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Kondycja sektora MSP w Polsce w 2017 roku 

Streszczenie

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw od lat stanowi o kondycji gospodarki polskiej 
i światowej. W sytuacji, gdy na „rynku” pojawia się coraz więcej możliwości finasowania działalno-
ści gospodarczej ze źródeł zewnętrznych, wiele osób odkrywa w sobie „ducha przedsiębiorczości” 
i rozpoczyna działalność gospodarczą. Motywacją do wyboru takiej drogi kariery dla części z nich 
jest niemożliwość znalezienia pracy spełniającej oczekiwania, a część do podjęcia decyzji zosta-
ła zmuszona przez sytuację ekonomiczną gospodarstwa domowego. Z roku na rok przybywa więc 
tych najmniejszych firm. Każdego roku powstaje około 330 tys. nowych przedsiębiorstw. Wraz ze 
wzrostem liczby przedsiębiorstw możemy zaobserwować również wzrost jakości polskiej przedsię-
biorczości. Przekłada się to również na ich wzrastający udział w PKB. Według ostatnich dostępnych 
danych, udział MSP w tworzeniu PKB przekroczył 50%.

Celem niniejszego opracowania jest pokazanie, jaka jest kondycja tych najmniejszych na ryn-
ku przedsiębiorstw na tle małych i średnich. Celowo nie będzie tu odniesienia do dużych przedsię-
biorstw, ponieważ to nie one są konkurencją na rynku dla MMSP. Spośród wielu dostępnych danych 
statystycznych przygotowanych przez instytucje w Polsce i Komisję Europejską wybrano te najistot-
niejsze zdaniem autora i te, które najlepiej wskazują na ich znaczenie.

Słowa kluczowe: sektor MSP, mikroprzedsiębiorstwa, źródła finansowania, wskaźniki finansowe 
i ekonomiczne.

Kody JEL: D22, D25, L26

Wstęp

Polska gospodarka była w 2017 r. jedną z najszybciej rozwijających się w Unii Europejskiej, 
obok Irlandii (7,8% wzrostu), Rumunii (7% wzrostu – można przypuszczać, że dzięki odważ-
nym reformom podatkowym), Malty (6,6%) czy Estonii (4,9%). Dobrą kondycję polskiej go-
spodarki widać szczególnie wtedy, gdy jako benchmarku użyjemy stopy wzrostu w całej UE, 
która w 2017 r. była najwyższa od dekady i wyniosła 2,4% (Raport… 2018, s. 5). 

Sektor MSP jest jednym z najdynamiczniej rozwijających się obszarów gospodarczych 
w Polsce i na świecie. Każdego roku powstaje około 330 tys. nowych przedsiębiorstw. Wraz 
ze wzrostem liczby przedsiębiorstw możemy zaobserwować również wzrost jakości polskiej 
przedsiębiorczości. Przekłada się to również na ich wzrastający udział w PKB. Według ostat-
nich dostępnych danych udział MSP w tworzeniu PKB przekroczył 50%. Według Raportu 
o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, wydanego przez Polską Agencję 
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Rozwoju Przedsiębiorczości w 2017 r., MSP oferują 69% miejsc pracy w przedsiębiorstwach, 
generując ok. 56% przychodów ogółem. Z roku na rok zmienia się postrzeganie przedsiębior-
czości przez społeczeństwo. Zgodnie z Raportem dotyczącym przedsiębiorczości w Polsce 
(Tarnawa i in. 2017, s. 12) w 2016 r. po raz pierwszy zanotowano wzrost uznania przedsię-
biorczości za dobrą ścieżkę kariery (62% dorosłych biorących udział w badaniu). Miał na to 
wpływ między innymi szum medialny wokół Konstytucji Biznesu i innych działań zmierza-
jących do uczynienia przedsiębiorczości bardziej atrakcyjną. Najwięcej szans biznesowych 
przedsiębiorcy dostrzegają nie tylko w sferze produkcji (44%), ale również w obszarze działań 
innowacyjnych (41%). Jedną z barier, która ciągle determinuje podjęcie decyzji o rozpoczę-
ciu działalności gospodarczej, jest strach przed porażką, który powoduje, że 48% dorosłych, 
którzy widzą swoją szansę w biznesie, nie podejmuje tego wyzwania. O chęci podnoszenia 
jakości może świadczyć również fakt, że ok. 25% przedsiębiorstw z sektora MSP ponosi na-
kłady inwestycyjne na innowacyjność. Nakłady te rosną z każdym rokiem, a ich dopełnieniem 
są działania skierowane na badania i rozwój. Innowacyjność oparta jest w głównej mierze na 
dostępie do najnowszych osiągnięć w zakresie wiedzy i technologii. Jedną z największych ba-
rier związanych z innowacjami jest brak dostępu do kapitału, który można spożytkować na te 
cele. Często odbywa się to z wykorzystaniem bezpośrednich inwestycji zagranicznych (BIZ), 
które to umożliwiają adaptację rozwiązań technologicznych, know-how, transfer nowych tech-
nologii czy zastosowanie nowych modeli kierowania organizacją. 

