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Szanowni Pañstwo,
Mam przyjemnoæ przedstawiæ Pañstwu szóst¹ edycjê Raportu o stanie sektora ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw w Polsce. Raport przygotowany przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci
przy wspó³pracy Ministerstwa Gospodarki jest kontynuacj¹ zapocz¹tkowanej szeæ lat temu inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw.
Mam nadziejê, ¿e cykl corocznych Raportów umo¿liwia Pañstwu ledzenie rozwoju sektora MSP
i zmian w otoczeniu przedsiêbiorstw wp³ywaj¹cych na ich funkcjonowanie. Poruszane w ka¿dej edycji
tematy wiod¹ce odnosz¹ siê do szczególnie istotnych w chwili publikacji. W tym roku, ze wzglêdu
na ogromne znaczenie czynników technologicznych dla rozwoju firmy i gospodarki w Raporcie wiele uwagi powiêcamy innowacjom, ga³êziom zaawansowanym technologicznie w których funkcjonuj¹ MSP oraz wykorzystaniu technologii informacyjnych. Zbli¿aj¹ca siê akcesja Polski do Unii
Europejskiej sk³ania równie¿ do analizy konkurencyjnoci ma³ych i rednich firm i ich szansom na
jednolitym rynku.
Wród autorów s¹ specjalici z tych dziedzin, a tak¿e znawcy prawa, ekonomii, finansów i socjologii
oraz wielu praktyków bezporednio zaanga¿owanych w dzia³alnoæ na rzecz sektora MSP.
Jak co roku pragniemy prosiæ Pañstwa o uwagi i komentarze na temat Raportu i zawartych w nim
informacji, wniosków i rekomendacji. Wykorzystamy je podczas przygotowywania kolejnej edycji
Raportu.
W³odzimierz Dzier¿anowski
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Rozdzia³ 1
Zmiany makroekonomiczne w latach 2000-2001

Wzrost gospodarczy
Inflacja
Finanse publiczne
Sytuacja finansowa przedsiêbiorstw
Inwestycje
Rynek pracy
Wynagrodzenia
Handel zagraniczny
Przekszta³cenia w³asnociowe
Polska na tle Europy
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W rozdziale wykorzystano dane GUS opublikowane w Informacji o sytuacji spo³eczno-gospodarczej kraju. Rok 2001, dane Krajowego Urzêdu Pracy z Informacji o stanie i strukturze bezrobocia
w grudniu 2001 r. oraz raporcie przygotowanym przez Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych
Ocena sytuacji spo³eczno-gospodarczej w 2001 roku z elementami prognozy na 2002 rok. Dane statystyczne przedstawione w tym rozdziale nie maj¹ charakteru ostatecznego i w przysz³oci mog¹ ulegaæ niewielkim korektom.

1.1. Wzrost gospodarczy
Rok 2001 charakteryzowa³ siê znacznym spowolnieniem tempa wzrostu gospodarczego, a dynamika
wzrostu gospodarczego by³a najni¿sza od 1992 r. Trend spadkowy zapocz¹tkowany w 2000 roku
utrzymywa³ siê z kwarta³u na kwarta³ i tempo wzrostu gospodarczego, które wynosi³o 2,3% w I kwartale 2001 roku spad³o do 0,9% w II, 0,8% w III i jedynie 0,4% pod koniec roku. Produkt krajowy
brutto w roku 2001 wzrós³ realnie tylko o 1,1% i ukszta³towa³ siê znacznie poni¿ej poziomu wzrostu
za³o¿onego w ustawie bud¿etowej na 5%. Spowolnienie gospodarcze zaobserwowaæ mo¿na by³o we
wszystkich g³ównych sektorach gospodarki: budownictwie, przemyle, handlu i transporcie. Jedynie
w rolnictwie zanotowano po raz pierwszy od dwóch lat wzrost produkcji. Przyczyn os³abienia aktywnoci gospodarczej nale¿y szukaæ w spadaj¹cym popycie wewnêtrznym, spowodowanym miêdzy
innymi g³êbokim spadkiem nak³adów inwestycyjnych. Podobnie jak w roku 2000 g³ównym czynnikiem wzrostu gospodarczego by³ eksport, który nie móg³ jednak zrównowa¿yæ spadku popytu
wewnêtrznego, zw³aszcza, ¿e w drugiej po³owie 2001 roku dynamika eksportu znacznie os³ab³a.
Wykres 1.1. Dynamika wzrostu PKB w Polsce w latach 1991-2001 (w %)

ród³o: dane GUS

Produkcja sprzedana ogó³em w przemyle zmala³a w roku 2001 o 0,2% (pomimo znacznego spadku
cen) wobec 6,8% wzrostu w roku 2000. Wydajnoæ pracy, mierzona produkcj¹ sprzedan¹ na jednego
zatrudnionego, wzros³a w 2001 roku i by³a wy¿sza o ok.5,1 % ni¿ w roku 2000 (14% wzrostu). Wzrost
wydajnoci pracy nastêpowa³ przy jednoczesnym spadku zatrudnienia o 5%. W wiêkszoci dzia³ów,
w których notowano wysok¹ dynamikê sprzeda¿y (w 15 sporód 29 dzia³ów przemys³u w porównaniu z rokiem 2000), nast¹pi³ znacznie wy¿szy ni¿ przeciêtnie wzrost wydajnoci pracy. Niestety,
tylko w jednym dziale przemys³u wzrost produkcji sprzedanej i wydajnoci pracy spowodowa³ wzrost
zatrudnienia, w pozosta³ych ga³êziach zatrudnienie spad³o.
W 2001 roku popyt zewnêtrzny by³ g³ównym czynnikiem pobudzaj¹cym gospodarkê, lecz z powodu
s³abn¹cej koniunktury na rynkach wiatowych (szczególnie Unii Europejskiej) oraz przewartocio13

wanego z³otego dynamika eksportu zaczê³a wyranie spadaæ w porównaniu z rokiem 2000. Na
niskim poziomie utrzymywa³a siê dynamika spo¿ycia indywidualnego, które wzros³o w roku 2001 o 2,1%
(wobec 3,7% w roku 2000 i 4,2% za³o¿onych w ustawie bud¿etowej). Spadek dynamiki spo¿ycia indywidualnego nast¹pi³ przy jednoczesnym wzrocie realnych wynagrodzeñ w gospodarce narodowej o 3%
w roku 2001 wobec 1% w roku 2000 (wzrost ten by³ spowodowany g³ównie s³abn¹c¹ inflacja) oraz
wzrocie wysokoci realnych wiadczeñ spo³ecznych. Równoczenie s³ab³o zainteresowanie gospodarstw domowych kredytem i ros³a ich sk³onnoæ do oszczêdzania.

1.2. Inflacja
Tempo wzrostu cen towarów konsumpcyjnych i us³ug w ubieg³ym roku spad³o do najni¿szego
poziomu od 1991 roku. Inflacja w relacji grudzieñ 2000 do grudnia 2001 by³a ni¿sza od za³o¿eñ
bud¿etowych (4,5%), jak i od celu inflacyjnego wyznaczonego przez Radê Polityki Pieniê¿nej
(68%) i wynios³a 3,6%. rednioroczny wzrost cen uleg³ zmniejszeniu z 10,1 % w roku 2000 na 5,5 %
w roku nastêpnym (w za³o¿eniach do ustawy bud¿etowej spadek ten szacowano na 7%).
Wykres 1.2. Inflacja w Polsce w latach 19912001 (w %)

ród³o: dane GUS

Na tak znaczny spadek inflacji wp³yn¹³ g³ównie ni¿szy ni¿ 2000 r. wzrost cen ¿ywnoci, relatywnie
taniej¹cy import oraz g³êboki spadek cen paliw, wp³ywaj¹cych na kszta³towanie siê dynamiki cen
w wielu grupach konsumpcyjnych. Trzeba te¿ podkreliæ, ¿e jednym z czynników hamuj¹cym inflacjê by³ malej¹cy popyt, co nale¿y uznaæ za zjawisko negatywne. Na tak znaczne ograniczenie inflacji
wp³ynê³a równie¿ restrykcyjna polityka pieniê¿na, która jednoczenie wp³ywa³a na ograniczenie wzrostu gospodarczego.

