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Kondycja eKonomiczna miKroprzedsiębiorstw  
na przyKładzie firm z województwa łódzKiego

1. wprowadzenie

Mikroprzedsiębiorstwa uważa się za istotny stymulator rozwoju gospodar-
czego w każdym kraju1. Ze względu na sposób swojego działania oraz fakt, iż 
w większości są to firmy jednoosobowe lub rodzinne, zostały wyodrębnione 
z kategorii małych przedsiębiorstw. Mikrofirmy to szybko rozwijający się 
sektor polskiej gospodarki, który jest głównym źródłem nowych miejsc pra-
cy, zwłaszcza w usługach, handlu i drobnej wytwórczości. Potrafią wchodzić 
w nisze rynkowe i szybko przystosowywać się do zmieniających się gustów 
konsumentów. Poza tym zaopatrują rynek lokalny w towary i świad czą specja-
listyczne usługi dla lokalnych społeczności. Mimo tego, że najmniejsze pod-
mioty mają zazwyczaj niewielki zasięg działania i mały wpływ na otoczenie, 
z uwagi na swoją liczbę, w znacznym stopniu kształtują życie gospodarcze. 

Mikroprzedsiębiorstwom przypisuje się szczególną rolę w przyczynianiu 
się do trwałego i zrównoważonego rozwoju gospodarki kraju, jak również 

* Doktor, Katedra Wymiany Międzynarodowej, Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Uni-
wersytet Łódzki.

1 Takie stanowisko dominuje w literaturze naukowej. Por. m.in. F. Bławat, Przedsiębiorca 
w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm, Gdańskie Towarzystwo Naukowe, Gdańsk 
2003; D. Smallbone, P. Wyer, Growth and the development in the small business. Principles, 
practice and policy, [w:] S. Carter, D. Jones-Evans (red.), Enterprise and small business, 
Prentice Hall, Financial Times, 2006; C. Zaman, The role of small and medium size enter-
prises in the economy, Handout, Institutional & Sector Modernisation Facility, 2007, http://
www.ismf-eusy.org/ismf_reports/Reports/E043-05-07.pdf (data dostępu: 10.11.2012).
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regionów, w których funkcjonują2. Duża ilość sprawnie działających, ale 
niewielkich podmiotów świadczy o konkurencyjności rynku. W Polsce, po-
dobnie jak w całej Unii Europejskiej, mikroprzedsiębiorstwa generują około 
jednej piątej wartości dodanej przedsiębiorstw. Stanowią ponad dziewięć na 
dziesięć wszystkich firm z sektora MSP (96%) i zatrudniają 40% pracujących3. 
To więcej, niż średnia dla Unii Europejskiej, gdzie mikrofirmy to 91,8% 
wszystkich MSP4. 

Cechą tego sektora w Polsce jest jego stosunkowo niski poziom rozwoju 
w porównaniu do innych krajów Unii Europejskiej. Polskie mikroprzed-
siębiorstwa są mniejsze niż ich partnerzy z zagranicy, zatrudniają mniejszą 
liczbę pracowników, a ponadto osiągają niższe obroty i wartość bilansową. 
Najczęściej są skoncentrowane na utrzymaniu się na rynku, wzroście sprzedaży 
i zysku – ta grupa obejmuje 75% mikrofirm5. Wśród podmiotów z tego sek-
tora jest gros przedsiębiorstw, których celem strategicznym jest zapewnienie 
zatrudnienia i dochodu właścicielowi oraz jego rodzinie. Z tego powodu ich 
wysiłki koncentrują się najczęściej na działaniu w krótkim okresie, rzadko 
planują długofalowo strategię swojego rozwoju.

Celem opracowania jest ocena kondycji ekonomicznej mikroprzedsię-
biorstw z województwa łódzkiego na tle Polski na podstawie danych staty-
stycznych z lat 2008–2010. Pogłębiona wiedza na temat tego sektora, jego 
specyfiki, ogólnej sytuacji ekonomicznej czy barier rozwoju niewątpliwie 
ułatwi lepsze zrozumienie potrzeb i uwarunkowań działania tych podmiotów. 
Przedstawiona analiza dotyczy mikrofirm z województwa, a nie z Łódzkiego 
Obszaru Metropolitalnego, ponieważ szczegółowe dane statystyczne na temat 
tego sektora na poziomie powiatów nie są dostępne. 

2 Por. m.in. M. Strużycki, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu, PWE, 
Warszawa 2004; K. Sasin, Zarządzanie małą firmą, Wyd. AE we Wrocławiu, Wrocław 
2003; A. Adamik (red.), Współpraca małych i średnich przedsiębiorstw w regionie. Budo-
wanie konkurencyjności firm i regionu, Difin, Warszawa 2012; A. Kamińska, Regionalne 
determinanty rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, Difin, Warszawa 2011. 

3 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, 
s. 45.

4 M. Starczewska-Krzysztoszek, Słabe i mocne strony mikro, małych i średnich przedsię-
biorstw, PKPP Lewiatan, Warszawa, grudzień 2011, s. 5.

5  Ibidem, s. 56.
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2. definicja mikroprzedsiębiorstwa

Mikroprzedsiębiorstwa wyodrębnia się spośród ogółu podmiotów gospo-
darczych w oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe. W Polsce (na wzór zasad 
obowiązujących w statystyce Unii Europejskiej) zgodnie z Ustawą o swobodzie 
działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 r.6 art.104 za mikroprzedsiębiorcę 
uważa się przedsiębiorcę, który co najmniej w jednym z dwóch ostatnich lat 
obrotowych: 
1) zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników,
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz 

operacji finansowych nieprzekraczający 2 mln EUR lub sumy aktywów 
jego bilansu były mniejsze niż 2 mln EUR.
Wyrażone w EUR wielkości przelicza się na PLN według średniego kursu 

ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski w ostatnim dniu roku obrotowego. 
Średnioroczne zatrudnienie określa się w przeliczeniu na pełne etaty, dlatego 
nie uwzględnia się w nich pracowników na urlopach macierzyńskich i wy-
chowawczych, a także tych, którzy przygotowują się do życia zawodowego. 
Kryterium liczby zatrudnionych osób jest stosowane jako główne, jednak 
kryterium finansowe jest jego koniecznym uzupełnieniem. Ma to na celu 
ukazanie rzeczywistej skali i efektywności działania mikroprzedsiębiorstw 
oraz ich pozycji w porównaniu z konkurencją. Dodatkowo, tak zdefiniowany 
podmiot musi być przedsiębiorstwem niezależnym7.

Szczególnym rodzajem mikrofirm są podmioty niezatrudniające pra-
cowników. Są one określane mianem: samozatrudnienie8, przedsiębiorstwo 
z zerowym zatrudnieniem, przedsiębiorstwo jednoosobowe.

6 Dz.U. 2004 nr 173 poz. 1807 z dn. 6.08.2004 r.
7 Szerzej na ten temat: Zalecenie Komisji z dnia 6 maja 2003 r. dotyczące definicji przedsię-

biorstw mikro, małych i średnich, OJ L 124 z dn. 20.05.2003.
8 Termin „samozatrudnienie” jest tłumaczeniem angielskiego sformułowania self-employment. 