Stan sektora MSP

W Polsce w 2017 r. istniało przeszło 2 mln mikroprzedsiębiorstw, co oznacza wzrost 
w stosunku do 2016 r. o 3,5% i aż o 20,8% do 2010 r. (Działalność gospodarcza… 2018,  
s. 1). W strukturze nowo powstałych firm przeważają przedsiębiorstwa usługowe stanowiące  
ok. 70%. Wśród nich coraz większa jest grupa firm świadczących usługi b2b. Kolejna grupa 
zajmuje się produkcją przemysłową, ale ich liczba z roku na roku spada (w 2016 r. było ich 
29% natomiast w 2015 r. powyżej 37% (Tarnawa i in. 2017).

W tabeli 1 zestawiono przedsiębiorstwa działające w Polsce w latach 2012-2017 w po-
dziale na mikro (liczba pracujących 0-9), małe (liczba pracujących 10-49) i średnie (liczba 
pracujących 50-249). Zdecydowanie najwięcej jest mikroprzedsiębiorstw. Ich udział w ogól-
nej liczbie waha się na poziomie 97,4% w 2013 r. do 97,78% w 2017 r.

W 2017 r. najwięcej mikroprzedsiębiorstw prowadziło swoją działalność w handlu i na-
prawie pojazdów samochodowych 23,2%, działalność profesjonalną, naukową i techniczną 
13,2% oraz w budownictwie 13,2% (Działalność gospodarcza… 2018)

Również wskaźnik dynamiki wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw jest najwyższy. Rok 
do roku przybywa ok 4% tej wielkości przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa małe wahają się 
cały czas na tym samym poziomie (poza rokiem 2013/2014). Podobnie zachowują się przed-
siębiorstwa średnie.
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Tabela 1
Liczba przedsiębiorstw dynamika ich zmian oraz udział % w sektorze MSP  
w latach 2013-2017 

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017

Mikroprzedsiębiorstwa 1 754 389 1 826 302 1 905 020 2 004 047 2 073 621
Wskaźnik dynamiki rok poprzedni =100  1,04 1,04 1,05 1,03
Udział % 97,40 97,45 97,56 97,67 97,78
Małe przedsiębiorstwa 32 695 33 830 33 694 33 753 32 650
Wskaźnik dynamiki rok poprzedni =100 - 1,03 1,00 1,00 0,97
Udział % 1,82 1,81 1,73 1,64 1,54
Średnie przedsiębiorstwa 14 148 13 905 13 948 14 141 14 370
Wskaźnik dynamiki rok poprzedni =100  0,98 1,00 1,01 1,02
Udział % 0,79 0,74 0,71 0,69 0,68
Razem 1 801 232 1 874 037 1 952 662 2 051 941 2 120 641
Wskaźnik dynamiki rok poprzedni =100  1,04 1,04 1,05 1,03
Udział % 100 100 100 100 100

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych GUS.