1.3. Finanse publiczne
W 2001 roku nie osi¹gniêto za³o¿onego w ustawie bud¿etowe poziomu dochodów i wydatków pañstwa, pomimo dwukrotnej nowelizacji ustawy bud¿etowej. Osi¹gniêto 92% dochodów za³o¿onych
w bud¿ecie (140,3 mld z³). Zadecydowa³y o tym znaczenie ni¿sze ni¿ zak³adane wp³ywy z podatków
porednich szczególnie z VAT, jak i z podatku od osób fizycznych. Wp³ywy z podatku od osób prawych by³ ni¿sze ni¿ w 2000 r. o 21,7 %.
Wydatki bud¿etu pañstwa osi¹gnê³y sumê 172,9 mld. z³, co stanowi³o 93,2 % kwoty za³o¿onej w bud¿ecie. Za niekorzystn¹ tendencjê nale¿y uznaæ wzrost tzw. wydatków sztywnych i quasi sztywnych
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w strukturze wydatków z 68% w roku 2000, do 71% w roku ubieg³ym. Wydatki te by³y zwi¹zane
g³ównie obs³ug¹ d³ugu publicznego, dop³atami do systemu zabezpieczeñ spo³ecznych oraz dotacjami
dla samorz¹dów. Tak niekorzystna struktura wydatków bud¿etowych ogranicza mo¿liwoæ pobudzania procesów gospodarczych przez pañstwo.
Deficyt bud¿etowy w roku 2001 wyniós³ 32,5 mld z³., co stanowi³o 4,5 % PKB (w roku 2000 odpowiednio 15,4 mld z³. i 2,2% PKB). G³ównym ród³em finansowania deficytu by³y wp³ywy z emisji
obligacji. Du¿o mniejsz¹ rolê odgrywa³y przychody z tytu³u prywatyzacji (osi¹gniêto 24% przychodów z roku 2000).

1.4. Sytuacja finansowa przedsiêbiorstw
W roku 2001 nast¹pi³o pogorszenie sytuacji finansowej przedsiêbiorstw. Przychody uzyskane ze
sprzeda¿y by³y ni¿sze ni¿ w roku ubieg³ym. W zwi¹zku z tym globalny wynik finansowy brutto by³
ni¿szy nominalnie o 34% w stosunku do uzyskanego w roku 2000 i wyniós³ 9,9 mld z³. Wynik finansowy netto w porównaniu z rokiem 2000 obni¿y³ siê 56% i ukszta³towa³ siê w roku 2001 na poziomie 2,7 mld z³. wobec 6,2 mld w roku poprzednim. Rentownoæ przedsiêbiorstw kszta³towa³a siê na
niskim poziomie i zwiêkszy³ siê udzia³ podmiotów, które wykazywa³y stratê netto, na 41% wobec
39% w roku 2000.
W 2001 r. w wyniku spadaj¹cej inflacji dosz³o do obni¿enia podstawowych stóp procentowych NBP
o oko³o 750 punktów bazowych. Spadek stóp procentowych banku centralnego nie doprowadzi³ jednak do obni¿ki realnego oprocentowania kredytów w bankach komercyjnych, a wrêcz przeciwnie,
nast¹pi³ wzrost realnego oprocentowania zarówno dla podmiotów gospodarczych, jak i ludnoci.
Szybciej nastêpowa³y obni¿ki oprocentowania depozytów w bankach komercyjnych. Przyczyn¹
wysokiego oprocentowania kredytów by³o rosn¹ce ryzyko kredytowe wielu podmiotów gospodarczych. Sprzyja³o to wzrostowi oszczêdnoci i dzia³a³o hamuj¹co na rozmiary kredytów. Mimo to
utrzyma³ siê wysoki stan zad³u¿enia przedsiêbiorstw. W koñcu roku 2001 zad³u¿enie przedsiêbiorstw
wzros³o realnie o 5,8 % (wobec wzrostu o 7,5% rok wczeniej), a kwota zad³u¿enia przedsiêbiorstw
osi¹gnê³a 166 mld z³. Wzros³o tak¿e zad³u¿enie polskich podmiotów gospodarczych za granic¹ (najczêciej nie ubezpieczonych od ryzyka kursowego), które po III kwarta³ach 2001 wynosi³o ono
blisko 31,8 mld USD, co stanowi³o 46% ogólnego zad³u¿enia przedsiêbiorstw (wobec 39% w roku
poprzednim).

1.5. Inwestycje
W roku 2001 nast¹pi³ znacz¹cy spadek inwestycj, o oko³o 10% (wobec wzrostu o 1,4 % procent w roku
2000, blisko 6% w roku 1999 oraz ponad 16% rednio w latach 1994-1998). O spadku ogólnym
inwestycji zadecydowa³o przede wszystkim zmniejszenie nak³adów na budowle i budynki (o 16,7%).
Nak³ady na zakupy inwestycyjne by³y mniejsze o 9% ni¿ przed rokiem. Spadek inwestycji oznacza,
¿e proces poprawy konkurencyjnoci oraz modernizacji i restrukturyzacji polskiego przemys³u jest
coraz wolniejszy. W zwi¹zku z tym Polska wolniej bêdzie osi¹gaæ standardy gospodarcze funkcjonuj¹ce w krajach wysoko rozwiniêtych.
Na obni¿enie popytu inwestycyjnego wp³ynê³a pogarszaj¹ca siê sytuacja ekonomiczna przedsiêbiorstw
i malej¹ce rodki w³asne, które by³y g³ównym ród³em finansowania inwestycji przez przedsiêbiorstwa. W wyniku obni¿enia siê rentownoci, wiele przedsiêbiorstw zaczê³o przeznaczaæ rodki
pochodz¹ce z amortyzacji na finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci. Rola kredytów w finansowaniu
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inwestycji by³a ci¹gle niewielka, oszacowano j¹ na 14%.Zwiêkszy³a siê liczba przedsiêbiorstw nie
posiadaj¹cych zdolnoci kredytowej. Niedocenionym ród³em pozostawa³ te¿ leasing  stanowi³ tylko oko³o 6% ogólnych nak³adów na zakupy inwestycyjne, podczas gdy w krajach Europy Zachodniej w ten sposób finansowanych jest 30% wszystkich nowych inwestycji. W Polsce w roku 2001
wartoæ nowo zawartych umów leasingowych spad³a realnie a¿ o oko³o 30%.
Struktura inwestycji kszta³towa³a siê w 2001 r korzystnie, a dynamika nak³adów na urz¹dzenia i maszyny oraz rodki transportu by³a wiêksza od dynamiki nak³adów na budynki i budowle. Ten pozytywny trend utrzymuje siê od 1993 (wyj¹tkiem by³ rok 1999). Bardzo niekorzystna pozostawa³a
wci¹¿ struktura wieku rodków trwa³ych. Stopieñ zu¿ycia rodków trwa³ych szacowany by³ na koniec 2000 roku na 62,1%.
Nast¹pi³ spadek bezporednich inwestycji zagranicznych w Polsce o oko³o 30% w porównaniu z rokiem 2000. Wed³ug PAIZ w 2001 roku wp³ynê³o do Polski oko³o 7  7,5 mld USD bezporednich
inwestycji zagranicznych wobec 10,6 mld USD w roku ubieg³ym.

1.6. Rynek pracy
W 2001 roku nast¹pi³ wzrost bezrobocia, które w koñcu roku wynios³o 17,4% (3,12 mln bezrobotnych osób, podczas gdy w za³o¿eniach ustawy bud¿etowej zak³adano stopê bezrobocia w wysokoci
14,9%.). Liczba zarejestrowanych bezrobotnych i stopa bezrobocia by³y najwy¿sze od czasu kiedy
rozpoczêto rejestracjê zjawiska bezrobocia. Liczba pracuj¹cych w gospodarce narodowej w koñcu
roku 2001 zmniejszy³a siê o ponad 400 tys. osób (2,3%).
Wykres 1.3. Stopa bezrobocia w Polsce w latach 1990-2001 (w %)

ród³o: dane GUS

Wzrost bezrobocia nastêpowa³ we wszystkich województwach, a stopa bezrobocia osi¹gnê³a wszêdzie wartoci dwucyfrowe.
Mo¿na by³o jednak zaobserwowaæ du¿e regionalne zró¿nicowanie stopy bezrobocia. Najwy¿sz¹ mia³o
województwo warmiñsko-mazurskie (28,7%), a najni¿sz¹ mazowieckie (12,9%).
Liczba osób, które podjê³y sta³¹ pracê oraz osób skierowanych przez urzêdy pracy do robót
publicznych i prac interwencyjnych, uleg³a zmniejszeniu. Do urzêdów pracy w 2001 roku wp³ynê³o
465 tys ofert pracy. podczas gdy w roku 2000 by³o ich 607,9 tys. Zwiêkszy³a siê te¿ liczba osób
bezrobotnych przypadaj¹cych na jedn¹ ofertê pracy do 587 (wobec 474 osób na jedn¹ ofertê pracy
w roku 2000).
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Mapa 1.1.