Tego typu działalność określa się także jako „praca na własny rachunek”, „działalność 
gospodarcza osób fizycznych” czy nawet freelancer. Czasem używa się tego określenia 
w kontekście czynności wykonywanych na rzecz podmiotów gospodarczych na innej 
podstawie niż umowa o pracę. Por. P. Kaczorowski, Samozatrudnienie jako forma rozwoju 
przedsiębiorczości w województwie łódzkim – ocena dotychczasowego stanu, bariery i per-
spektywy, s. 3–4, www.kls.uni.lodz (data dostępu: 30.10.2012).
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3. znaczenie mikroprzedsiębiorstw w gospodarce

Mikroprzedsiębiorstwa stanowią dominującą, pod względem liczby, grupę 
podmiotów gospodarczych w każdym państwie rozwiniętym. W Polsce rów-
nież zdecydowanie przeważają nad pozostałymi kategoriami firm. Zgodnie 
z danymi Głównego Urzędu Statystycznego w czerwcu 2012 r. liczba mikro-
przedsiębiorstw zarejestrowanych w REGON wynosiła 3 716 235, podczas gdy 
małych, średnich i dużych firm odpowiednio: 152 896, 28 588, 38129. Warto 
wspomnieć, że jedynie mniej więcej połowa z uwzględnionych w rejestrze 
najmniejszych podmiotów stanowią w rzeczywistości firmy aktywne10. 

TABLICA 1. Liczba mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce wg REGON w latach 
2005–2012. 

Lata Mikro Małe Średnie
2005 3 436 841 145 745 28 343
2006 3 455 565 147 393 28 406
2007 3 502 303 150 128 28 462
2008 3 568 137 154 833 29 323
2009 3 548 354 159 705 29 730
2010 3 713 677 161 550 29 731
2011 3 674 970 160 851 29 340

2012* 3 716 235 152 896 28 588

* dane za pierwsze półrocze

Ź r ó d ł o: Bank Danych Lokalnych, GUS, ww.gus.gov.pl (data dostępu: 05.10.2012).

W układzie terytorialnym najwięcej mikropodmiotów prowadziło dzia-
łalność na terenie województwa mazowieckiego (16,4% całej zbiorowości), 

 9 Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON, I półrocze 
2012 r., GUS, Warszawa 2012, s. 32.

10 Dokładna liczba aktywnych mikroprzedsiębiorstw jest trudna do oszacowania. Informacje 
z systemu REGON są obciążone znacznymi błędami wynikającymi z ewidencyjnego, reje-
strowego pochodzenia danych. Są one oparte na rzadko aktualizowanych oraz niezgodnych 
ze stanem faktycznym wpisach, ponieważ nie uwzględniają zawieszonej działalności bez zło-
żenia wniosków o wykreślenie. W raportach na temat mikroprzedsiębiorstw, publikowanych 
przez różne instytucje (np. PARP, Lewiatan itd.) podaje się dane z REGON oraz szacunkową 
liczbę aktywnych mikrofirm. Zazwyczaj nie przekracza ona 1 800 tys. podmiotów.
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śląskiego (11,6%) i wielkopolskiego (10,1%), natomiast najmniej w woje-
wództwach opolskim (2,1%) oraz podlaskim (2,5%)11. 

Biorąc pod uwagę liczbę mikroprzedsiębiorstw przypadającą na 1000 
mieszkańców, województwa: mazowieckie i zachodniopomorskie wypada-
ją najlepiej (odpowiednio 55 i 53 firmy na 1000 mieszkańców). Najmniej 
mikroprzedsiębiorstw na 1000 mieszkańców działało zaś w województwach 
podkarpackim i lubelskim (odpowiednio 34 i 35 jednostki)12. 

TABLICA 2. Podstawowe dane o mikroprzedsiębiorstwach według województw w 2011 r. 

Województwa

Przedsiębiorstwa Pracujący Przeciętna 
liczba  

zatrudnionych 
na podstawie 

umowy o pracę

Przeciętne 
wynagro-

dzenie 
brutto w zł

ogółem
na 1000 
miesz-
kańców

ogółem
na 1000 
miesz-
kańców

Polska 1 772 575 46,0 3 578 122 92,81 286 633 1 987,4

Dolnośląskie 137 915 47,3 269704 92,5 95 119 2 004,7

Kujawsko-pomorskie 85 149 40,6 166 760 79,5 60 150 1 839,4

Lubelskie 76 463 35,2 154 539 71,2 52 234 1 756,3

Lubuskie 45 657 44,6 88 830 86,8 31 277 1 919,5

Łódzkie 118 085 46,6 244 479 96,5 86 142 1 858,1

Małopolskie 163 524 48,9 335 431 100,2 117 199 1 877,4

Mazowieckie 290 779 55,0 583 122 110,3 214 220 2 417,4

Opolskie 37 508 37,0 79360 78,3 30 462 1 853,3

Podkarpackie 73 219 34,4 139 318 65,4 48 653 1 696,5

Podlaskie 44 916 37,4 84 334 70,2 27 691 1 819,5

Pomorskie 119 197 52,2 234 764 102,8 83 861 2 036,7

Śląskie 205 870 44,5 447 258 96,7 164 634 1 948,7

Świętokrzyskie 49 688 38,9 98 354 77,0 36 639 1 711,7

Warmińsko-mazurskie 53 777 37,0 108 982 75,0 40 466 1 782,7

Wielkopolskie 179 692 52,0 369 601 107,0 136 697 1 999,0

Zachodniopomorskie 91 136 52,9, 173 285 100,6 61 188 1 911,4

Ź r ó d ł o: Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r., 
GUS, 16.10.2012, s. 7. 

11 Dane za 2011 r., za: Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 
9 osób w 2011 r., GUS, 16.10.2012, s. 3.

12 Ibidem.
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Mimo tego, że najmniejszych podmiotów jest pod względem liczby zadecy-
dowanie najwięcej, ich siła ekonomiczna jest mniejsza od siły większych firm, 
zwłaszcza tych zatrudniających powyżej 250 osób. Mikrofirmy realizują ok. 
21–23% przychodów sektora przedsiębiorstw13, podczas gdy duże podmioty 
aż 40% (choć stanowią 0,1% ogółu). Dynamika przychodów najmniejszych 
podmiotów w latach 2005–2010 wyniosła 105,4, podczas gdy dynamika 
przychodów wszystkich przedsiębiorstw kształtowała się na poziomie 107,814. 