Wykres 1
Udział mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w sektorze MSP (w %)

Źródło: opracowanie na podstawie danych statystycznych GUS.
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Kolejnym wskaźnikiem świadczącym o znaczeniu MSP dla gospodarki jest liczba osób zatrud-
nionych w tych przedsiębiorstwach. Zdecydowanie dominują tu mikroprzedsiębiorstwa (4 089 771 
zatrudnionych w tym 1 417 233 na podstawie umowy o pracę) (Działalność gospodarcza… 2018). 
Liczbę pracujących w pozostałych podmiotach gospodarczych przedstawiono w tabeli 2.

Udział procentowy zatrudnionych osób w latach 2013-2017 w podziale na mikro, małe 
i średnie przedsiębiorstwa przedstawiono na wykresie 2.

Tabela 2
Liczba osób zatrudnionych w sektorze MSP w 2017 r.

Wyszczególnienie 2013 2014 2015 2016 2017

Mikro przedsiębiorstwa 3 441 668 3 569 678 3 764 185 3 957 151 4 089 771
wskaźnik dynamiki wzrostu zatrudnienia  x 1,04 1,05 1,05 1,03
Małe przedsiębiorstwa 756 770 788 577 798 620 808 521 773 202
wskaźnik dynamiki wzrostu zatrudnienia  x 1,04 1,01 1,01 0,96
Średnie przedsiębiorstwa 1 466 053 1 483 642 1 501 003 1 529 789 1 555 363
wskaźnik dynamiki wzrostu zatrudnienia  x 1,01 1,01 1,02 1,02
ogółem 5 664 491 5 841 897 6 063 808 6 295 461 6 418 336

Źródło: jak w tabeli 1.

Wykres 2
Struktura zatrudnienia wg wielkości przedsiębiorstwa w latach 2013-2017 (w %)

Źródło: opracowanie na podstawie: Działalność gospodarcza… (2018); Wyniki finansowe… (2018).
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Analizując strukturę zatrudnienia, warto wskazać, że od 2013 r. do 2017 r. średnio 
o 1% wzrasta zatrudnienie (rok do roku) w mikroprzedsiębiorstwach i wynosi ono obecnie 
ok. 64% wszystkich pracujących w MSP. Z tego w 2017 r. dla 3 507 718 osób jest to główne 
miejsce pracy, a 1 417 233 pracowników zatrudnionych jest na podstawie umowy o pracę 
(Działalność gospodarcza… 2018). 

Źródła finansowania działalności MSP

Biorąc pod uwagę znaczenie sektora MSP, warto zastanowić się nad finansowaniem ich 
działalności. Zgodnie a danymi Komisji Europejskiej (KE) (SME access… 2017) w 2009 r. 
około 15% przedsiębiorstw stawiało brak dostępu do finansowania jako najważniejszy pro-
blem. W 2013 r. było ich już 15%, natomiast w 2017 r. ich udział spadł do poziomu 7%. 

Najważniejszymi zewnętrznymi źródłami finansowania działalności pozostają nadal kre-
dyt bankowy oraz leasing. Podstawowe źródła finansowania w 2017 r., zgodnie z danymi 
KE, przedstawiono na wykresie 3.

Jak widać na powyższym wykresie, najwięcej przedsiębiorców korzysta z linii kre-
dytowych (42%) jako formy finansowania działalności. 39% wskazało na leasing jako 
obecnie wykorzystywane źródło finansów. W okresie kwiecień-wrzesień 2017 r. 20% 

Wykres 3
Podstawowe źródła finansowania działalności MSP w Polsce wg danych KE w 2017 r.

Źródło: SME access… (2017).
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MSP w Polsce złożyło wnioski o kredyty bankowe, z czego ok. 6% zostało odrzuconych. 
Kolejne 10% uzyskało kwoty niższe aniżeli wnioskowane. Oznacza to, że 16 % polskich 
MSP nie zdołało sfinansować zaplanowanej działalności za pomocą kredytu bankowego 
(SME access… 2017).

Na co polskie przedsiębiorstwa przeznaczają najczęściej pozyskiwane fundusze? 
Zgodnie z danymi KE 36% z nich przeznaczanych jest na inwestycje, 12% na rozwój no-
wych produktów, 14% jest inwestowanych w pracowników oraz 35% w zapasy i kapitał 
obrotowy.