Stopa bezrobocia wed³ug województw w grudniu 2001 r

ród³o: Dane Krajowego Urzêdu Pracy

Grupy szczególnie zagro¿one bezrobociem to m³odzie¿, kobiety oraz osoby bez przygotowania zawodowego. Osoby w wieku w wieku 18-24 lat stanowi³y 29,5% (co pi¹ty bezrobotny mia³ status
absolwenta), a kobiety ponad 52,7% zarejestrowanych bezrobotnych, osoby zamieszkuj¹ce na wsi
stanowi³y ponad 42% bezrobotnych.
Nastêpowa³ szybki i systematyczny wzrost liczby osób bezrobotnych bez prawa do zasi³ku. W koñcu
roku 2001 stanowili oni ju¿ blisko 80% wszystkich zarejestrowanych bezrobotnych.

1.7. Wynagrodzenia
W 2001 roku w sektorze przedsiêbiorstw przeciêtne wynagrodzenie brutto wynios³o prawie 2203 z³,
co oznacza, ¿e w skali roku nast¹pi³ wzrost realnych wynagrodzeñ o 1,6%. Wzrost ten by³ wy¿szy
ni¿ w roku poprzednim (1%), lecz ni¿szy od za³o¿onego w bud¿ecie (2%). By³ te¿ ni¿szy od wzrostu
przeciêtnego wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 2001 roku (3%). Ni¿szy od za³o¿onego wzrost
wynagrodzeñ w sektorze przedsiêbiorstw by³ spowodowany sytuacj¹ finansow¹ przedsiêbiorstw, które
wypracowa³y ni¿sze zyski. Realny wzrost przeciêtnego wynagrodzenia by³ natomiast spowodowany
g³ównie spadkiem cen.
Przeciêtna emerytura i renta pracownicza brutto wynios³a w 2001 roku 971 z³. i by³a realnie o 4,7%
wy¿sza ni¿ przed rokiem.
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1.8. Handel zagraniczny
W roku 2001 korzystnie kszta³towa³y siê wyniki handlu zagranicznego, a eksport sta³ siê g³ównym
czynnikiem wzrostu gospodarczego. Wzrós³ zarówno poziom eksportu jak i importu, a dynamika
eksportu przewy¿sza³a dynamikê importu. Nale¿y jednak zauwa¿yæ, ¿e dynamika eksportu wykazywa³a tendencjê spadkow¹, co by³o spowodowane s³abn¹c¹ koniunktur¹ na rynkach wiatowych i aprecjacj¹ z³otego.
W roku 2001 wzrost eksportu mo¿na szacowaæ na oko³o 13,7%, a importu na oko³o 2,9%. Deficyt towarowy by³ ni¿szy ni¿ w roku 2000 i wyniós³ 13,1 mld USD (wobec 15,8 mld USD w roku poprzednim).
Obni¿y³a siê relacja deficytu obrotów bie¿¹cych bilansu p³atniczego do PKB z 6,3% w roku 2000 do
4% w roku 2001. Dobre wyniki osi¹gniêto w handlu przygranicznym i bazarowym, w którym osi¹gniêto nadwy¿kê handlow¹ szacowan¹ na 2 mld USD.
Korzystnie wygl¹da³a struktura towarowa eksportu. Wzrost wywozu zanotowano w grupie towarowej maszyn i urz¹dzeñ, sprzêtu elektrycznego, transportowego oraz surowców mineralnych. W 2001
wy¿sze ceny eksportowanych towarów by³y wynikiem z jednej strony korzystnych zmian cen na
rynkach miêdzynarodowych, z drugiej  wiadczy o wzrocie konkurencyjnoci polskich towarów
wysoko przetworzonych.

1.9. Przekszta³cenia w³asnociowe
W 2001 roku nast¹pi³o os³abienie procesów prywatyzacyjnych. Liczba przedsiêbiorstw pañstwowych sprywatyzowanych drog¹ kapita³ow¹ by³a wy¿sza ni¿ przeciêtnie w poprzednich trzech latach,
za metod¹ bezporedni¹ ni¿sza od notowanej rok wczeniej. Dominuj¹c¹ form¹ przekszta³ceñ w³asnociowych by³a prywatyzacja bezporednia. W 2001 roku zakoñczono 47 rozpoczêtych w tym trybie procesów prywatyzacyjnych (o 64% mniej ni¿ w roku 2000). Drog¹ kapita³ow¹ sprywatyzowano
32 jednoosobowe spó³ki Skarbu Pañstwa (o 11 wiêcej ni¿ w roku 2000). Wp³ywy do bud¿etu z tytu³u
prywatyzacji wynios³y w 2001 roku oko³o 6,5 mld z³.

1.10. Polska na tle Europy
Os³abienie tendencji wzrostowych w gospodarce spowodowa³o, ¿e uzyskany przez Polskê w 2001
roku wzrost gospodarczy by³ ni¿szy od przeciêtnego tempa wzrostu w Unii Europejskiej (3,4%) oraz
tempa wzrostu PKB wzrostu uzyskanego przez wszystkie kraje Europy rodkowej i Wschodniej,
który wynosi³ od 3% na S³owacji do 9% na Ukrainie.
Nadal utrzymuje siê powa¿ny dystans miêdzy osi¹gniêtym poziomem rozwoju w Polsce i Europie
Zachodniej. Wartoæ PKB w przeliczeniu na jednego mieszkañca, wynosi³a w 2001 roku 4.6 tys.
USD (wobec 4.1 tys. USD w roku 2000), a uwzglêdniaj¹c si³ê nabywcz¹ z³otego osi¹gnê³a wartoæ
ponad 2-krotnie wy¿sz¹ tj. 9,5 tys. USD, wobec oko³o 8,8 tys. USD w roku poprzednim. Dla porównania w roku 1999 na 1 mieszkañca Unii Europejskiej przypada³o 22,5 tys. USD PKB liczonego
wed³ug parytetu si³y nabywczej.
Wartoæ PKB na jednego mieszkañca w najbiedniejszych regionach Polski (lubelskie, podkarpackie,
warmiñsko  mazurskie i wiêtokrzyskie) wynosi³a poni¿ej 30% redniej dla Unii Europejskiej. W najzamo¿niejszym województwie mazowieckim nieznacznie przekroczy³a 50% i by³a porównywalna z
przeciêtn¹ wartoci¹ na Wêgrzech i najubo¿szymi regionami Czech1 .
1
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Stan sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w 2000 r. opisany zosta³ na podstawie danych GUS.
Ma³ymi przedsiêbiorstwami s¹ przedsiêbiorstwa zatrudniaj¹ce 1 do 49 osób, a rednimi  od 50 do
249 osób. Nazw¹ przedsiêbiorstwo okrela siê takie podmioty gospodarcze jak: przedsiêbiorstwa
pañstwowe, komunalne, zagraniczne oraz stanowi¹ce w³asnoæ organizacji spo³ecznych i fundacji,
spó³dzielnie, spó³ki, a tak¿e zak³ady osób fizycznych prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹. Analiza
obejmuje przedsiêbiorstwa prowadz¹ce wszystkie rodzaje dzia³alnoci poza rolnictwem, lenictwem,
rybo³ówstwem i rybactwem.