W okresie 2003–2008 mikrofirmy zanotowały wzrost przychodów (o 30%), 
podobny do wzrostu PKB w Polsce. Nieco niższa dynamika charakteryzowała 
koszty tych jednostek (przyrost o 24%). Wraz ze zwiększaniem się przecięt-
nych przychodów i kosztów na jedno przedsiębiorstwo poprawiła się także 
rentowność mikrofirm – wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł z poziomu 
8,8% do 15,6%. W 2009 r. wraz ze spadkiem liczby najmniejszych podmiotów 
przychody na przeciętną firmę zwiększyły się bardzo wyraźnie (o 12,8%), co 
świadczy o tym, że firmy, które prowadziły działalność w tym roku poszerzyły 
skalę działania  .

Mikroprzedsiębiorstwa są grupą posiadającą szczególne cechy. Są to 
firmy o jednolitym profilu, które działają najczęściej w jednej tylko branży. 
Zazwyczaj jest to handel, transport, budownictwo, działalność profesjonalna 
oraz obsługa nieruchomości i firm. I tak w 2011 r. największy odsetek mi-
kroprzedsiębiorstw stanowiły jednostki prowadzące działalność w zakresie 
handlu i naprawy pojazdów samochodowych (28,5%), budownictwa (12,9%), 
prowadzące działalność profesjonalną, naukową i techniczną (11,1%) oraz 
przemysłową16 (9,3%)17. Mikrofirmy nie wymagają zazwyczaj specjalnych 
uwarunkowań infrastrukturalnych, aby sprawnie funkcjonować. Często lokali-

13 W latach 2009–2010 udział przychodów mikrofirm w wartości przychodów przedsiębiorstw 
ogółem zmniejszył się do poziomu odpowiednio 22,7% i 21,8%, w okresie 2007–2008 
wyniósł 23,2%, a w latach wcześniejszych stanowił blisko 25,0%. www.gus.gov.pl (data 
dostępu: 01.10.2012).

14 Dane GUS, www.gus.gov.pl (data dostępu: 01.10.2012).
15 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, 

s. 49.
16 Działalność przemysłowa dotyczy czterech sekcji PKD 2007: Górnictwo i wydobywanie; 

Przetwórstwo przemysłowe; Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę 
wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych; Dostawa wody, gospoda-
rowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją.

17 Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących do 9 osób w 2011 r., GUS, 
16.10.2012, s. 1.

15
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zują swoją działalność na rynku, charakteryzującym się dużym zróżnicowaniem 
w strukturze potrzeb konsumentów, który nie jest atrakcyjny dla większych 
przedsiębiorstw (niewielkie osiedle mieszkaniowe). Wyjątek stanowią wyspe-
cjalizowane mikrofirmy, które z uwagi na profil działania i zakres wykony-
wanych usług potrzebują sąsiedztwa dużych podmiotów. 

Znaczenie najmniejszych firm przejawia się przede wszystkim w ich wpły-
wie na łagodzenie problemu bezrobocia. Perspektywa prowadzenia działalności 
gospodarczej jest szansą dla osób bezrobotnych na samozatrudnienie i kształ-
tuje postawy przedsiębiorcze. Poza tym mikrofirmy z uwagi na ograniczony 
dostęp do kapitału są z natury bardziej pracochłonne, co wpływa na wielkość 
zatrudnienia, przy danym poziomie produkcji.

Najmniejsze podmioty dają miejsca pracy dla 3,5 mln osób (39,2% pracu-
jących w firmach), a zatrudnienie dla 1,36 mln osób (20,8% zatrudnionych). 
Oznacza to, że funkcjonowanie mikroprzedsiębiorstw opiera się przede 
wszystkim na pracy właścicieli i członków ich rodzin. Nieco więcej niż co 
trzeci pracujący w mikrofirmach jest osobą zatrudnioną na podstawie stosunku 
pracy (38,9%)18. W tej grupie przedsiębiorstw osoby fizyczne stanowią 95% 
populacji (ponosząc tym samym pełną osobistą odpowiedzialność majątko-
wą za zobowiązania swoich przedsiębiorstw), z czego ponad dwie trzecie to 
osoby samozatrudnione, prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 
Co czwarta najmniejsza firma jest prowadzona przez osobę, dla której jest to 
dodatkowe miejsce pracy19. Samozatrudnieni dominują w  liczbie firm wszyst-
kich sektorów gospodarki, jednak w największym stopniu można ich znaleźć 
w usługach (głównie opieka zdrowotna i pomoc społeczna, edukacja), działal-
ności finansowej i ubezpieczeniowej oraz kulturze, rozrywce i rekreacji – ich 
udział wynosi ponad 85%. Najmniej samodzielnej działalności gospodarczej 
występuje w handlu (60%), przemyśle (62%) oraz w budownictwie (67%). 
Koncentracja samozatrudnionych we wspomnianych wcześniej sektorach 
wynika ze specyfiki tych branż, ponieważ z powodzeniem może w nich funk-
cjonować mały podmiot odpowiadając na lokalny i niewielki popyt20.

Mikroprzedsiębiorstwa dają większą pewność utrzymania nowych miejsc 
pracy niż pozostałe przedsiębiorstwa. Wiąże się to z zaufaniem, jakim obdarzają 

18 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2011, 
s. 47.

19 Ibidem, s. 49.
20 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, op. cit., s. 49.
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właściciele lojalnych pracowników, którzy nierzadko zaczynają być trakto-
wani jak członkowie rodziny przedsiębiorcy. Bliski kontakt z właścicielem 
często tworzy w firmie pozytywną atmosferę, która przekłada się wprost na 
wyniki firmy. Sprzyja temu struktura zatrudnienia w mikroprzedsiębiorstwach, 
w której, jak wspomniano, zdecydowanie dominują osoby samozatrudnione 
lub takie, dla których jest to drugie miejsce pracy. Taki stan rzeczy determinuje 
również, w znacznym stopniu, możliwości rozwoju najmniejszych podmiotów. 
W sytuacji, gdy jednoosobowo właściciel firmy zajmuje się całym procesem 
decyzyjnym związanym z organizacją wszystkich płaszczyzn funkcjonowania 
firmy, rozwój najczęściej staje się kwestią drugorzędną. W pierwszej kolejności 
bowiem zajmuje się koordynacją bieżącej działalności. Takie przedsiębiorstwa 
działają jedynie na rynku lokalnym i na co dzień kontaktują się z ograniczoną 
liczbą kooperantów/dostawców/odbiorców – często będących na podobnym 
poziomie rozwoju. Teza ta znajduje odzwierciedlenie w przeprowadzonym 
przez PARP badaniu, gdzie firmy zarządzane przez jedną osobę charaktery-
zowały się m.in:
• węższym rynkiem działania;
• niższą świadomością innowacyjną – relatywnie wysoki udział przedsię-

biorców, którzy nie potrafili określić, czy w ogóle prowadzą działalność 
innowacyjną, w ograniczonym zakresie współpracowali z zapleczem na-
ukowym, firmy najczęściej nie miały wydzielonej jednostki B+R oraz nie 
planowały ekspansji na nowe rynki (geograficzne czy segmentu klien-
tów);

• niższym poziomem wykształcenia pracowników;
• mniejszym zaangażowaniem w pozyskiwanie pomocy publicznej21.