Trzeba jednak pamiętać, studiując powyższe wyniki, że były one opracowane na próbie 
składającej się w 53% z mikro, w 20% z małych i w 26% ze średnich przedsiębiorstw.

Według danych upublicznionych przez Związek Banków Polskich (Mikro, małe i… 
2018) na koniec 2017 r. banki w Polsce udzieliły przedsiębiorstwom ponad 366 mld zł 
kredytów, z czego ponad 56% (206,5 mld zł) przypadło na MSP. W omawianym badaniu 
przedsiębiorstwa podzielono na 2 grupy według ich obrotów. Pierwszą grupę stanowiły te 
o obrocie do 3,6 mln zł, a drugą 3,6-30 mln zł. Na wykresie 4 przedstawiono wyniki tego 
badania.

Najwięcej pieniędzy przeznaczanych jest na inwestycje, jak i finansowanie bieżącej 
działalności.

Wykres 4
Źródła finasowania działalności przedsiębiorstw w 2017 r. w świetle badania  
Mikro, małe i… 2018

Źródło Mikro, małe i… (2018, s. 12).
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Jak widać na wykresie 5, największym zainteresowaniem wśród przedsiębiorstw o ob-
rocie do 3,6 mln cieszą się pożyczki/kredyty na preferencyjnych warunkach. Na miejscu 
drugim znajduje się leasing na preferencyjnych warunkach i dopiero później są poręczenia 
i wejścia kapitałowe.

Bardzo podobnie wyglądają te preferencje dla przedsiębiorstw o obrocie pomiędzy  
3,6-30 mln zł. Jedynym odstępstwem jest dużo mniejsze zainteresowanie wejściami kapita-
łowymi, bo tylko na poziomie 4 % (wykres 6).

Podsumowując dane zawarte na wykresach 5 i 6 można stwierdzić, że wielkość uzyski-
wanego obrotu nie ma większego wpływu na postrzeganie zewnętrznych źródeł finansowa-
nia.

Nie można również pominąć faktu, że coraz częściej to polscy przedsiębiorcy lokują 
swoje inwestycje za granicą. Dochody polskich inwestorów bezpośrednich z inwestycji za 
granicą wyniosły w 2016 r. 4,9 mld zł (Polskie inwestycje… 2018).

Niniejsze opracowanie poświęcone zostało sektorowi małych i średnich przedsiębiorstw 
jako sile napędowej polskiej gospodarki. Wskazane zostaną źródła finansowania ich działal-
ności, jak również podstawowe wskaźniki ekonomiczne świadczące o ich kondycji. 

Wykres 5
Zainteresowanie różnymi źródłami finansowania w firmach o obrocie do 3,6 mln PLN

Źródło: Mikro, małe i… (2018, s. 16).
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Wymienione powyżej źródła finansowania nie są jedynymi wykorzystywanymi przez pol-
skich przedsiębiorców. Od wielu lat można zaobserwować duże zainteresowanie kapitału za-
granicznego polskimi przedsiębiorstwami. Liczba podmiotów z kapitałem zagranicznym od 
2010 r. (23 078 przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym) stale wzrastała do 2014 r. (26 464 
przedsiębiorstwa), by zmaleć w 2015 r. do liczby 25 961. 2016 r. przyniósł kolejny spadek 
liczby przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym. Zmianę liczby podmiotów z kapitałem za-
granicznym w podziale uwzględniającym liczbę zatrudnionych przedstawia poniższy wykres.

W rynek Polski inwestują swoje pieniądze inwestorzy z całej Europy. Największymi 
inwestorami są Niderlandy (38,3 mld euro), Niemcy (35 mld euro), Luksemburg (27,7 mld 
euro), ale są również mniejsi jak np. Belgia (6,4 mld euro) czy Szwajcaria (5,9 mld euro).