2.1. Udzia³ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w wytwarzaniu PKB
i wartoci dodanej brutto
2.1.1. Udzia³ MSP w tworzeniu PKB
Udzia³ MSP w tworzeniu produktu krajowego brutto 2 wyniós³ w 2000 r. 49,4%, z tego ma³ych przedsiêbiorstw  39,6%, a rednich  9,8%. Wielkoci te uwzglêdniaj¹ wartoæ dodan¹ wytworzon¹ przez
MSP dzia³aj¹ce w tzw. szarej strefie gospodarczej. Analogiczny wskanik 3 udzia³u MSP obliczony
dla 1998 r. mia³ wartoæ 47,8% a w 1999 r. by³ równy 48,5%. Udzia³ MSP w tworzeniu PKB wzrós³
w 2000 r. o 0,9 punktu procentowego, a wiêc podobnie jak miêdzy rokiem 1998 a 1999. Przyrosty te
s¹ stosunkowo niewielkie w porównaniu z obserwowanymi we wczeniejszych latach, kiedy to udzia³
MSP w tworzeniu produktu krajowego brutto zwiêkszy³ siê np. miêdzy rokiem 1997 i 1998 o 2,7 punktu
procentowego. Jednak¿e nawet ten relatywnie mniejszy przyrost udzia³u MSP oznacza, ¿e w latach
1999  2000 sektor MSP rozwija³ siê nadal szybciej ni¿ reszta gospodarki.
Udzia³ ma³ych przedsiêbiorstw w tworzeniu PKB wzrós³ miêdzy rokiem 1999 i 2000 z 38,5% do
39,6% czyli o 1,1 punktu procentowego, podczas gdy udzia³ firm redniej wielkoci zmniejszy³ siê z 10%
do 9,8%. Jest to istotna ró¿nica w porównaniu z okresem 1995  1998, kiedy to przedsiêbiorstwa
rednie charakteryzowa³y siê z regu³y wiêkszym przyrostem udzia³u w PKB ni¿ przedsiêbiorstwa
ma³e.
W 2000 r. udzia³ MSP zaliczanych do sektora publicznego w tworzeniu PKB wynosi³ 2,1% i by³
podobny jak rok wczeniej (2,2%). Zmniejszy³ siê natomiast nadal udzia³ du¿ych firm sektora
publicznego w PKB (z 11,1% w 1999 r. do 10,6% w 2000 r.). £¹czny udzia³ w PKB wszystkich
przedsiêbiorstw nale¿¹cych do sektora publicznego wyniós³ w 2000 r. 12,7%, a wiêc ponad dwukrotnie mniej ni¿ samych tylko prywatnych mikroprzedsiêbiorstw.
1
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Wielkoæ przedsiêbiorstwa ocenia siê zgodnie z liczb¹ osób zatrudnionych w danej jednostce na podstawie stosunku
pracy (umowa o pracê, powo³anie, mianowanie lub wybór). Liczba zatrudnionych w przedsiêbiorstwie nie obejmuje
w³acicieli i wspó³w³acicieli (cz³onków rodzin pracuj¹cych w przedsiêbiorstwie). Uwzglêdniaj¹c, obok zatrudnionych,
tak¿e w³acicieli i wspó³w³acicieli, mówimy o liczbie pracuj¹cych w przedsiêbiorstwie. W analizie nie uwzglêdniono
innych definicji MSP.
Mówi¹c bardzo ogólnie, PKB jest sum¹ wartoci dodanej brutto oraz kwoty podatków (w tym VAT) i ce³, które wp³ynê³y
do bud¿etu w danym roku, pomniejszon¹ o wielkoæ dotacji. Kwoty podatków i ce³, których udzia³ w PKB w latach
19972000 wynosi³ ok. 1213%, nie dzieli siê miêdzy sekcje gospodarki ani miêdzy przedsiêbiorstwa ró¿nej wielkoci
(nie ma technicznej mo¿liwoci przeprowadzenia takich szacunków). Dlatego jako udzia³ MSP w PKB przyjmuje siê
relacjê wartoci dodanej brutto wytworzonej przez MSP do ogólnej wartoci PKB. W 2000 r. przedsiêbiorstwa ma³e,
rednie i du¿e wytworzy³y ogó³em 71,1 % PKB. £¹cznie z 12,2-procentowym udzia³em podatków i ce³, daje to 83,3%
PKB. Pozosta³e 16,7% PKB wytworzy³y przedsiêbiorstwa z zakresu rolnictwa, lenictwa, rybo³ówstwa i rybactwa,
indywidualne gospodarstwa rolne, a tak¿e: jednostki i zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze zak³adów
bud¿etowych, rodki specjalne i fundusze celowe oraz ró¿nego rodzaju organizacje spo³eczne, polityczne i wyznaniowe.
Podawane obecnie dane na temat struktury PKB i wartoci dodanej w 1999 r. ró¿ni¹ siê nieco od opublikowanych
w poprzednim Raporcie, poniewa¿ GUS skorygowa³ dane dotycz¹ce wielkoci PKB we wspomnianym roku.
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Wykres 2.1 Struktura PKB w 2000r.

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

2.1.2. Udzia³ MSP w tworzeniu wartoci dodanej brutto
Przedsiêbiorstwa poza rolnictwem, lenictwem, rybo³ówstwem i rybactwem wytworzy³y, zarówno
w 1999 r. jak i w 2000 r., 80,9% ogólnej kwoty wartoci dodanej brutto uzyskanej w ca³ej gospodarce.
Udzia³ MSP w tworzeniu wartoci dodanej brutto zwiêkszy³ siê miêdzy rokiem 1999 a 2000 z 55,7%
do 56,2% czyli o 0,5 punktu procentowego. Udzia³ MSP wzrós³ kosztem du¿ych firm zaliczanych do
sektora publicznego, które w 1999 r. wytworzy³y 12,8% wartoci dodanej brutto a rok póniej 12%.
Wykres 2.2. Udzia³ wartoci dodanej brutto wytworzonej w 2000 r. przez MSP w poszczególnych sekcjach
gospodarki (w %)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

Przyj¹wszy z kolei za 100% wartoæ dodan¹ brutto wytworzon¹ przez przedsiêbiorstwa poza rolnictwem, lenictwem, rybo³ówstwem i rybactwem, udzia³ MSP w tej kwocie wyniós³ w 2000 r. 69,4%
i by³ wy¿szy ni¿ rok wczeniej o 0,5 punktu procentowego. Ten wzrost udzia³u dokona³ siê dziêki
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wynikom przedsiêbiorstw ma³ych, które w 2000 r. wytworzy³y 55,6% wartoci dodanej brutto uzyskanej
przez przedsiêbiorstwa, wobec 54,7% w roku 1999. Natomiast udzia³ firm rednich zmniejszy³ siê
z 14,2% do 13,8%. Spadek udzia³u rednich przedsiêbiorstw by³ jednak g³ównie efektem zmniejszenia siê w 2000 r. wartoci dodanej brutto wytworzonej przez przedsiêbiorstwa zaliczane do sektora
publicznego.
Na dwanacie rozpatrywanych sekcji gospodarki, wzrost udzia³u MSP w wartoci dodanej wytwarzanej przez przedsiêbiorstwa odnotowa³o piêæ. By³y to sekcje: przetwórstwo przemys³owe4 (udzia³
MSP w 2000 r. równy 48,9%), budownictwo (83,4%), handel i naprawy (93,1%), hotele i restauracje
(76,5%), obs³uga nieruchomoci i firm, nauka5 (91,3%). Sporód tych sekcji, wzrost udzia³u zarówno ma³ych jak i rednich przedsiêbiorstw obserwowany by³ tylko w budownictwie. W przetwórstwie
przemys³owym oraz obs³udze nieruchomoci i firm; nauce wzrós³ jedynie udzia³ ma³ych firm, natomiast w sekcjach handel i naprawy oraz hotele i restauracje  tylko rednich. Mimo szeroko komentowanej ekspansji super- i hipermarketów, struktura wytwarzania wartoci dodanej 80,9% brutto w sekcji handel i naprawy uleg³a zaledwie minimalnym zmianom. Udzia³ ma³ych firm handlowych
zmniejszy³ siê z 83,2% w 1999 r. do 83,1% w roku 2000. Udzia³ rednich wzrós³ z 9,7% do 10%,
a du¿ych zmala³ z 7,1% do 6,9%. Najszybszy wzrost udzia³u MSP miêdzy rokiem 1999 i 2000 wynosz¹cy 3,6 punktu procentowego zaobserwowano w budownictwie, a nastêpnie o 1,3 punktu w sekcji
hotele i restauracje.
W górnictwie i kopalnictwie (udzia³ MSP w 2000 r. równy 9,2%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (13,5%), edukacji (99,3%) oraz pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej komunalnej, spo³ecznej i indywidualnej (79,2%), udzia³ MSP w wartoci dodanej brutto wytworzonej przez
wszystkie przedsiêbiorstwa spad³ w stosunku do roku 1999 ze wzglêdu na relatywnie niskie tempo
wzrostu wartoci dodanej w firmach redniej wielkoci. W transporcie, gospodarce magazynowej
i ³¹cznoci (40,8%) oraz ochronie zdrowia i opiece socjalnej (91,2%) za spadek udzia³u MSP odpowiedzialne s¹ natomiast przedsiêbiorstwa ma³e. Jedynie w porednictwie finansowym (udzia³ MSP w 2000 r.
równy 40,8%) zaobserwowano spadek udzia³u zarówno firm ma³ych jak i rednich. W³anie w tej
sekcji spadek udzia³u MSP by³ w 2000 r. najwiêkszy gdy¿ wyniós³ 2,9 punktu procentowego, podczas gdy w dwóch kolejnych sekcjach pod wzglêdem wielkoci spadku udzia³u, czyli w transporcie,
gospodarce magazynowej i ³¹cznoci oraz pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej  o 2,2 punktu. Mimo
spadku udzia³u MSP w górnictwie i kopalnictwie oraz wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energiê elektryczn¹, gaz i wodê, wartoæ wskanika obliczona dla ca³ego przemys³u minimalnie wzros³a dziêki
wynikom ma³ych przedsiêbiorstw zaliczanych do sekcji przetwórstwo przemys³owe.

