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Wybrane problemy funkcjonowania ma ych i rednich 
przedsi biorstw zajmuj cych si  handlem ywno ci  w 
warunkach integracji europejskiej 

Selected problems of small and medium size food selling 
enterprises under conditions of the EU integration

Abstract.  Same problems of small and medium food marketing enterprise have been presented. The 

authors have shown results of an investigation made in nine firms, their resourses, major adjustment 

decisions, especially in the form of outsourcing, and their economic results.  
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Synopsis. W opracowaniu przedstawione wybrane zagadnienia dotycz ce funkcjonowania ma ych i 

rednich przedsi biorstw uczestnicz cych w handlu produktami ywno ciowymi. Zaprezentowano 

wyniki bada  przeprowadzonych w dziewi ciu przedsi biorstwach, ze szczególnym uwzgl dnieniem 

ich zasobów, g ównych dzia a  dostosowawczych, w tym dokonanych w ramach outsourcingu, a 

tak e wyniki ekonomiczne tych przedsi biorstw.  

S owa kluczowe: ma e i rednie przedsi biorstwa, handel ywno ci , wyniki ekonomiczne 

Wst p

Ma e i rednie przedsi biorstwa (MSP), s  dominuj cymi podmiotami gospodarczymi 

na polskim rynku. Sektor MSP wytwarza 33% PKB i zatrudnia prawie 30% ogó u

pracuj cych w Polsce2. Charakteryzuje si  dynamicznym stosunkiem do otoczenia, gdy

przedsi biorstwa tej grupy s  w stanie najszybciej reagowa  na zmiany preferencji 

potencjalnych klientów. Cechuje je mobilno  w anga owaniu rodków finansowych w 

ró ne bran e, a tak e w op acalne przedsi wzi cia w konkretnych warunkach rynkowych. 

MSP s  w stanie kreowa  now  warto  dla potencjalnych nabywców, po wi caj c

konieczny do tego czas i wysi ek, akceptuj c przy tym okre lony poziom ryzyka 

finansowego i operacyjnego. Bardzo cz sto bazuj  na produkcji opartej nie na ekonomii 

skali, ale na ci g ym poszukiwaniu okazji rynkowych. Problem funkcjonowania MSP,  

zw aszcza w sektorze ywno ciowym, jest bardzo wa ny. W ostatnich latach zmieniaj  si

potrzeby i preferencje konsumentów. Przyk adem jest np. wzrost liczby konsumentów 

d cych do poprawy kondycji fizycznej i zachowania szczup ej sylwetki, zmniejszenia 

uci liwo ci przygotowania posi ków, rozwoju relacji towarzyskich i biznesowych. 

Wyniki bada  przeprowadzonych w dziewi ciu wybranych celowo przedsi biorstwach 

ujawni y, e po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej najmniejsze firmy handlowe 

1 Prof. dr hab.; e-mail: dwne@sggw.pl. 
2 Dane wed ug GUS [G ówny... 2008A].
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dostrzeg y dosy  szybko mo liwo ci kreowania nowych potrzeb konsumentów i rozwijania 

nowych form sprzeda y, poprawiaj cych pozycj  przedsi biorstwa na rynku dzi ki

wysokiej ocenie ywno ci polskiej przez rodzimego konsumenta. Szans  dla krajowych 

przedsi biorstw funkcjonuj cych na rynku artyku ów ywno ciowych sta  si  wysoki, w 

porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, udzia  wydatków na ywno . Umocni y

si   firmy, które mimo rosn cej konkurencji i bardzo du ego ryzyka finansowego postawi y

na stabiln  jako , satysfakcj  konsumentów i dostosowa y si  do norm sanitarnych 

obowi zuj cych w UE. 

Celem bada  by o rozpoznanie, w jaki sposób w czenie Polski do UE wp yn o na 

funkcjonowanie i stan ma ych przedsi biorstw bran y ywno ciowej, a tak e jak zmieni y

si  warunki otoczenia, zw aszcza prawne. 

Charakterystyka badanych przedsi biorstw 

Badaniami obj to dziewi  celowo dobranych przedsi biorstw, w których wszystkie 

powierzchnie lokalowe by y wynajmowane. Dwa to spó ki z o. o. istniej ce na rynku od 

1995 r. i o dobrej lokalizacji (w Warszawie), trzy po o one na wsi, ale równie  w dobrym 

otoczeniu oraz cztery mieszcz ce si  w mniejszych miastach pod Warszaw  (jedno  

rozpocz o dzia alno  w 2004 r.), gdzie na rynku lokalnym brakowa o tego typu 

wyspecjalizowanych przedsi biorstw gastronomicznych. 