Dziesięciu największych inwestorów zagranicznych w Polsce wskazano na wykresie 8.
Analizując dane przedstawione na wykresie 9, można zauważyć, że z upływem lat spa-

dał poziom kapitału krajowego na korzyść kapitału zagranicznego. Jednakże w 2015 r. ten-
dencja wzrostowa kapitały zagranicznego zmieniła się w spadkową i dla pierwszej grupy 
wyniosła 10,79% (rok 2016/2015), dla drugiej 17,27% (rok 2016/2015) i trzeciej 11,56% 
(rok 2016/2015) (wykres 8). Kapitał krajowy również spada, ale spadki te nie są aż tak duże  
(np. 2,92% dla przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób).

Wykres 6
Zainteresowanie różnymi źródłami finansowania w firmach o obrocie 3,6-30 mln PLN

Źródło: jak w wykresie 5.
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Wykres 7
Podmioty z kapitałem zagranicznym w latach 2010-2016 w podziale ze względu  
na liczbę zatrudnionych osób

Źródło: opracowanie na podstawie danych GUS.

Wykres 8
Główni inwestorzy zagraniczni w Polsce w 2017 r. (mln EUR)

Źródło: Sytuacja gospodarcza… (2018, s. 5).
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Kolejnym źródłem pozyskiwania środków na prowadzenie działalności przedsię-
biorstw jest pomoc publiczna. Uzyskanie dotacji ze środków publicznych możliwe jest już 
na samym początku drogi przedsiębiorcy – zgodnie z art. 46 ust 1 pkt 2 ustawy o promocji 
zatrudnienia i instytucjach rynku pracy – starosta, z Funduszu Pracy, może przyznać bez-
robotnemu lub poszukującemu pracy jednorazowo środki na podjęcie działalności gospo-
darczej, na założenie spółdzielni socjalnej lub przystąpienie do niej po założeniu, w tym 
na pokrycie kosztów pomocy prawnej, konsultacji i doradztwa związanych z podjęciem 
tej działalności, w wysokości określonej w umowie, nie wyższej jednak niż sześciokrotna 
wysokość przeciętnego wynagrodzenia (Raport:… 2017, s. 8). Według stanu na dzień 
1 czerwca 2017 r., maksymalna kwota dofinansowania wynosi nieco ponad 26 tys. zł. 
Całkowita wartość wsparcia finansowego udzielongo przedsiębiorcom na zatrudnienie 
wyniosła 0,5 mln zł (w formie dotacji lub innego bezzwrotnego świadczenia). W ciągu 
ostatnich pięciu lat z Funduszu Pracy przeznaczono ponad 4,3 mld zł dofinansowania na 
rozpoczęcie działalności gospodarczej. W 2017 r. planowano przeznaczyć na ten cel nie-
mal 707 mln zł (Raport:… 2017, s. 8). W 2016 r. ponad 44 tys. firm zostało założonych 
dzięki dotacji z urzędu pracy (Kuzub 2018).

Tabela 3
Podstawowy kapitał przedsiębiorstw w podziale na krajowy i zagraniczny  
w latach 2010-2016 uwzględniający liczbę zatrudnionych osób (mln PLN)

Rodzaj 
kapitału

Liczba osób  
pracujących w przed-

siębiorstwie
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Kapitał 
podstawowy

Do 9 zatrudnionych 35 955,3 40 899,7 45 079,0 46 780,1 49 839,6 50 978,4 45 494,3

10-49 zatrudnionych 18 616,3 17 603,9 20 925,2 18 182,8 17 792,7 17 325,9 14 199,0

50-249 zatrudnionych 32 345,4 34 673,2 33 384,1 31 473,5 31 630,3 32 632,8 28 891,3

Kapitał 
krajowy

Do 9 zatrudnionych 8 012,6 9 117,0 5 096,4 5 011,0 4 020,8 3 580,4 3233,3

10-49 zatrudnionych 2 681,7 1 458,0 1 684,0 1 681,6 1 945,2 1 469,1 1176,3

50-249 zatrudnionych 7 588,4 7 944,1 7 545,4 2 315,6 2 029,0 1 757,3 1705,9

Kapitał 
zagraniczny

Do 9 zatrudnionych 27 896,4 31 700,0 39 908,4 41 704,3 45 674,4 47 245,4 42 147,4

10-49 zatrudnionych 15 150,6 15 542,8 17 449,2 15 825,2 15 437,1 15 400,0 12 739,5