2.1.3. Wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w sektorze prywatnym
W 1999 r. przedsiêbiorstwa prywatne wytworzy³y 68,2%, a rok póniej 69,2% ogólnej kwoty wartoci
dodanej brutto uzyskanej w gospodarce poza rolnictwem, lenictwem, rybo³ówstwem i rybactwem.
W przeliczeniu na pracuj¹cego6 wynios³a ona w 2000 r. 51,1 tys. z³ wobec 44,6 tys. z³ w 1999 r.
4

5

6

Sekcja ta w poprzednich edycjach Raportu wystêpowa³a, zgodnie z obowi¹zuj¹cym wtedy nazewnictwem, jako
dzia³alnoæ produkcyjna.
Dzia³alnoæ naukowa uwzglêdniana by³a w wielkociach dotycz¹cych tej sekcji równie¿ w latach poprzednich, nie
by³a jednak wymieniana w nazwie. Generalnie, zmiana nazw niektórych sekcji w porównaniu z u¿ywanymi w latach
poprzednich nie jest zwi¹zana ze zmian¹ ich zakresu, oprócz tzw. obowi¹zkowych ubezpieczeñ spo³ecznych
i zdrowotnych, które by³y zaliczane wczeniej do sekcji porednictwo finansowe, a obecnie przesz³y do sekcji
obejmuj¹cej podmioty administracji pañstwowej i zwi¹zane z obron¹ narodow¹.
Wykorzystano tu oszacowan¹ w ZBSE GUS i PAN przeciêtn¹ liczbê pracuj¹cych w sektorze prywatnym ogó³em
i w podstawowych sekcjach gospodarki, uwzglêdniaj¹c¹ pracuj¹cych w tzw. szarej strefie. Wyniki tego szacunku
przedstawione s¹ w paragrafie 3.3.
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i 38,3 tys. z³ w 1998 r. Wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego wzros³a wiêc w 1999 r. o 8,5% (ceny
sta³e), natomiast w 2000 r. nieco wolniej, bo o 5,6%. W 1998 r. wartoæ dodana na pracuj¹cego w ma³ych, rednich i du¿ych przedsiêbiorstwach by³a niemal jednakowa (odpowiednio 38,2 tys. z³,
37,3 tys. z³ oraz 39,7 tys. z³). Wiêksze ró¿nice wyst¹pi³y w 1999 r. (przedsiêbiorstwa ma³e
45,8 tys. z³, rednie 39,3 tys. z³ i du¿e 45,1 tys. z³), poniewa¿ tempo wzrostu wartoci dodanej na
pracuj¹cego w grupie firm redniej wielkoci zdecydowanie ustêpowa³o tempu osi¹gniêtemu przez
przedsiêbiorstwa ma³e i du¿e. Uwzglêdniaj¹c wzrost cen, wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w ma³ych przedsiêbiorstwach zwiêkszy³a siê w 1999 r. o ok. 11,7%, w du¿ych  o ok. 5,9%, a w rednich
zmniejszy³a siê o ok. 1,8%.
W 2000 r. wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego wynosi³a w przypadku ma³ych przedsiêbiorstw
53,1 tys. z³, rednich 42,5 tys. z³ i du¿ych 52,3 tys. z³. W 2000 r. obserwowane by³y podobne tendencje jak w 1999 r., poniewa¿ wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w rednich firmach utrzyma³a siê
praktycznie na poziomie z roku poprzedniego (spadek o ok. 0,4% w cenach sta³ych), a w ma³ych
i du¿ych wzros³a, z tym, ¿e wzrost wartoci dodanej brutto na pracuj¹cego w ma³ych firmach by³ ju¿
wyranie ni¿szy ni¿ rok wczeniej gdy¿ wyniós³ ok. 6,8%. Wskanik ten by³ niemal identyczny
w przypadku du¿ych przedsiêbiorstwach (6,9%).
Mimo ¿e, w skali ca³ej gospodarki obserwowane by³y podobne tendencje zmian wartoci dodanej
brutto na pracuj¹cego zarówno w roku 1999 jak i 2000, to na poziomie podstawowych sekcji gospodarki zmiany w obu latach by³y czêsto zupe³nie odmienne. W przemyle wartoæ dodana na pracuj¹cego w firmach rednich i du¿ych zwiêksza³a siê w 1999 r. w jednakowym tempie 13,5% (ceny sta³e),
natomiast w firmach ma³ych wzros³a wolniej, bo o 7,8%. Rok póniej w ma³ych i du¿ych przedsiêbiorstwach przemys³owych mia³a miejsce istotna redukcja zatrudnienia, czego efektem by³ szybki
wzrost wartoci dodanej na pracuj¹cego  odpowiednio o 15,8% oraz 19%. W przedsiêbiorstwach
redniej wielkoci, gdzie podobna redukcja zatrudnienia nie wyst¹pi³a, wartoæ dodana brutto na
pracuj¹cego zwiêkszy³a siê w 2000 r. tylko o 4,2%.
W budownictwie obserwowane by³o w 1999 r. powa¿ne zmniejszenie wartoci dodanej brutto na
pracuj¹cego w firmach rednich (o 10,4%). W przedsiêbiorstwach ma³ych i du¿ych wspomniana
wartoæ ros³a (odpowiednio o 16% i 9,6%). W roku 2000 du¿e firmy dowiadczy³y znacznej redukcji zamówieñ na roboty budowlane, w wyniku czego wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego zmniejszy³a siê tam o 6%. Koniunktura nie poprawi³a siê równie¿ w przypadku przedsiêbiorstw redniej
wielkoci, tote¿ wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego utrzyma³a siê na poziomie roku poprzedniego
(wzrost zaledwie o 0,8%). Wzrost o 7,4% odnotowa³y tylko ma³e przedsiêbiorstwa.
W du¿ych przedsiêbiorstwach handlowych wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego wzros³a w 1999 r.
a¿ o 24,1%, podczas gdy w ma³ych o 11,6% a w rednich o 2,1%. Rok póniej wartoæ dodana brutto
na pracuj¹cego w du¿ych firmach spad³a o 3,2% prawdopodobnie ze wzglêdu na rosn¹c¹ konkurencjê
miêdzy hipermarketami. Wartoæ dodana na pracuj¹cego zwiêkszy³a siê natomiast o 7,9% w firmach
rednich i o 6,3% w ma³ych, co oznacza, ¿e ma³e firmy potrafi¹ radziæ sobie w nowej, trudnej sytuacji.
W transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoci obserwowano w 1999 r. powa¿ny spadek wartoci
dodanej brutto na pracuj¹cego w firmach rednich (o 16,3%), podczas gdy w przedsiêbiorstwach ma³ych i du¿ych podobny wskanik istotnie wzrós³ (odpowiednio o 16,5% oraz o 14,6%). Spadek ten
w firmach redniej wielkoci by³ jednak przejciowy i spowodowany najprawdopodobniej dochodzeniem do pe³nych mocy nowych przedsiêbiorstw m.in. w bran¿y telefonii komórkowej. Ju¿ bowiem
w roku 2000, wartoæ dodana brutto na pracuj¹cego w firmach redniej wielkoci wzros³a najszybciej
(o 17%) wyprzedzaj¹c analogiczne wskaniki obserwowane w firmach du¿ych (9%) i ma³ych (6,3%).
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2.2. Liczba przedsiêbiorstw
2.2.1. Przedsiêbiorstwa zarejestrowane
Na koniec 2000 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych by³o 3 162 546 podmiotów gospodarczych
poza rolnictwem, lenictwem, rybo³ówstwem i rybactwem oraz administracj¹ publiczn¹, czyli o 5,5%
wiêcej ni¿ na koniec roku poprzedniego7 . Z tej liczby 92 596 zaliczono do sektora publicznego
(wzrost w porównaniu z 1999 r. o 10,3%), a pozosta³e 2 822 304 jednostki  do sektora prywatnego
(wzrost o 5,3%). W sektorze publicznym tylko nieco ponad 10% podmiotów zarejestrowanych mia³o status przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych na zasadach komercyjnych. Reszta to m.in. tzw. jednostki
bud¿etowe, wiadcz¹ce us³ugi ca³kowicie nieodp³atnie lub w du¿ej czêci dotowane.
Liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych zwiêkszy³a siê w 2000 r. o oko³o 164 tys., a wiêc
mniej ni¿ w 1999 r., kiedy to odpowiedni przyrost wyniós³ oko³o 219 tys. Nast¹pi³o zmniejszenie
liczby nowych podmiotów zarejestrowanych w REGON z oko³o 363 tys. w 1999 r. do 356 tys. w 2000 r.
oraz wzrost siê liczby przedsiêbiorstw wykrelonych8 z rejestru REGON, odpowiednio z oko³o
172 tys. do prawie 195 tys.