Tabela 1. Wa niejsze informacje o badanych przedsi biorstwach 

Table 1. The main information abort investigated enterprise 

Stan zatrudnienia w 

roku, osoby 

Wielko  przychodów w 

roku, tys. z

Warto  maj tku

trwa ego w roku, tys. zNumer kolejny 

przedsi biorstwa 
2004 2007 2004 2007 2004 2007 

1 12 26 1625 2528 30 647 

2 19 14 449 840 52 41 

3 11 11 80 152 14 72 

4 12 16 190 320 15 8 

5 13 14 257 290 57 36 

6 12 14 190 280 59 37 

7 10 11 920 1051 28 92 

8 14 14 480 640 84 182 

9 12 13 770 1080 180 162 

ród o: opracowanie w asne.

W przedsi biorstwie nr 1, spó ce z o.o. po o onej w Warszawie, poczyniono w 

badanych latach nak ady inwestycyjne w obcy rodek trwa y, tj. lokal i jego wyposa enie, 

oraz w inne rodki trwa e z du ej po yczki od jej w a cicieli. Na skutek tych  inwestycji 

wzros o zatrudnienie o 14 osób, rozszerzono dzia alno  o catering oraz organizacj  imprez 

na wi ksz  skal  przy takich samych warunkach lokalowych, zaoferowano du o wi ksz

ilo  sprzedawanych produktów  wysokiej jako ci, co znacznie wp yn o na wielko

sprzeda y.
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W przedsi biorstwie nr 2, równie  spó ce z o.o. z Warszawy, o gorszej lokalizacji, nie 

poniesiono wi kszych nak adów na nowe rodki trwa e, za to podwy szono jako

oferowanych produktów oraz zmniejszono zatrudnienie o 5 osób. Zwi kszy y si

przychody,  koszty pozosta y na poziomie z 2004 roku. 

Przedsi biorstwa o numerach 3, 4 i 5 prowadzone s  przez osoby fizyczne, 

zlokalizowane s  na terenach wiejskich, ale w miejscowo ciach w pobli u Warszawy. 

Poprawi y one sw  kondycj  finansow . Zatrudnienie  utrzymuj  na podobnym poziomie 

co w 2004 r., a  jako  i ilo  oferowanych us ug jest wi ksza i lepsza. wiadcz  o tym 

opinie klientów wypowiadane w anonimowych ankietach oraz wielko  przychodów. Du e

znaczenie maj  produkty, których jako  po wst pieniu do Unii Europejskiej jest na du o

wy szym poziomie ni  przed przyst pieniem do niej Polski, a dostarczane s  bezpo rednio 

przez producentów rolnych. Zapewne du y wp yw w takich przedsi wzi ciach ma te   fakt, 

i  w miejscowo ciach podwarszawskich zacz li osiedla  si  mieszka cy Warszawy i 

innych regionów Polski. Rejony te rozwijaj  si  bardzo dynamicznie pod wzgl dem 

ekonomicznym i charakteryzuj  si  rozwojem ma ej przedsi biorczo ci. Zwykle s  to 

przedsi biorstwa prowadzone przez ca e rodziny. 

Przedsi biorstwa o numerach 6, 7, 8 i 9 po o one s  w ma ych miastach. Równie  i 

one prze ywaj  rozkwit, bowiem coraz wi cej ludzi z du ych miast osiedla si  w takich 

miejscowo ciach. Przedsi biorstwa te od 2004 r. musia y dostosowa  jako  oferowanych 

produktów do wymogów okre lonych w przepisach sanitarno-epidemiologicznych, a wi c

zwi ksza y nak ady na rodki trwa e. Ich kondycja finansowa uleg a znacznej poprawie. 

Wprawdzie dochód pozosta  na podobnym poziomie, ale poczynione nak ady i zwi kszone  

zatrudnienie oraz wysoka jako  oferowanych produktów daje realn  perspektyw

zwi kszenia rentowno ci.