Stosunkowo mała część tego typu przedsiębiorstw z biegiem czasu zaczyna 
zatrudniać coraz więcej pracowników, co może oznaczać, że dla większości 
przedsiębiorców prowadzenie mikrofirmy jest wygodnym rozwiązaniem za-
wodowym, realizowanym jednak bez koncepcji rozwoju. W innym badaniu 
przeprowadzonym przez PARP około połowy samozatrudnionych określiło 
swój biznes w kategoriach „wystarczy mi to co mam”. Z tym stwierdzeniem 
zgodziło się też ponad 40% mikroprzedsiębiorców, natomiast przedstawiciele 

21 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2006–2007, 
PARP, Warszawa 2008, s. 167.
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małych i średnich firm w większości wybierali opcję aktywną tj. „kładę duży 
nacisk na rozwój mojej firmy...”22.

Mikropodmioty mają poważny udział w systemie kształcenia zawodowego. 
Zazwyczaj większe przedsiębiorstwa pozyskują wyszkolonych specjalistów, 
zaś mikrofirmy muszą same wykształcić sobie personel. Zakres jego obowiąz-
ków najczęściej jest większy, a umiejętności bardziej uniwersalne, ponieważ 
na co dzień jeden pracownik wykonuje więcej czynności niż jego odpowiednik 
w większym przedsiębiorstwie. Jednocześnie może bowiem być księgowym, 
magazynierem czy sprzedawcą.

Mocną stroną podmiotów z sektora mikroprzedsiębiorstw jest prosta i czy-
telna struktura organizacyjna oraz szybkość reagowania w procesie decyzyj-
nym. Uważa się je za elastyczne, zdolne do przystosowania się i przetrwania 
w zmieniających się warunkach rynkowych. Aktywnie szukają, odpowiedniej 
w danym miejscu i warunkach, opcji dla prowadzenia biznesu. Powszechne 
przekonanie o ich skutecznym radzeniu sobie z recesją, kryzysem gospodar-
czym czy chwilowym załamaniem koniunktury potwierdza się w wielu dzie-
dzinach gospodarki. Mechanizmy obronne mikroprzedsiębiorstw wiążą się nie 
tylko ze zdolnościami adaptacyjnymi lecz również, a może i przede wszystkim, 
z osobą właściciela23. W przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowych 
wykorzystują własne rezerwy, często środki prywatne, i są w stanie szybko 
zaangażować się w nowe obszary działania. W obliczu rynkowych zagrożeń 
większe podmioty częściej decydują się na alokację zasobów do innych regio-
nów (krajów) lub domagają się pomocy państwa, by ratować miejsca pracy. 

W przypadku mikrofirm likwidacja działalności to ostateczność, na którą 
decydują się wówczas, gdy dalsze utrzymywanie przedsiębiorstwa zagraża 
egzystencji właściciela i jego rodziny. Ponadto osłabienie koniunktury na 
świecie szkodzi im w mniejszym stopniu niż większym podmiotom z uwagi 
na ograniczoną aktywność na rynkach zagranicznych. Z tego powodu mikro-
przedsiębiorstwa stanowią pewnego rodzaju bufor antykryzysowy dla każdej 
gospodarki. Sygnały o masowym zamykaniu firm czy pogarszającej się relacji 
między liczbą przedsiębiorstw nowopowstałych a likwidowanych są ważnym 
sygnałem pogarszania się warunków gospodarowania24.

22 Zob. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, op. cit., s. 49.
23 Z. Wilimowska, K. Urbańska, Uwarunkowania działalności mikroprzedsiębiorstw na rynku 

polskim, Oficyna Wydawnicza PWSZ w Nysie, Skrypt nr 16, Nysa 2009, s. 20.
24 Ibidem, s. 20.
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Duża liczba mikroprzedsiębiorstw oraz ich szybka fluktuacja są podstawą 
odporności na kryzysy oraz załamania koniunktury. Ich słabą stroną jest jednak 
najczęściej niewielki zasięg działania, a także mała skłonność do współpracy 
czy, jak wspomniano, brak długofalowego planowania. Mikroprzedsiębiorcy 
nie myślą perspektywicznie, poprzestają najczęściej na utrzymaniu dotych-
czasowej pozycji na rynku a swoje decyzje biznesowe podejmują zwykle 
intuicyjnie. Poza tym są wrażliwi na skutki różnych zagrożeń, związanych 
z działalnością czy utratą nawet niewielkiej części zasobów majątkowych.

O kondycji polskich mikroprzedsiębiorstw świadczą np. wskaźniki ich 
przeżywalności, które od 2007 r. ulegają stopniowej poprawie. Powyżej pięciu 
lat utrzymuje się na rynku 66,17% firm z tego sektora25. Niestety około 12,75% 
najmniejszych podmiotów upada w ciągu pierwszych 12 miesięcy działalno-
ści26. Interesujący może być fakt, że przedsiębiorstwa, których właścicielem 
są kobiety częściej funkcjonują cztery lata lub dłużej (71% firm z udziałem 
kobiet, w porównaniu z 65% pozostałych przedsiębiorstw)27.

Z danych GUS wynika, że najwyższym wskaźnikiem przeżycia w sek-
torze mikro i małych firm po pięciu latach działalności charakteryzowały 
się przedsiębiorstwa funkcjonujące w ochronie zdrowia (50,1%). Wyższy od 
przeciętnego był także wskaźnik w obsłudze nieruchomości i firm, transpor-
cie, edukacji i przemyśle. Najsłabiej radziły sobie przedsiębiorstwa działające 
w hotelarstwie i gastronomii, bowiem po pięciu latach działalności pozostało 
na rynku zaledwie 23,1% podmiotów28.

Rozwój mikroprzedsiębiorstw jest najczęściej hamowany niskim pozio-
mem nakładów inwestycyjnych, które wyniosły 24,8 mld PLN w 2010 r., co 
stanowiło około 17,5% wszystkich nakładów inwestycyjnych sektora przedsię-
biorstw29. Nakłady inwestycyjne na jedną firmę w Polsce są najniższe w całej 

25 W przypadku dużych firm odsetek ten wynosi 90,40%. Zob. J. Stefanowicz, A. Jankowska, 
E. Augustynowicz, Jeżeli działać to nie indywidualnie – rola mikroprzedsiębiorstw w dialogu 
społecznym, Lewiatan, Warszawa 2010, s. 10.

26 Odsetek ten maleje wraz z wielkością przedsiębiorstw i wynosi odpowiednio dla małych 
i dużych: 2,85% oraz 1,68%. Zob. J. Stefanowicz, A. Jankowska, E. Augustynowicz, 
op. cit., s. 10. 

27 Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce... czyli o większości polskich firm, Biuletyn Euro Info, 
06.03.2012, http://een.org.pl (data dostępu: 01.10.2012).

28 Dane dotyczą panelowego badania mikro i małych przedsiębiorstw przeprowadzonego przez 
GUS w latach 2006–2011. Zob. Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe 
polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2006–2010, GUS, Warszawa 2012, s. 36–37. 