2.2.2. Przedsiêbiorstwa aktywne
Na koniec 2000 r. liczba przedsiêbiorstw aktywnych9 (oprócz rolnictwa i lenictwa, rybo³ówstwa
i rybactwa oraz administracji publicznej) wynosi³a 1 766 073. Oznacza to spadek w stosunku do
koñca grudnia 1999 r. o 53 127 jednostek. Spadek liczby przedsiêbiorstw aktywnych, jaki mia³ miejsce
w 2000 r., by³ pierwszym pocz¹wszy od 1994 r. W 1999 r. liczba przedsiêbiorstw aktywnych zwiêkszy³a siê o ponad 35 tys., a w 1997 r. wzros³a a¿ o prawie 142,5 tys. w stosunku do lat poprzednich.
Z ogólnej liczby przedsiêbiorstw aktywnych tylko 4 247 zalicza³o siê do sektora publicznego (z tego: 1 399
przedsiêbiorstw ma³ych, 1 964 rednich i 884 du¿ych), natomiast 1 761 826 do sektora prywatnego.
Liczba przedsiêbiorstw sektora publicznego zmala³a w 2000 r. o 260, z tego liczba ma³ych o 8, rednich o 164, a du¿ych o 88. Liczba rednich i du¿ych aktywnych przedsiêbiorstw zaliczanych do sektora publicznego zmniejszy³a siê z jednej strony w wyniku prywatyzacji, a z drugiej ze wzglêdu na
zmniejszenie siê liczby zatrudnionych w niektórych firmach poni¿ej odpowiednio 49 lub 249 osób
i przejcie do ni¿szej grupy wed³ug wielkoci.
Liczba aktywnych przedsiêbiorstw prywatnych wynios³a na koniec 2000 r. 1 761 826 (z tego
1 747 376 ma³ych, 12 263 rednich i 2 187 du¿ych). W porównaniu z koñcem 1999 r. liczba firm
ma³ych zmniejszy³a siê o 52 867 (w tym zatrudniaj¹cych do 9 osób o 50 896), liczba rednich wzros³a o 123, a du¿ych spad³a o 25.
7

8

9

Dane na temat liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON dotycz¹ce 1999 r. s¹ nieco inne ni¿ podawane
w poprzedniej edycji Raportu, ze wzglêdu na uwzglêdnion¹ obecnie sekcjê porednictwo finansowe.
Liczba jednostek wg stanu na 31.12.2000 r. pomniejszona o liczbê jednostek nowopowsta³ych w 2000 r. i powiêkszona
o liczbê jednostek zlikwidowanych w 2000 r. nie musi pokrywaæ siê z liczb¹ jednostek wg stanu z 31.12.1999 r. W ci¹gu
2000 roku niektóre podmioty mog³y bowiem zmieniæ rodzaj swojej przewa¿aj¹cej dzia³alnoci i przemieciæ siê miêdzy
sekcjami, które nie s¹ rozpatrywane w Raporcie, a sekcjami pozosta³ymi. Z kolei inne jednostki mog³y zostaæ na ich
wniosek o¿ywione, czyli przywrócone z historycznej bazy systemu REGON (do której trafi³y jako zlikwidowane)
do bazy jednostek ¿yj¹cych.
Przedsiêbiorstwo aktywne to przedsiêbiorstwo prowadz¹ce rzeczywicie dzia³alnoæ gospodarcz¹ w odró¿nieniu od
nieaktywnego, które zawiesi³o lub zaprzesta³o dzia³alnoci i nie zg³osi³o tego faktu do GUS. Liczbê przedsiêbiorstw
aktywnych oszacowano na podstawie liczby jednostek przysy³aj¹cych do GUS tzw. ankietê strukturaln¹. W odniesieniu
do ma³ych jednostek o liczbie pracuj¹cych do 9 osób, które sprawozdañ nie przysy³aj¹, szacunek liczby przedsiêbiorstw
aktywnych oparty zosta³ na wynikach badañ GUS przeprowadzonych metod¹ reprezentacyjn¹.
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Tablica 2.1.

Przedsiêbiorstwa aktywne (oprócz rolnictwa, lenictwa, rybo³ówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej) w 2000 roku wed³ug wielkoci

Klas a prze ds iê biors tw
Ma³e (0- 49 zatrudnionych)
rednie (50- 249 zatrudnionych)
R AZEM M SP
Du¿e (ponad 249 zatrudnionych)
OGÓ£EM

Liczba prze ds iê biors tw

Udzia³ (w %)

1 748 775

99,02

14 227

0,81

1 763 002

9 9 ,8 3

3 071

0,17

1 766 073

1 0 0 ,0 0

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

Ogólna liczba ma³ych przedsiêbiorstw aktywnych by³a w 2000 r. równa 1 748 775, co stanowi³o
niemal dok³adnie 99% wszystkich dzia³aj¹cych przedsiêbiorstw. Liczba przedsiêbiorstw redniej
wielkoci wynosi³a 14 227 (nieco powy¿ej 0,8%), a przedsiêbiorstw du¿ych by³a równa 3 071.
Ze wzglêdu na wzrost w 2000 r. liczby przedsiêbiorstw zarejestrowanych w rejestrze REGON i spadek
liczby firm aktywnych, relacja liczby prywatnych przedsiêbiorstw aktywnych do zarejestrowanych10 ,
wyra¿aj¹ca stopieñ aktualnoci rejestru REGON, zmniejszy³a siê bardzo powa¿nie z 64,2% w 1999 r.
do 59,5% na koniec roku 2000. Rozbie¿noci miêdzy statystyk¹ firm zarejestrowanych i aktywnych
wywodz¹ siê st¹d, ¿e znaczna liczba firm, po zakoñczeniu dzia³alnoci w 2000 r., nie zg³osi³a tego
faktu do GUS, a niektóre, po zarejestrowaniu w 2000 r., najprawdopodobniej w ogóle nie podjê³y
dzia³alnoci.
W 2000 r. nie wyst¹pi³y bardziej istotne zmiany strukturalne w sektorze MSP. Udzia³y poszczególnych sekcji gospodarki w ogólnej liczbie MSP kszta³towa³y siê na zbli¿onym poziomie11 jak w 1999 r.
Najbardziej istotna zmiana to wzrost udzia³u ma³ych i rednich firm nale¿¹cych do sekcji obs³uga
nieruchomoci i firm, nauka z 11,8% w 1999 r. do 13,4% w 2000 r. oraz spadek udzia³u przedsiêbiorstw przemys³owych odpowiednio z 13,5% do 12,5%. Udzia³ najbardziej licznej sekcji handel
i naprawy zmniejszy³ siê z 37,2% do 37%, budownictwa z 11,8% do 11,6% a transportu, gospodarki
magazynowej i ³¹cznoci z 9,3% do 9%. Oprócz obs³ugi nieruchomoci i firm; nauki, zwiêkszy³ siê
równie¿ nieznacznie udzia³ innych sekcji us³ugowych jak: hotele i restauracje (z 3,2% do 3,3% w 2000 r.),
edukacja (z 1,3% do 1,4%) oraz ochrona zdrowia (z 4,6% do 4,8%), zmniejszy³ siê natomiast udzia³
porednictwa finansowego (z 3,2% do 3%) oraz pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej (z 4,1% do 4%).

10

11
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Przy obliczaniu tej relacji nie brano pod uwagê prywatnych podmiotów zarejestrowanych w REGON nie bêd¹cych
przedsiêbiorstwami zgodnie z definicj¹ podan¹ na pocz¹tku tego rozdzia³u (np.: organizacji spo³ecznych, zawodowych
i wyznaniowych czy fundacji).
Podawane tu wielkoci udzia³ów poszczególnych sekcji w ogólnej liczbie MSP dotycz¹ce 1999 r. s¹ nieco inne ni¿
przedstawione w poprzedniej edycji Raportu ze wzglêdu na w³¹czenie do sektora MSP sekcji porednictwo finansowe,
w przypadku którego najmniejsze firmy o liczbie pracuj¹cych do 9 osób badane s¹ metod¹ reprezentacyjn¹ przez GUS
dopiero pocz¹wszy od 1999 r. Opracowuj¹c Raport na temat sytuacji MSP w 1999 r. brak wiêc by³o, dla porednictwa
finansowego, materia³u do porównañ z rokiem poprzednim.