Funkcjonowanie MSP w bran y handlu ywno ci

W sektorze ma ych i rednich przedsi biorstw zajmuj cych si  handlem ywno ci ,

nast pi y du e zmiany, pojawi y si  szanse, ale i zagro enia. Przedstawionym firmom 

powiod o si . Du a cz  MSP jednak nie wytrzyma a konkurencji oraz nie by a w stanie 

ponie  kosztów przystosowa  i zako czy a dzia alno  lub zmieni a bran . Od 2004 roku 

liczba MSP zajmuj cych si  handlem ywno ci   maleje3.

W przedsi biorstwach handlowych, które dostosowa y si  do nowych przepisów 

reguluj cych dzia alno  na jednolitym rynku europejskim artyku ów ywno ciowych, 

nast pi  znaczny wzrost kosztów ich  dzia ania. Zmniejszy a si  sk onno  MSP do 

inwestowania4. Tylko 19,8% ma ych i rednich firm podj o w 2006 r. dzia ania o 

charakterze inwestycyjnym. W 2007 r. sk onno  MSP do inwestycji nadal mala a, bowiem 

tylko 38,9% MSP realizowa o lub planowa o realizacj  inwestycji (57% w 2005 r., 52% w 

2006 r.). Mniej MSP ni  w 2005 r. zainwestowa o w maj tek trwa y, a tak e zdecydowa o

si  na zaoferowanie nowych produktów i us ug. Zmniejszy  si  odsetek MSP inwestuj cych 

w badania i rozwój, zwi kszy  si  odsetek MSP, które stwierdzi y, e inwestycji takich nie 

podejm . Jednym z powodów takiej sytuacji jest niedobór rodków w asnych. Kredyt jest 

wi c ci gle najwa niejszym, cho  trac cym pozycj , ze róde  finansowania inwestycji. 

3 Dane GUS [G ówny... 2008B].  
4[Monitoring... 2008].
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atwiejszy sta  si  dost p do wszystkich róde  kapita u obcego. MSP coraz ch tniej

wybieraj   leasing. Ro nie znaczenie funduszy unijnych, a tak e po yczek od rodziny lub 

znajomych. Z funduszy strukturalnych chcia o skorzysta  7,2% MSP5. Dofinansowanie 

otrzyma a prawie po owa z nich. Znacznie wi kszy odsetek MSP ma mo liwo

zaci gni cia lub zwi kszenia zad u enia d ugoterminowego, jednak znacznie mniej firm ni

w 2005 r. korzysta o w 2006 r. i 2007 r. z kredytu lub po yczki6. Dzia o si  tak mimo tego, 

i  instytucje finansowe w mniejszym zakresie ni  w latach poprzednich wymaga y

zabezpiecze  lub depozytu. Nast pi o wr cz nieprawdopodobne zmniejszenie zad u enia 

MSP. Na koniec 2005 r. tylko 2,3% ma ych i rednich firm nie mia o zad u enia, a na 

koniec 2007 r. a  65,4% ma ych i rednich  firm finansowa o swoj  dzia alno  w ca o ci

rodkami w asnymi. Zainteresowanie innowacyjno ci  w ród MSP zdecydowanie maleje. 

Mniejsze jest te  zainteresowanie dost pem do preferencyjnych kredytów na prowadzenie 

dzia a  innowacyjnych. Maleje znaczenie innowacyjnego charakteru produktów i us ug dla 

budowania pozycji konkurencyjnej. 

Cena ci gle jest wiod cym czynnikiem, na którym MSP buduj  swoj  pozycj

konkurencyjn , jednak nie ma ju  tak silnej pozycji, jak w latach poprzednich. Ro nie 

znaczenie innych czynników. MSP dostrzegaj  efektywno  stosowania strategii niszowej 

(w ska specjalizacja, specjalistyczna wiedza i umiej tno ci). Bardzo istotny w budowaniu 

pozycji konkurencyjnej staje si  wizerunek przedsi biorstwa, a tak e kompetentni, dobrze 

umotywowani pracownicy. W ostatnich latach, szczególnie w drugiej po owie 2007 r., 

zaobserwowano w MSP zajmuj cych si  handlem ywno ci  problemy w doborze kadry 

pracowniczej. Du e oczekiwania ze strony klientów co do jako ci obs ugi przy sprzeda y

oferowanych produktów powoduj  równie  wzrost koszów pracy oraz wymaga  ze strony 

kadry pracowniczej. Do d ugiej listy problemów zwi zanych z pozap acowymi kosztami 

pracy, brakiem przejrzysto ci i jednoznaczno ci regulacji podatkowych, nieelastycznym 

prawem pracy etc. dosz y nowe, przede wszystkim brak wykwalifikowanych pracowników. 