29 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r., GUS, Warszawa 2011, s. 52.
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UE, co więcej, są ponad pięciokrotnie mniejsze niż średnia w UE i prawie dwa 
razy mniejsze niż przeciętnego przedsiębiorstwa na przedostatnich miejscach 
w różnych zestawieniach (Węgry, Cypr)30. Na przestrzeni lat 2003–2009 
zarysowuje się niewielki trend wzrostowy, jednak wciąż innowacyjne roz-
wiązania, które są najczęściej kosztowne i ryzykowne, mają w strategiach 
mikropodmiotów wyraźnie mniejsze znaczenie niż w większych firmach. 
Wskazuje to również na ich ograniczony udział w rozwoju jakościowym go-
spodarki i generowaniu postępu technologicznego. Działalność innowacyjna 
jest w głównej mierze ograniczona barierami finansowymi, co wynika m.in. 
z tego, że mikroprzedsiębiorstwa finansują ją głównie ze środków własnych. 
Oznacza to, że na wdrażanie innowacji mogą przeznaczać ich relatywnie mało. 
Poza tym z badań PARP wynika, że istnieje niewielkie zainteresowanie mi-
krofirm podjęciem działań innowacyjnych w przyszłości, a innowacje zostały 
uznane za jeden z mniej istotnych instrumentów konkurowania31. Oznacza 
to, że nie widzą bezpośredniego związku między nimi a poprawą pozycji 
konkurencyjnej i zdecydowanie rzadziej wdrażają nowatorskie rozwiązania 
naukowo-techniczne.

4. działalność mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim

Mikroprzedsiębiorstwa stanowią ważny przedmiot badań statystycznych. 
Wielkość zbiorowości oraz różnorodność prowadzonej działalności gospodar-
czej utrudnia jednak obserwacje i ogranicza je do wybranej, reprezentatywnej 
próby losowej tych jednostek w województwach32. Poza tym mikrofirmy naj-
częściej prowadzą uproszczoną księgowość (np. w formie karty podatkowej) 
i nie dostarczają zbyt szczegółowych informacji na temat własnej działalności. 
To sprawia, że przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 10 osób badane są 
wybiórczo, a częstotliwość, jak i zakres danych statystycznych udostępnianych 
przez instytucje na ich temat są bardzo ograniczone. Z uwagi na te trudności, po-

30 Zob. Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, op. cit., s. 52.
31 Juchniewicz M., Grzybowska B., Innowacyjność mikroprzedsiębiorstw w Polsce, PARP, 

Warszawa 2010, s. 8–9.
32 Podmioty gospodarcze o liczbie pracujących powyżej 10 osób składają sprawozdania staty-

styczne obowiązkowo. Są one najczęściej pełne i dotyczą całej zbiorowości przedsiębiorstw 
spełniających podane w przepisach prawnych kryteria.
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niższą analizę przygotowano przede wszystkim na podstawie publikacji GUS33, 
które bazują na informacjach pozyskanych od najbardziej reprezentatywnej 
grupy podmiotów w danym rodzaju działalności PKD, a także w układach 
regionalnych. Dane pochodzą z województwa łódzkiego z reprezentacyjnego 
badania przedsiębiorstw przeprowadzonego na formularzu SP-3 Sprawozdanie 
o działalności gospodarczej przedsiębiorstw34.

4.1. wielkość zbiorowości

Województwo łódzkie charakteryzuje się przeciętnym wskaźnikiem 
przedsiębiorczości, nie jest zaliczane do grupy najaktywniejszych regionów 
w tym zakre sie. W Polsce, w latach 2008–2010, liczba mikroprzedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą wynosiła odpowiednio 1780,4 tys., 
1666,1 tys. oraz 1716,3 tys. Mikrofirmy z województwa łódzkiego, w latach 
2008–2010 stanowiły odpowiednio 6,9%, 6,5% oraz 6,7% ogółu jednostek 
w skali całego kraju. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w 2010 r. wojewódz-
two łódzkie znalazło się na trzecim miejscu (na tle innych regionów) pod 
względem największego względnego przyrostu liczby mikroprzedsiębiorstw 
(wzrost o 7,0%, przeciętnie w Polsce – 3,0%). 

33  Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie łódzkim w latach 2008–009, 
US w Łodzi, Łódź 2011; Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie 
łódzkim w latach 2009–2010, US w Łodzi, Łódź 2012.

34  Jednostkami zobowiązanymi do wypełnienia formularza SP-3 są podmioty prowadzące dzia-
łalność gospodarczą, w których liczba pracujących nie przekracza 9 osób, tj. osoby fizyczne 
(z wyłączeniem osób prowadzących indywidualne gospodarstwa rolne), osoby prawne oraz 
jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej prowadzące działalność w for-
mie: spółek handlowych (osobowych i kapitałowych), spółek cywilnych, przedsiębiorstw 
państwowych, spółdzielni, oddziałów przedsiębiorstw zagranicznych, których działalność 
zaklasyfikowano według PKD 2007 do sekcji: A (działy: 02 i 03), B–J, K (działy: 64 i 66), 
L–N, P (z wyłączeniem szkolnictwa wyższego), Q (z wyłączeniem samodzielnych publicz-
nych zakładów opieki zdrowotnej), R, S (działy: 95 i 96).
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TABLICA 3. Liczba aktywnych mikroprzedsiębiorstw w latach 2008–2010

Wyszczegól-
nienie

Mikroprzedsiębiorstwa Struktura mikroprzedsiębiorstw

2008 2009 2010 2008 2009 2010

POLSKA 1 780 430 1 666 116 1 716 255 100,0 100,0 100,0

Dolnośląskie 129 583 130 247 135 559 7,3 7,8 7,9
Kujawsko- 
pomorskie 79 678 81 332 84 946 4,5 4,9 4,9

Lubelskie 68 038 70 750 73 120 3,8 4,2 4,3
Lubuskie 42 502 43 770 44 568 2,4 2,6 2,6
Łódzkie 123 434 107 840 115 401 6,9 6,5 6,7
Małopolskie 161 565 146 837 155 946 9,1 8,8 9,1
Mazowieckie 281 618 274 509 283 081 15,7 16,5 16,5
Opolskie 37 885 37 067 36 834 2,1 2,2 2,1
Podkarpackie 71 437 63 280 68 035 4,0 3,8 4,0
Podlaskie 45 899 40 378 41 908 2,6 2,4 2,4
Pomorskie 124 493 110 885 111 667 7,0 6,7 6,5
Śląskie 225 851 198 088 198 630 12,7 11,9 11,6
Świętokrzyskie 47 362 45 130 46 867 2,7 2,7 2,7
Warmińsko- 
mazurskie 57 052 54 234 55 397 3,2 3,3 3,2

Wielkopolskie 181 387 170 188 173 286 10,2 10,2 10,1
Zachodniopo-
morskie 102 646 91 581 91 011 5,8 5,5 5,3

Ź r ó d ł o: dane GUS.