50-249 zatrudnionych 24 496,4 25 345,2 25 299,9 28 770,7 29 210,3 30 517,5 26 988,5

Źródło: opracowanie na podstawie: Dane i analizy… (2018)
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Wykres 9
Zmiany w kapitale przedsiębiorstw w podziale ze względu na liczbę zatrudnionych 
osób (mln PLN)

Zatrudnienie do 9 osób

Zatrudnienie 10-49 osób

Zatrudnienie 50-249 osób

Źródło: opracowanie na podstawie: Dane i analizy… (2018).
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Finansowe aspekty funkcjonowania MSP

Potwierdzeniem o skuteczności funkcjonowania mikroprzedsiębiorstw są wyniki przez 
nie osiągane. Wynik finansowy uzyskany na koniec 2017 r. wyniósł 141,7 mld zł zaś 
przychody ze sprzedaży to 1 122 738 tys. zł, co w przeliczeniu na jeden podmiot wynosi 
541,4 tys. zł, a na jednego pracującego 274,5 tys. zł (Działalność gospodarcza… 2017, s. 7). 
W tabeli 4 przedstawiono powyższe dane na przestrzeni lat.

Tabela 4
Przychody w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób w latach 2013-2017 (tys. zł)

Liczba zatrudnionych 2013 2014 2015 2016 2017

Przychody ogółem 840 196 757 884 238 146 976 404 174 1 045 778 249 1 122 737 947
Wskaźnik dynamiki x 1,05 1,10 1,07 1,07
Przychody na jeden podmiot 478,9 484,2 512,5 521,8 541,4
Wskaźnik dynamiki x 1,01 1,06 1,02 1,04
Przychody na jednego pracującego 244,1 247,7 259,4 264,3 274,5
Wskaźnik dynamiki x 1,01 1,05 1,02 1,04

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS z lat 2013-2017.

Wskaźnik dynamiki liczony rok do roku przy założeniu, że rok poprzedni wynosi 100, 
świadczy o stałej tendencji wzrostowej omawianych parametrów. Najbardziej wzrosły przy-
chody ogółem w 2015 r. w porównaniu do 2014 r. oraz w analogicznym okresie przychody 
przypadające na jeden podmiot. Najmniejszy przyrost możemy zaobserwować na jednego 
pracującego. W najlepszym 2015 r. wyniósł on 1,05.

W kolejnej tabeli 5 zostaną zestawione w podobny sposób koszty związane z prowadze-
niem działalności.

Największy wzrost kosztów odnotować możemy w 2015 r. w stosunku do 2014 r. Jest 
to zrozumiałe, biorąc pod uwagę wzrost przychodów w analogicznym okresie. Tendencje 
spadkowe widać również dla wskaźnika poziomu kosztów. Wynika z tego, że działania po-
dejmowane przez przedsiębiorców zmierzają w kierunku optymalizacji kosztów i maksy-
malnego ich ograniczenia.

Poniżej zostały porównane przychody i koszty najdynamiczniej rozwijających się mi-
kroprzedsiębiorstw z małymi i średnimi firmami. Analiza została przeprowadzona w sto-
sunku do przychodów z całokształtu działalności oraz kosztów uzyskania przychodów 
z całokształtu.

Analizując dane przedstawione w tabelach 6 i 7 możemy stwierdzić, że zarówno przy-
chody, jak i koszty są najwyższy w mikroprzedsiębiorstwach. 
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Tabela 5
Koszty uzyskania przychodów w podmiotach o liczbie pracujących do 9 osób  
w latach 2013-2017 (tys. PLN)

Liczba zatrudnionych 2013 2014 2015 2016 2017

Koszty ogółem 741 743 709 775 761 710 851 546 660 920 888 221 980 998 302

Wskaźnik dynamiki x 1,05 1,10 1,08 1,07

Koszty na jeden podmiot 422,8 424,8 447,0 459,5 473,1

Wskaźnik dynamiki x 1,00 1,05 1,03 1,03

Koszty na jednego pracującego 215,5 217,3 226,0 232,7 239,9

Wskaźnik dynamiki x 1,01 1,04 1,03 1,03

Wskaźnik poziomu kosztów (%) 88,3 87,7 87,2 88,1 87,4

Źródło: opracowano na podstawie danych GUS z lat 2013-2017.