Wykres 2.3. MSP w podstawowych sekcjach gospodarki poza rolnictwem w 2000 roku (w %)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

2.2.3. Dynamika zmian liczby przedsiêbiorstw aktywnych
Liczba aktywnych przedsiêbiorstw ogó³em oraz liczba aktywnych MSP zmniejszy³y siê w 2000 r.
o 2,9%. Rok 2000 jest wiêc pierwszym rokiem spadku liczby aktywnych MSP pocz¹wszy od roku
1994. Najszybszy rozwój sektora MSP obserwowany by³ w latach 19961997, kiedy to liczba aktywnych MSP zwiêksza³a siê w tempie oko³o 18% rocznie. W 1998 r. wspomniane tempo wzrostu spad³o
o po³owê do 9%, by w 1999 r. osi¹gn¹æ ju¿ relatywnie nisk¹ wielkoæ 2%.
Wykres 2.4. Tempo zmian liczby aktywnych MSP w wybranych sekcjach gospodarki w latach 1995  2000 (w %)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

Liczba ma³ych aktywnych przedsiêbiorstw zmniejszy³a siê w 2000 r. tak¿e o 2,9%. Spadki liczby
ma³ych firm odnotowano we wszystkich podstawowych dziedzinach gospodarki. Najwiêkszy mia³
miejsce w przetwórstwie przemys³owym a¿ o 10,2%, a nastêpnie w sekcjach: transport, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoæ (o 6,8%), budownictwo (o 4,3%) oraz handel i naprawy (o 3,5%). We wszystkich tych sekcjach obserwowany by³ w latach 19961999 systematyczny wzrost liczby ma³ych jednostek, z wyj¹tkiem transportu oraz handlu i napraw w 1999 r. (spadek odpowiednio o 4,5% i 0,5%).
Na drugim biegunie znalaz³y siê sekcje: górnictwo i kopalnictwo, obs³uga nieruchomoci i firm,
nauka oraz wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê, gdzie liczba ma³ych
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przedsiêbiorstw zwiêkszy³a siê w relatywnie bardzo wysokim tempie. W przypadku górnictwa i kopalnictwa by³ to wzrost a¿ o 25,8%, a w dwóch pozosta³ych sekcjach  odpowiednio o 10,8% oraz
10,7%. Zró¿nicowana sytuacja wyst¹pi³a natomiast w piêciu pozosta³ych, typowo us³ugowych sekcjach gospodarki. Liczba ma³ych firm spad³a w trzech sekcjach: porednictwie finansowym (o 9,9%),
pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej (o 5%) oraz w sekcji hotele i restauracje (o 1,4%), natomiast wzros³a w ochronie zdrowia (o 2,4%) i w edukacji (o 1,7%).
Liczba przedsiêbiorstw redniej wielkoci zmniejszy³a siê w 2000 r. o 0,3%. Spadek dotyczy³ tylko
sektora publicznego gdzie uby³o 7,7% jednostek w porównaniu z rokiem poprzednim. W sektorze
prywatnym liczba przedsiêbiorstw wzros³a o 1%. Najszybciej zwiêkszy³a siê liczba rednich przedsiêbiorstw w czterech sekcjach typowo us³ugowych: ochronie zdrowia (o 39,1%), edukacji (o 25,9%),
sekcji hotele i restauracje (o 7,6%) oraz obs³uga nieruchomoci i firm, nauka (o 5,4%). W porednictwie finansowym oraz pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej liczba przedsiêbiorstw redniej wielkoci
powa¿nie spad³a (odpowiednio o 7,1% i 11,1%). W porednictwie finansowym dokona³o siê to m.in.
w wyniku fuzji kilku banków i utworzeniu w ich miejsce du¿ych przedsiêbiorstw. Zró¿nicowana by³a
równie¿ sytuacja tradycyjnych sekcji gospodarki. W wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energiê elektryczn¹, gaz i wodê, przetwórstwie przemys³owym oraz transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoci liczba rednich firm wzros³a nieznacznie (odpowiednio o 3%, 0,5% i 0,4%). W górnictwie
i kopalnictwie, budownictwie oraz w handlu spad³a (o 6,7%, 4,7% i 2,2%).

2.3. Pracuj¹cy w sektorze MSP
2.3.1. Liczba pracuj¹cych w MSP na koniec 2000 roku
Wed³ug stanu na 31 grudnia 2000 r., w gospodarce (oprócz rolnictwa, lenictwa, rybo³ówstwa i rybactwa) pracowa³o nieco ponad 10 782 tys. osób12 , w tym oko³o 7 162 tys. (66,4%)  w podmiotach
zatrudniaj¹cych do 249 osób. Czêæ tych podmiotów to tzw. jednostki bud¿etowe zgrupowane
najliczniej w trzech sekcjach gospodarki: administracji publicznej, edukacji oraz ochronie zdrowia,
czyli w tzw. sektorze z przewag¹ us³ug nierynkowych. We wspomnianych trzech sekcjach pracowa³o
w 2000 r. prawie 2 309 tys. osób, co stanowi³o 21,4% wszystkich pracuj¹cych w gospodarce.
Sporód nich tylko oko³o 153 tys. pracowa³o w przedsiêbiorstwach prywatnych, a 146 tys. w prywatnych MSP. Pracuj¹cy w prywatnych firmach sektora z przewag¹ us³ug nierynkowych stanowili
jedynie 2,2% ogó³u pracowników przedsiêbiorstw prywatnych w gospodarce, z tego 2,7% pracowa³o
w prywatnych MSP.
W sektorze rynkowym, czyli w dziesiêciu sekcjach gospodarki poza rolnictwem i lenictwem, rybo³ówstwem i rybactwem, administracj¹ publiczn¹, edukacj¹ i ochron¹ zdrowia, pracowa³o na koniec
2000 r. oko³o 8 473 tys. osób, z tego oko³o 3 983 tys. (47%) w przedsiêbiorstwach ma³ych, oko³o
1 682 tys. (19,9%) w przedsiêbiorstwach redniej wielkoci i oko³o 2 808 tys. (33,1%) w firmach
du¿ych. W porównaniu z koñcem 1999 r. liczba pracuj¹cych w sektorze rynkowym zmniejszy³a siê wiêc
o oko³o 346 tys. osób, z tego w du¿ych przedsiêbiorstwach a¿ o ponad 219 tys., w ma³ych o oko³o 120 tys.,
a w rednich tylko o 7 tys. osób. Rok 2000 by³ ju¿ trzecim z kolei rokiem spadku liczby pracuj¹cych
w sektorze rynkowym. Miêdzy koñcem lat 1998 i 1999 wspomniana liczba zmniejszy³a siê o nieco
ponad 191 tys., z tym ¿e w ma³ych firmach zmala³a o 65 tys. a w rednich wzros³a o 62 tys. osób.
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Dane o pracuj¹cych dotycz¹ osób wykonuj¹cych pracê przynosz¹c¹ im zarobek lub dochód, bez wzglêdu na miejsce
i czas trwania pracy. Do pracuj¹cych zalicza siê osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy, pracodawców
i pracuj¹cych na w³asny rachunek oraz osoby wykonuj¹ce pracê nak³adcz¹.