4.2. zatrudnienie

Porównując dynamikę liczby mikroprzedsiębiorstw i liczby pracujących 
w tych jednostkach można zauważyć, że w latach 2009–2010 w wojewódz-
twie łódzkim wzrosła liczba mikropodmiotów, czemu towarzyszył mniejszy 
spadek liczby zatrudnionych w nich osób (odpowiednio o 0,3% i 1,3%). Dla 
porównania w 2008 r. zanotowano w województwie łódzkim, głębszy niż 
przeciętnie w innych częściach kraju, spadek liczby mikroprzedsiębiorstw oraz 
spadek ogólnej liczby osób pracujących w tych jednostkach, który wyniósł 
6,4% (średnia dla kraju w tym okresie – 4,2%). 



60 Anetta Kuna-MarszałeK

W Polsce w latach 2008–2010 r. udział osób zatrudnionych w mikrofir-
mach (dla których jest to główne miejsce pracy) w liczbie pracujących ogółem 
kształtował się odpowiednio na poziomie 80,0%, 80,4% i 80,4%. W przypadku 
województwa łódzkiego w wskaźnik ten wynosił 78,2%, 74,3% oraz 78,8%. 
Udział pracujących kobiet będących „właścicielami” mikropodmiotów (tzn. 
właścicielem, współwłaścicielem i bezpłatnie pomagającym członkiem rodzi-
ny, wspólnikiem pracującym w spółce bez umowy o pracę) kształtował się 
w latach 2008–2010 na poziomie 20,4–24,0%, podobnie jak średnia dla kraju 
w tym okresie.

Tablica 4. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach w latach 2008–2010

Wyszcze-
gólnienie

Pracujący

Ogółem W tym, dla których jest  
to główne miejsce pracy

2008 2009 2010 2008 2009 2010
Polska 3 682 679 3 526 793 3 479 325 2 945 108 2 836 283 2 797 884
Łódzkie 252 975 236 699 236 090 197 861 175 892 185 946

Ź r ó d ł o: dane GUS.

Tablica 5. Liczba pracujących, będących właścicielami mikroprzedsiębiorstw w latach 
2008–2010

Wyszcze-
gólnienie

Pracujący, właściciele, współwłaściciele, członkowie ich rodzin,  
wspólnicy spółki

Ogółem W tym kobiety
2008 2009 2010 2008 2009 2010

Polska 2 065 766 1 908 354 1 959 866 493 694 455 136 450 915
Łódzkie 144 522 126 121 133 047 34 737 25 700 31 500

Ź r ó d ł o: dane GUS.

Należy podkreślić, że przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw 
w województwie łódzkim w 2011 r. ukształtowało się na poziomie wyższym 
o 5,0% niż rok wcześniej i wyniosło 325,9 tys. osób. Był to drugi z kolei rok, 
w którym obserwowano wzrost zatrudnienia – po wyraźnym spadku w 2009 r. 
Dotyczyło to zatrudnionych we wszystkich sektorach przedsiębiorstw35.

35  Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa łódzkiego, US w Łodzi, Kwiecień 
2012, s. 14. 
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4.3. Przychody, koszty i wynagrodzenie

Charakteryzując działalność mikropodmiotów należy również dokonać 
analizy ich przychodów, kosztów oraz wysokości miesięcznego wynagrodzenia 
na jednego pracującego. Udziały przychodów i kosztów z całokształtu dzia-
łalności gospodarczej mikrofirm z województwa łódzkiego w przychodach 
i kosztach tych jednostek w skali całego kraju, były w latach 2008–2010 na 
zbliżonym poziomie i wynosiły odpowiednio około 5,3% (dla przychodów) 
i 5,4% (dla kosztów). 

Sektor mikroprzedsiębiorstw z województwa łódzkiego wypada niekorzyst-
nie na tle innych regionów w Polsce pod względem nadwyżki przychodów 
nad kosztami przypadającej na jeden mikropodmiot. Wartości te wynosiły dla 
2008 r. – 42 059 zł (Polska – 55 242 zł), 2009 r. – 40 431 zł (Polska – 52 141 zł) 
oraz 2010 r. – 45 257 zł (Polska – 54 029 zł.).

Mikrofirmy z województwa łódzkiego również nie wypadają najlepiej, 
biorąc pod uwagę wartości miesięcznych przychodów na jednego pracujące-
go, które były niższe od średnich wartości tego wskaźnika w mikroprzedsię-
biorstwach w Polsce o 37,8% w 2008 r., 28,8% w 2009 r. i 18,4% w 2010 r. 
Warto jednak zauważyć, że dynamika przychodów podmiotów z województwa 
łódzkiego była w tym okresie wyższa niż dla mikrofirm z innych regionów.
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Konsekwencją mniejszych przychodów było niższe przeciętne wynagro-
dzenie miesięczne na jednego zatrudnionego w mikroprzedsiębiorstwie w po-
równaniu ze średnią dla kraju. Jak wynika z rysunku 2. wynosiło ono 1465 zł 
w 2008 r., 1689 zł w 2009 r. oraz 1701 zł w 2010 r. W latach 2009–2010 wzrost 
przeciętnego wynagrodzenia w mikrofirmach z województwa łódzkiego wy-
niósł niespełna 1%, podczas gdy w tym samym czasie w Polsce stanowił 4,0%.
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RySUNeK 2. Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na jednego zatrudnionego w mikroprzed-
siębiorstwie
Ź r ó d ł o: dane GUS.

4.4. Dynamika sprzedaży detalicznej i hurtowej

Zarówno w 2008 r., 2009 r. jak i w 2010 r. mikroprzedsiębiorstwa z wo-
jewództwa łódzkiego, w porównaniu z jednostkami z pozostałych regionów, 
miały wyraźny udział w wartości sprzedaży detalicznej zrealizowanej na terenie 
całego kraju. Stanowił on odpowiednio 6,4%, 6,2% i 6,5% w skali Polski. 
Udział wartości sprzedaży hurtowej mikrofirm z województwa łódzkiego 
również kształtował się na wysokim poziomie wynosząc 6,9%, 6,7% i 6,6% 
wartości sprzedaży hurtowej najmniejszych podmiotów w Polsce, co plasowało 
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je w czołówkach zestawień GUS. Dynamika sprzedaży detalicznej i hurtowej 
mikroprzedsiębiorstw z województwa łódzkiego na tle innych jednostek z kraju 
przedstawiona jest w tablicy 6.