Tabela 6
Przychody w sektorze MMSP w latach 2013-2017 (tys. PLN)

Liczba zatrudnionych 2013 2014 2015 2016 2017

Do 9 pracujących 840 196 757 884 238 146 976 404 174 1 045 778 249 1 122 737 947

Wskaźnik dynamiki x 1,05 1,10 1,07 1,07

Od 10-49 pracujących 451 132,5 477 105,1 497 038,4 501 173,6 498 850,9

Wskaźnik dynamiki x 1,06 1,04 1,01 0,995

Od 50-249 pracujących 734 320,3 755 591,0 780 466,1 785 913,8 853 992,0

Wskaźnik dynamiki x 1,03 1,03 1,01 1,087

Źródło: jak w tabeli 5.

Tabela 7
Koszty uzyskania przychodów w sektorze MMSP w latach 2013-2017 (tys. PLN)

Liczba zatrudnionych 2013 2014 2015 2016 2017

Do 9 pracujących 741 743 709 775 761 710 851 546 660 920 888 221 980 998 302

Wskaźnik dynamiki x 1,05 1,10 1,08 1,07

Od 10-49 pracujących 432 376,1 454 994,0 471 868,8 475 166,4 471 642,8

Wskaźnik dynamiki x 1,05 1,04 1,01 0,99

Od 50-249 pracujących 705 321,5 721 746,6 744 962,0 747 869,4 814 422,0

Wskaźnik dynamiki x 1,02 1,03 1,00 1,09

Źródło: jak w tabeli 5.
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Podsumowanie 

Biorąc pod uwagę przytoczone dane, jak i liczebność mikroprzedsiębiorstw można po-
twierdzić, że stanowią one siłę napędową gospodarki. Pojawiające się bariery ich rozwo-
ju, które wyhamowują czasami rozwój, nie stanowią dla nich zagrożenia i są pokonywane. 
Porównując je z małymi i średnimi firmami, widzimy, że są efektywne kosztowo. Niestety, 
większość koncentruje się prawie wyłącznie na rynku krajowym. Pocieszający jest fakt, 
że wzrasta zainteresowanie sektorem MMSP wśród inwestorów zagranicznych. Dużą wadą 
mikroprzedsięwzięć jest ich niska przeżywalność – pierwszy rok przeżywają średnio dwie 
trzecie z nich. Mimo to, w strukturze mikrofirm rośnie udział podmiotów najstarszych, dzia-
łających na rynku 5 lub więcej lat, co może wskazywać na poprawę ich sytuacji. Kolejną 
grupą bardzo aktywną są małe przedsiębiorstwa, również doskonale sobie radzące w warun-
kach polskiej gospodarki. Najmniej na rynku jest przedsiębiorstw średnich, ale ich sytuacja 
jest stabilna i mają ugruntowana pozycję rynkową.
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The Condition of the SME Sector in Poland in 2017

Summary

The sector of micro, small and medium enterprises has been decisive for the condition of the Pol-
ish and world economy for many years. In the situation where more and more possibilities of financ-
ing economic activity from external sources appear in the “market”, many people discover the “entre-
preneurial spirit” and start a business. The motivation for some people to choose such a career path is 
the impossibility to find the job that meets their expectations, while other people are forced to do that 
by the economic situation of the household. Hence, every year, the number of the smallest companies 
is increasing. About 330 thousand new enterprises are created each year. Along with the increase in 
the number of enterprises, we can also observe an increase in the quality of Polish entrepreneurship. 
It also translates into their increasing share in GDP. According to the latest available data, the share of 
SMEs in generating GDP exceeded 50%.

The aim of this study is to show what is the condition of the smallest companies in the market 
compared to small and medium-sized enterprises. Deliberately, there will be no reference to large 
enterprises because they are not competition for MSME in the market. Among the many available sta-
tistical data prepared by the institutions in Poland and the European Commission, the most important 
in the author’s opinion and those that best indicate their importance were selected.
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