W dalszym ci gu zbyt wysoki jest odsetek MSP oceniaj cych negatywnie sposób 

obs ugiwania firm przez pracowników urz dów. Najgorzej oceniana przez MSP jest 

wspó praca z ZUS (33,2% z ych ocen)7, jednak nast pi a tu ju  znacz ca poprawa. 

Nieznacznie pogorszy a si  ocena pracy urz dów skarbowych i urz dów pracy. 

Instytucjonalne przyczyny braku sk onno ci MSP do inwestycji koncentruj  si  na 

zbyt du ej niestabilno ci warunków gospodarowania, wynikaj cej z ci g ych zmian 

regulacji systemowych. Szefowie MSP musieli ostatnio po wi ci  za atwianiu

administracyjnych formalno ci wi cej czasu ni  w latach  poprzednich. Z do wiadczenia i 

opinii sonda owych wiadomo, i  czas potrzebny na dope nianie formalno ci 

administracyjnych znacznie wzrós . Ze wzgl du na ma  liczb  osób pracuj cych w tych 

firmach ka dy dodatkowy administracyjny obowi zek spada na zarz dzaj cych 

przedsi biorstwem, ograniczaj c czas, który powinni oni po wi ca  zarz dzaniu firm ,

tworzeniu i realizacji strategii, budowaniu trwa ych relacji z kontrahentami. Do tego MSP 

maj  problemy w ci ganiu nale no ci. W przypadku sporu z innymi przedsi biorcami 

system prawny nie jest w stanie zapewni  im skutecznej, a przede wszystkim szybkiej 

egzekucji prawa. Problem jest jednak g bszy, gdy  wed ug bada  przeprowadzonych przez 

PKPP Lewiatan przedsi biorcy uwa aj , e w ci gu najbli szych dwóch lat nie mo na 

5Badanie przeprowadzone na podstawie ankiet PARP. 
6Dane GUS [G ówny... 2008C]. 
7Badanie kondycji MSP [Kondycja... 2008].
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liczy  na znacz c  popraw  w tej sprawie. Jest to bardzo istotna bariera rozwoju, tym 

istotniejsza, e mog ca doprowadzi  przedsi biorstwo oczekuj ce na egzekucj  jego praw 

do bankructwa. Wi kszo  polskich firm ma skromne zasoby kapita u. Ich rozwój 

utrudniaj  te  opó nienie technologiczne i organizacyjne oraz s abo rozwini te wi zi

kooperacyjne i handlowe. Przeszkod  dla rozwoju MSP jest tak e s abo rozwini ta 

infrastruktura, niestabilna sytuacja polityczna oraz trudno ci w dost pie do funduszy 

unijnych, szczególnie w kontek cie bardzo du ych oczekiwa . Ze rodków przewidzianych 

na lata 2007-2013 w pierwszych dwóch latach o dofinansowanie zamierza ubiega  si

18,9% w a cicieli MSP8. Jest to spowodowane ró nymi wymogami administracyjnymi,  

d ugim oczekiwaniem na por czenia bankowe, du ymi obci eniami na pocz tku 

inwestycji. 

MSP, szczególnie te zajmuj ce si  handlem ywno ci , pozwalaj  budowa  trwa e

podstawy wzrostu gospodarczego. W nich powstaje najwi cej miejsc pracy, s  elastyczne, 

atwiej dostosowuj  si  do oczekiwa  klientów, a tak e do zmieniaj cych si  warunków 

gospodarowania. Dobrze wykorzystuj  dost pne im czynniki produkcji, s  na ogó

rentowne. Dzi ki nim rozwija si  sektor us ug, a du e przedsi biorstwa mog

optymalizowa  swoje koszty, korzystaj c z outsourcingu. Takie MSP rezygnuj  z 

zatrudniania w asnych pracowników np. do dzia u ksi gowo ci., magazynowania zapasów, 

w asnego transportu itp., zlecaj c takie us ugi firmom zewn trznym (tabela 2). W ten 

sposób znacznie ograniczaj  w asne koszty zwi zane z zatrudnieniem pracowników oraz 

w asnych rodków do wykonywania tych prac, a w szczególno ci z magazynowaniem 

towarów.  