Tablica 6. Dynamika sprzedaży detalicznej i hurtowej mikroprzedsiębiorstw w latach 
2008–2010

Wyszczególnienie
Dynamika sprzedaży detalicznej Dynamika sprzedaży 

hurtowej
2009/2008 2010/2009 2009/2008 2010/2009

POLSKA 101,7 94,5 95,3 111,0
Dolnośląskie 125,9 80,6 100,2 102,2
Kujawsko-pomorskie 100,3 79,5 88,5 123,8
Lubelskie 83,1 99,7 116,3 84,5
Lubuskie 122,3 116,1 119,1 104,3
Łódzkie 99,6 97,7 93,8 108,3
Małopolskie 94,2 101,6 96,3 94,5
Mazowieckie 103,6 102,9 85,1 120,8
Opolskie 84,1 108,1 137,1 120,8
Podkarpackie 78,5 84,7 93,8 103,6
Podlaskie 110,0 78,8 119,8 99,4
Pomorskie 101,3 100,0 90,0 111,2
Śląskie 117,4 85,1 118,0 113,6
Świętokrzyskie 91,0 99,8 90,1 96,8
Warmińsko-mazurskie 76,3 93,5 113,0 108,8
Wielkopolskie 105,1 103,4 89,4 119,3
Zachodniopomorskie 114,5 83,4 72,9 101,6

Ź r ó d ł o: dane GUS.

Informacji o działalności handlowej mikroprzedsiębiorstw dostarczają rów-
nież wskaźniki udziału sprzedaży detalicznej i udziału sprzedaży hurtowej 
w przychodach z całokształtu działalności gospodarczej. Pod tym względem 
podmioty z województwa łódzkiego wypadają nie gorzej niż mikrofirmy 
w innych częściach kraju. Niewielki spadek udziału sprzedaży detalicznej 
i hurtowej w przychodach z całokształtu działalności gospodarczej w latach 
2008–2009 w większym stopniu dotknął cały sektor najmniejszych przedsię-
biorstw w Polsce niż jednostki z województwa łódzkiego.
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4.5. Wskaźnik natężenia przedsiębiorstw

Charakterystykę działalności mikroprzedsiębiorstw z województwa łódz-
kiego można uzupełnić posługując się wybranymi wskaźnikami diagnostycz-
nymi zamieszczonymi w opracowaniach GUS. Jednym z nich jest wskaźnik 
natężenia przedsiębiorstw w województwie łódzkim (liczba przedsiębiorstw, 
które faktycznie prowadziły działalność gospodarczą i zatrudniały do 9 osób, 
przypadająca na 100 tys. mieszkańców w województwie). W latach 2008–2010 
wynosił on odpowiednio 4837, 4237 i 4546, co oznacza, że był zbliżony do 
wartości w innych regionach. Jego wzrost w 2010 r. wynika z wyższej dyna-
miki wzrostu liczby mikroprzedsiębiorstw w latach 2009–2010 (województwo 
łódzkie – 107,0, Polska – 103,0), przy jednoczesnym spadku liczby ludności 
w regionie.

Tablica 7. Wskaźnik natężenia przedsiębiorstw w Polsce i w województwie łódzkim

Wyszczególnienie
Rok

2008 2009 2010
Polska 4 671 4 367 4 494
Łódzkie 4 837 4 237 4 546

Ź r ó d ł o: dane GUS

4.6. Pozycja na tle Polski 

Analizując powyższe dane statystyczne, można zaryzykować stwier-
dzenie, że sytuacja mikropodmiotów z województwa łódzkiego nie obiega 
znacząco, w wielu aspektach ich działalności, od średnich wartości dla tego 
sektora w innych regionach kraju. Ich pozycja jest przeciętna w porównaniu 
z innymi mikrofirmami pod względem podstawowych danych obrazujących 
poziom przedsiębiorczości. Tablica 8. zawiera podsumowanie działalności 
gospodarczej mikroprzedsiębiorstw z punktu widzenia wszystkich omówio-
nych wcześniej wskaźników. Pokazuje ona miejsca mikrofirm z województwa 
łódzkiego na tle jednostek z pozostałych województw.
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Tablica 8. Miejsce mikroprzedsiębiorstw województwa łódzkiego według wybranych wskaź-
ników

Wyszczególnienie
Rok

2008 2009 2010
Wskaźnik natężenia mikroprzedsiębiorstw 7 9 7
Pracujący ogółem na 1000 mikroprzedsiębiorstw 10 3 6
Przeciętna liczba zatrudnionych na 1000 mikroprzedsię-
biorstw 13 7 8

Wskaźnik nadwyżki przychodów nad kosztami przypadającej 
na 1 mikroprzedsiębiorstwo (w zł) 15 16 13

Miesięczne przychody na 1 pracującego w mikroprzedsię-
biorstwie (w zł) 16 15 15

Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 1 zatrudnionego 
w mikroprzedsiębiorstwie (w zł) 12 9 12

Wskaźnik nadwyżki przychodów nad kosztami w przycho-
dach mikroprzedsiębiorstw (w %) 7 10 8

Udział sprzedaży detalicznej w przychodach z całokształtu 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw (w %) 8 7 4

Udział sprzedaży hurtowej w przychodach z całokształtu 
działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw (w %) 1 1 3

Ź r ó d ł o: dane GUS.

5. Działalność mikroprzedsiębiorstw w Polsce wg sekcji PKD

Ostatnia część analizy dotyczy działalności mikroprzedsiębiorstw według 
sekcji PKD. Niestety poniższe informacje odnoszą się jedynie do całej zbio-
rowości mikrofirm w Polsce, co wynika z ograniczeń związanych z agrega-
cją danych uzyskanych ze SP-3 Sprawozdania o działalności gospodarczej 
przedsiębiorstw. Uogólnione wyniki badania są dostępne jedynie w przekroju 
województw lub według sekcji PKD i nie jest możliwe uzyskanie danych 
w obydwu tych przekrojach jednocześnie. Z tego powodu analizę działalności 
najmniejszych podmiotów według sekcji PKD można przeprowadzić tylko 
na poziomie Polski. Ponadto, w związku z przejściem z PKD 2004 na PKD 
2007 z dniem 1 stycznia 2009 r., uogólnione wyniki badania SP-3 za 2008 r. 
dostępne są według PKD 2004, a za 2009 r. i 2010 r. według PKD 2007 i nie 
są bezpośrednio porównywalne. Z uwagi na wspomniane trudności wybrane 
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dane statystyczne na temat działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw są 
zatem przedstawione oddzielnie dla 2008, 2009 i 2010 r. Ich analiza pozwala 
sformułować następujące wnioski   :36

• w 2008 r. najwięcej mikrofirm funkcjonowało w sektorach: handel i na-
prawy; obsługa nieruchomości i firm, nauka; budownictwo; przetwórstwo 
przemysłowe (stanowiące część przemysłu) oraz transport, gospodarka 
magazynowa i łączność, podczas gdy w latach 2009–2010 najwięcej mi-
kropodmiotów działało w sektorach: handel, naprawa pojazdów samo-
chodowych; budownictwo; przemysł; działalność profesjonalna, nauko-
wa i techniczna oraz transport i gospodarka magazynowa;

• w 2008 r. struktura przeciętnej liczby osób zatrudnionych w mikroprzed-
siębiorstwach na podstawie umowy o pracę przedstawiała się następują-
co: handel i naprawy (37,2% ogółu zatrudnionych); przetwórstwo prze-
mysłowe (14,6%); budownictwo (14,1%); obsługa nieruchomości i firm, 
nauka (12,1%), a transport, gospodarka magazynowa i łączność (8,0%), 
podczas gdy w latach 2009–2010 dominowało zatrudnienie w sektorach: 
handel, naprawa pojazdów samochodowych (35,4% i 35,9% ogółu za-
trudnionych); budownictwo (16,0% i 14,5%); przemysł (15,5% i 14,5%); 
działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (7,6% i 7,8%) oraz 
transport i gospodarka magazynowa (6,9% i 7,7%);

• w 2008 r., największy udział w tworzeniu przychodów i kosztów z cało-
kształtu działalności gospodarczej mikroprzedsiębiorstw miały jednost-
ki z sześciu sekcji PKD 2004, tj. handel i naprawy (przychody: 47,1%, 
koszty: 51,1% wartości ogółem); obsługa nieruchomości i firm, nauka 
(przychody: 11,6%, koszty: 10,3% wartości ogółem); pośrednictwo fi-
nansowe (przychody: 11,0%, koszty: 10,2% wartości ogółem); budow-
nictwo (przychody: 8,9%, koszty: 8,0% wartości ogółem); przetwórstwo 
przemysłowe stanowiące część przemysłu (przychody: 8,3%, koszty: 
8,0% wartości ogółem) oraz transport, gospodarka magazynowa i łącz-
ność (przychody: 6,6%, koszty: 6,8% wartości ogółem), podczas gdy 
w latach 2009–2010 największy udział w ich tworzeniu miały jednostki 
z następujących sekcji PKD, tj. handel, naprawa pojazdów samochodo-
wych (przychody – 46,2%, 45,1%, koszty – 49,3%, 48,2% wartości ogó-

36 Opracowano na podstawie: Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie 
łódzkim w latach 2008–2009, op. cit., s. 30–32; Działalność gospodarcza mikroprzedsię-
biorstw w województwie łódzkim w latach 2009–2010, op. cit., s. 32–33.
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łem); budownictwo (przychody – 11,8% i 12,1%, koszty – 10,9%, 11,8% 
wartości ogółem); działalność finansowa i ubezpieczeniowa (przychody 
– 8,6%, 9,3%, koszty – 9,2%, 10,1% wartości ogółem); przemysł (przy-
chody – 7,9% i 8,2%, koszty – 7,5% i 8,1% wartości ogółem) oraz dzia-
łalność profesjonalna, naukowa i techniczna (przychody – 5,8% i 5,9%, 
koszty: 4,8% i 4,5% wartości ogółem).

6. Podsumowanie

Mikrofirmy stanowią najliczniejszą grupę przedsiębiorstw, co przekłada 
się na ich znaczącą rolę w tworzeniu PKB, łagodzeniu negatywnych skutków 
bezrobocia czy wielokierunkowej współpracy ze średnimi i dużymi podmio-
tami. Najczęściej można je spotkać w takich sekcjach gospodarki jak: handel 
detaliczny i hurtowy, usługi, działalność produkcyjna czy gospodarka ma-
gazynowa. Z uwagi na skalę działania, mikropodmioty umiejscawiają swoją 
działalność na rynkach, gdzie jest niewielki ale w miarę stabilny popyt. Taka 
strategia pozwala efektywnie konkurować i niejednokrotnie osiągać dobre 
wyniki finansowe. 

Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce mają wyraźny udział w strukturze firm 
oraz większe niż w Unii europejskiej znaczenie w gospodarce. Ciągle jeszcze 
są znacznie słabiej rozwinięte w porównaniu z mikropodmiotami z Ue, mają 
wyraźne problemy ze wzrostem i dywersyfikacją swojej działalności, ale ich kon-
dycja ekonomiczna poprawia się. Wykazują się elastycznością, której przejawem 
jest zdolność dostosowania się do zmiennych warunków otoczenia, wahań cyklu 
koniunkturalnego, szczególnie w okresie spowolnienia gospodarczego. Lepiej 
radzą sobie z recesją niż większe firmy, co jest wynikiem lepszych zdolności 
adaptacyjnych. Poza tym są gotowe do działania na małych, lokalnych rynkach 
i inwestowania w nisze, które dla dużych podmiotów nie zawsze są opłacalne.

Mikroprzedsiębiorstwa odgrywają szczególną rolę w gospodarce, oferując 
dodatkowe miejsca pracy. Zakładanie nowych firm oraz poszerzanie potencjału 
produkcyjnego i usługowego znajduje swoje odzwiercie dlenie w zwiększaniu 
zatrudnienia w sektorze najmniejszych podmiotów, co widać na przestrzeni 
dłuższego okresu czasu. W przeszłości na bazie dawnych przedsiębiorstw pań-
stwowych tworzone były liczne, wyspecjalizowane jednostki, które szybciej 
reagowały na bodźce gospodarki wolnorynkowej. Obecnie zapewniają one 
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pracę znacznej grupie osób, czego skutkiem jest zmniejszanie się bezro bocia 
strukturalnego w regionach37. 

W Polsce pod względem rozwoju sektora mikrofirm zdecydowanie wyróż-
niają się województwa mazowieckie i wielkopolskie. Pozycja województwa 
łódzkiego jest przeciętna w porównaniu z innymi regionami w kraju biorąc pod 
uwagę podstawowe wskaźniki obrazujące poziom przedsiębiorczości najmniej-
szych podmiotów. Mimo iż, odnotowano drugi wśród województw względny 
wzrost liczby mikroprzedsiębiorstw, mniejszy niż w średnio w kraju spadek 
przeciętnego zatrudnienia, wyższą wartość sprzedaży detalicznej i hurtowej to 
jednak miesięczne przychody na jednego pracującego w mikroprzedsiębior-
stwie, przeciętne wynagrodzenie czy wyniki finansowe (np. poziom nadwyżki 
przychodów nad kosztami) wypadły gorzej niż średnia dla kraju. 

W najbliższych latach najmniejsze krajowe firmy stoją przed kolejnymi 
wyzwaniami wynikającymi z nadchodzącej fali osłabienia gospodarczego 
w europie i na świecie, co rodzi konieczność dostosowania się nowych 
wyzwań. Powinny zatem postawić na poszukiwanie ścieżek do wzrostu in-
nowacyjności i większej otwartości do działania na większą skalę. O tym czy 
osiągną sukces decyduje nie tylko ich kondycja ekonomiczna czy oryginalny 
pomysł na biznes ale także systematyczne znoszenie barier funkcjonowania 
przedsiębiorstw, w tym przede wszystkim mikropodmiotów. 
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anetta Kuna-MarszałeK

economic conditions of the micro-enterprises from the Lodz region

( S u m m a r y )

The aim of the paper is to evaluate the economic conditions of the micro-enterprises from 
the Lodz region based on statistical data from the years 2008–2010. In-depth knowledge of 
this sector, its specificity, the general economic situation and the barriers to development may 
facilitate better understanding of the needs and business conditions of micro-firms. The analysis 
refers to the Lodz region, not the Lodz Metropolitan Area, because detailed statistics about 
counties are not available.
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