Tabela 2.  Zastosowanie outsourcingu w badanych przedsi biorstwach 

Table 2. Type of outsourcing used in investigated enterprises 

Dzia  ksi gowo ci w roku Us ugi transportowe w roku W asne magazyny w roku Numer kolejny 

przedsi biorstwa 2004 2007 2004 2007 2004 2007 

1 + - + - + - 

2 + - + - + - 

3 + - + + + - 

4 + - + + + - 

5 + - - - + - 

6 + - + - + - 

7 + - - + + - 

8 + - + - + - 

9 + - + - + - 

Oznaczenia: + posiadaj  w asne

                     - korzystaj  z us ug firm zewn trznych 

ród o: opracowanie w asne.

W przedstawionym przyk adzie wnioski s  nast puj ce: przedsi biorcy korzystaj  z  

us ug zewn trznych, obni aj  koszty a zarazem podwy szaj  jako  oferowanych w asnych

8Badanie na podstawie zg oszonych ankiet do PARP. 
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produktów i us ug. W warunkach integracji europejskiej po 2004 r. nast pi a jeszcze   

zmiana warunków prawnych funkcjonowania MSP. Na przyk ad9, osoby prowadz ce

pozarolnicz  dzia alno  gospodarcz  na podstawie przepisów o dzia alno ci gospodarczej 

lub innych przepisów szczególnych, które rozpocz y wykonywanie dzia alno ci

gospodarczej nie wcze niej ni  25 sierpnia 2005 r., nie prowadz , lub w okresie ostatnich 

60 miesi cy kalendarzowych przed dniem rozpocz cia wykonywania dzia alno ci

gospodarczej nie prowadzi y pozarolniczej dzia alno ci, nie wykonuj  dzia alno ci

gospodarczej na rzecz by ego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpocz cia 

dzia alno ci gospodarczej w bie cym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywa y

w ramach stosunku pracy lub spó dzielczego stosunku pracy czynno ci wchodz ce w 

zakres wykonywanej dzia alno ci gospodarczej, maj  prawo przez okres dwóch lat do 

obni onych sk adek ZUS. 

Bardzo wa na te  jest dla ma ych przedsi biorców pomoc de minimis10. W przepisach                   

o ordynacji podatkowej unormowano udzielanie ulg na wniosek podatników prowadz cych

dzia alno  gospodarcz . Zgodnie z przepisami, organ podatkowy mo e przedsi biorcy 

udzieli  wszelkich ulg, je eli nie stanowi  one pomocy publicznej albo stanowi  pomoc  de 

minimis w zakresie i na zasadach okre lonych w bezpo rednio obowi zuj cych aktach 

prawa wspólnotowego. Warto  pomocy indywidualnej udzielonej przedsi biorcy w ci gu

roku bud etowego, cznie z warto ci  pomocy udzielonej w okresie ostatnich 2 lat 

poprzedzaj cych, nie mo e przekracza  równowarto ci kwoty 200 tys. euro. Istniej  te

pewne ograniczenia, gdy  z pomocy de minimis nie skorzystaj  przedsi biorcy, którzy 

b d  zabiegali o finansowe wsparcie w ramach tzw. form nieprzejrzystych. Poj cie to 

obejmuje transakcje, co do których nie mo na dok adnie obliczy  warto ci pomocy 

publicznej bez potrzeby przeprowadzenia oceny ryzyka. Dotacja w tych przepisach jest 

uznawana za form  przejrzyst  i nie wymaga oceny ryzyka. 

Innym ograniczeniem jest zasada, e na pomoc de minimis nie mog  liczy

przedsi biorcy znajduj cy si  w trudnej sytuacji ekonomicznej, którzy nie s  w stanie ze 

rodków w asnych lub pozyskanych z zewn trz, np. od instytucji finansowych, pokry  strat 

i przy braku wsparcia ze rodków publicznych mog oby to doprowadzi  w krótkim czasie 

do likwidacji przedsi biorstwa. Typowe symptomy trudnej sytuacji to rosn ce straty, 

zwi kszanie si  zapasów, malej ce obroty, zmniejszaj cy si  przep yw rodków 

finansowych, rosn ce zaleg o ci itp. Przyk adami takiej sytuacji s  sprawy s dowe, w 

których toczy si  post powanie upad o ciowe wobec przedsi biorstwa, lub gdy znajduje si

ono w stanie niewyp acalno ci. Wprowadzono tak e zakaz dzielenia rodków pomocy, 

których warto  wykracza poza pu ap de minimis, na mniejsze cz ci, tak by mie ci y si  w 

tym pu apie. W przypadku gdyby mi dzy pomoc  uzyskan  dotychczas a jej ustawowym 

limitem w wysoko ci 200 tys. euro wyst pi a ró nica, to wed ug nowych wytycznych 

przedsi biorca w ogóle nie otrzyma pomocy, je li wyst pi o kwot  przekraczaj c  t

ró nic . Ma to zapewni  nieprzekroczenie dopuszczalnych wielko ci pomocy 

wynikaj cych z przepisów o wy czeniach grupowych lub z decyzji Komisji Europejskiej 

(mo e to mie  miejsce w sytuacji, gdy np. przedsi biorca otrzymuje pomoc z dwóch 

ró nych róde  na ten sam projekt). 

9 Podstawa prawna: art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpiecze  spo ecznych [Ustawa... 1998]. 
10 Ordynacja podatkowa art. 67 b.§1 [Ustawa... 2007]; Rozporz dzenie Komisji Europejskiej [Rozporz dzenie... 

2001].
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Sytuacja ekonomiczna przedsi biorstw 

Generalnie sytuacj  ekonomiczn  badanych przedsi biorstw nale y uzna  jako 

korzystn . Szczegó owe wyniki przedstawiamy w tabeli 3.  

Tabela 3. Wyniki ekonomiczne badanych przedsi biorstw 

Table 3. Economic results in the investigated enterprises 

Wielko   przychodów w 

roku, tys. z     

Koszty uzyskania przychodów 

w roku, tys. z

Dochód netto w roku, 

tys. zNumer 

przedsi biorstwa 
2004 2007 2004 2007 2004 2007 

1 1625 2528 1437 2176 188 352 

2 449 840 325 430 124 410 

3 80 152 70 98 10 54 

4 190 320 130 220 60 100 

5 257 290 213 217 44 73 

6 190 280 90 160 100 120 

7 920 1051 730 840 190 211 

8 480 640 260 390 220 250 

9 770 1080 380 622 390 458 

ród o: opracowanie w asne.

W badanych latach we wszystkich przedsi biorstwach wzros a sprzeda , podobnie 

zreszt  jak koszty, ale równie  dochód zwi kszy  si   przeci tnie o 46,6 %. Zmiany w 

wynikach mi dzy przedsi biorstwami by y jednak znaczne: od 11% wzrostu w 

przedsi biorstwie numer 7 do 440% w jednostce numer 3. Ró nice w sytuacji wi za y si  z 

podj tymi decyzjami, np. w przedsi biorstwie numer 1 zredukowano zatrudnienie, 

korzystaj c z us ug firm zewn trznych, pozyskano nowych kontrahentów. W 

przedsi biorstwie numer 3 dochód wzrós  a  pi ciokrotnie (540%), gdy  przedsi biorstwo 

poprawi o jako  sprzedawanych towarów i us ug. Wiele us ug zlecono te  firmom 

zewn trznym. W przedsi biorstwach o numerach 4, 5, 6, 7, 8 i 9 kondycja finansowa 

poprawi a si  w mniejszym stopniu. Poniesiono w nich pewne nak ady na rodki trwa e¸

d ono do ulepszania oferowanych towarów i us ug. 

Podsumowanie

Sytuacja oraz pozycja ekonomiczna MSP po przyst pieniu Polski do Unii 

Europejskiej, w warunkach zastosowania mechanizmów rynkowych, mimo silnej 

konkurencji, w opiniach przedsi biorców (80%) zmierza w dobrym kierunku. W handlu 

ywno ci , przy zmianach technologicznych, potrzeba jest du ych nak adów, ale dotacje 

unijne zaczynaj  spe nia  oczekiwania osób prowadz cych dzia alno  gospodarcz .

Zaprezentowany przyk ad dziewi ciu przedsi biorstw, dotycz ce których wybrane dane 

przedstawiono w artykule, pokazuje, i  mo na osi ga  dobre wyniki finansowe, ale wydaje 

si , e aby u atwi  rozwój polskich firm i przyci gn  zagranicznych inwestorów, nale y

stworzy  w Polsce warunki prowadzenia dzia alno ci korzystniejsze ni  w pozosta ych 
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krajach UE. Konieczne jest m. in. zmniejszenie ryzyka i kosztów wynikaj cych z 

niejednoznacznego prawa, a tak e nadmiaru wymogów formalno-prawnych. 
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