Wykres 2.5. Struktura pracuj¹cych w sektorze rynkowym wed³ug stanu na koniec 2000 roku (w %)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

W przedsiêbiorstwach prywatnych znalaz³o w 2000 r. zatrudnienie 79% pracowników sektora rynkowego (w 1999 r. 77%), 61,3% nich (w 1999 r. 59,8%) pracowa³o w prywatnych MSP.
Sporód dziesiêciu sekcji gospodarki wchodz¹cych w sk³ad sektora rynkowego, udzia³ pracuj¹cych
w MSP w ogólnej liczbie pracuj¹cych na koniec roku zwiêkszy³ siê w szeciu dziedzinach; najbardziej w pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej (z 80,7% w 1999 r. do 83,4% w 2000 r.), a nastêpnie
w: przetwórstwie przemys³owym (odpowiednio 57,4% oraz 59,4%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (26,6% i 28,1%), budownictwie (81,9% i 82,7%), górnictwie i kopalnictwie (7,1% i 7,8%) oraz bardzo nieznacznie w transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoci (38,5% oraz 38,6%). Wzrost udzia³u pracuj¹cych w MSP w trzech sekcjach przemys³owych by³
raczej efektem racjonalizacji zatrudnienia dokonuj¹cej siê w du¿ych firmach ni¿ rzeczywistego rozwoju sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Najwiêkszy spadek udzia³u pracuj¹cych w MSP
mia³ natomiast miejsce w sekcji porednictwo finansowe (z 35,6% w 1999 r. do 30,8% na koniec
2000 r.), jednak spadek ten spowodowany by³  jak ju¿ by³a mowa wczeniej  zmianami organizacyjnymi, a cilej  fuzj¹ kilku banków redniej wielkoci. W 2000 r. o 0,7 punktu procentowego
zmniejszy³ siê udzia³ pracuj¹cych w sekcji handel i naprawy (z 89,8% do 89,1%). Udzia³ pracuj¹cych w MSP, w czo³owej pod tym wzglêdem sekcji handel i naprawy rós³ nieprzerwanie a¿ do lat
19961997, kiedy to osi¹gn¹³ wielkoæ 91,1%. W 1998 r. zaobserwowano po raz pierwszy niewielki
spadek wartoci tego wskanika, który trwa do chwili obecnej, co jest niew¹tpliwie zwi¹zane z ekspansj¹ hipermarketów. Spadki udzia³ów pracuj¹cych w MSP obserwowane by³y w 2000 r. tak¿e w sekcjach: obs³uga nieruchomoci i firm: nauka (z 75,9% do 74,7%) oraz hotele i restauracje (odpowiednio 86% oraz 85,4%).
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Wykres 2.6. Udzia³ pracuj¹cych w MSP w podstawowych sekcjach gospodarki w koñcu 2000 roku (w %)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

Struktura pracuj¹cych w MSP, wed³ug sekcji gospodarki zaliczanych do sektora rynkowego zmieni³a
siê w 2000 r. stosunkowo niewiele w porównaniu z koñcem 1999 r. Najpowa¿niejsze zmiany to spadek udzia³u porednictwa finansowego z 2,3% do 1,5% oraz identyczny co do wielkoci (o 0,8 punktu
procentowego) wzrost udzia³u sekcji obs³uga nieruchomoci i firm, nauka z 9,9% na koniec 1999 r.
do 10,7% rok póniej. Wed³ug stanu na koniec 2000 r., najwiêcej, bo 32,5% ogólnej liczby pracuj¹cych w MSP zaliczanych do sektora rynkowego stanowili pracuj¹cy w sekcji handel i naprawy. Na
drugim miejscu z udzia³em 27,9% znajdowa³o siê przetwórstwo przemys³owe. Trzecie miejsce zajmowa³o budownictwo z udzia³em równym 11,9%, a czwarte wspomniana ju¿ wy¿ej obs³uga nieruchomoci i firm, nauka. Pracownicy transportu, gospodarki magazynowej i ³¹cznoci stanowili 5,3%
wszystkich pracuj¹cych w MSP, a pozosta³e 11,7%  pracownicy innych nie wymienionych wczeniej dziedzin gospodarki, a wiêc: pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej (5,3%), hoteli i restauracji (3,4%),
porednictwa finansowego (1,5%), wytwarzania i zaopatrywania w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
(1,2%) oraz górnictwa i kopalnictwa (0,3%).
Wykres 2.7. Struktura pracuj¹cych w sektorze MSP wed³ug stanu na koniec 2000 roku (w %)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002
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2.3.2. Tempo zmian liczby pracuj¹cych w 2000 roku
Na koniec 2000 r. liczba pracuj¹cych w sektorze rynkowym by³a o 3,9% ni¿sza ni¿ w dniu 31 grudnia 1999 r. Rok 2000 by³ ju¿ trzecim kolejnym rokiem spadku liczby pracuj¹cych w sektorze rynkowym. Tempo tego spadku w 1998 r. by³o minimalne i wynosi³o 0,4%, w roku 1999 wzros³o do 2,1%
by osi¹gn¹æ wspomnian¹ wielkoæ 3,9% w roku 2000.
Wykres 2.8. Tempo zmian liczby pracuj¹cych w sektorze rynkowym wed³ug stanu na koniec lat 19952000 (w %)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

Liczba pracuj¹cych w du¿ych przedsiêbiorstwach zaliczanych do sektora rynkowego zmniejsza³a siê
nieustannie w ca³ej dekadzie lat dziewiêædziesi¹tych. Po wyranym zahamowaniu tempa spadku
w 1996 r., kiedy to wynios³o ono tylko 1,5%, pocz¹wszy od 1997 r. nast¹pi³o ponowne, szybsze
tempo spadku. W 1997 r. by³o ono równe 2,6%, w dwóch nastêpnych latach 4,8% i 5,9% by w 2000 r.
osi¹gn¹æ wielkoæ 7,2%. W okresie 19951997, wzrost liczby pracuj¹cych w firmach ma³ych13 i rednich rekompensowa³ ubytek miejsc pracy w du¿ych przedsiêbiorstwach. Pocz¹wszy od 1999 r. równie¿ w przedsiêbiorstwach ma³ych i rednich liczba pracuj¹cych zaczê³a maleæ. Liczba pracuj¹cych
w ma³ych firmach zmniejszy³a siê w 1999 r. o 1,6% a w 2000 r. ju¿ o 3,9%. W rednich firmach
liczba pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku zwiêkszy³a siê o 3,8%. By³o to najprawdopodobniej
skutkiem przechodzenia niektórych firm z grupy przedsiêbiorstw du¿ych do rednich po redukcji
zatrudnienia. W 2000 r. tak¿e w du¿ych firmach liczba pracuj¹cych spad³a, aczkolwiek stosunkowo
nieznacznie bo o 0,4%.
W grupie ma³ych przedsiêbiorstw nale¿¹cych do sektora rynkowego najwiêkszy spadek liczby pracuj¹cych w 2000 r. (a¿ o 43,5%) obserwowany by³ w sekcji porednictwo finansowe. Jest to jednak
sekcja nietypowa. W latach 1995  1999 liczba pracuj¹cych ros³a tu w niespotykanym gdzie indziej
tempie (np. w 1997 r. o 71,7%, a w 1999 r. o 26,7%). Rozwijaj¹ce siê ma³e firmy, bêd¹ce w wielu
przypadkach filiami banków zagranicznych, po przekroczeniu progu 50 osób przesz³y do grupy firm
rednich, a niektóre rednie, po po³¹czeniu, przekszta³ci³y siê w du¿e przedsiêbiorstwa14. Jednak¿e
równie¿ i w grupie mikroprzedsiêbiorstw o liczbie pracuj¹cych do 9 osób odnotowano w porednictwie
13

14

Gdy mówimy o ma³ych przedsiêbiorstwach przed rokiem 1999, mamy na myli jednostki zatrudniaj¹ce 050 osób,
a w przypadku rednich  od 51 do 250 osób.
W 2000 r. przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê obowi¹zkowymi wiadczeniami spo³ecznymi i zdrowotnymi (np. ZUS)
przeklasyfikowane zosta³y z sekcji porednictwo finansowe do sekcji administracja publiczna, co dodatkowo przyczyni³o
siê do zmniejszenia liczby pracuj¹cych w sektorze publicznym porednictwa finansowego.
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finansowym w 2000 r. powa¿ny spadek liczby pracuj¹cych (o 53,3%). Ograniczenie rozmiarów tzw.
handlu przygranicznego, które spowodowa³o redukcjê liczby kantorów wymiany walut by³o jedn¹
z przyczyn tego zjawiska.
Na drugim miejscu, po porednictwie finansowym, pod wzglêdem tempa spadku liczby pracuj¹cych
w sektorze ma³ych firm, znalaz³a siê w 2000 r. sekcja transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ
(spadek o 7,1%), a nastêpnie: budownictwo (6,4%), przetwórstwo przemys³owe (o 4,8%) oraz handel i naprawy (o 1,7%). Pogorszenie koniunktury dotknê³o wiêc po 1998 r. g³ównie podstawowe
sekcje gospodarki. Pocieszaj¹cym mo¿e byæ fakt, ¿e w przetwórstwie przemys³owym spadek liczby
pracuj¹cych w ma³ych firmach by³ mniejszy ni¿ spadek liczby ma³ych firm. Przeciêtna liczba pracuj¹cych w przeliczeniu na firmê wzros³a po raz pierwszy od po³owy lat dziewiêædziesi¹tych. W pozosta³ych piêciu sekcjach zaliczanych do sektora rynkowego liczba pracuj¹cych w ma³ych firmach
wzros³a. Najszybciej, w obs³udze nieruchomoci i firm (o 6,8%), a nastêpnie w sekcji: wytwarzanie
i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (o 5,4%), pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa (5,1%),
hotele i restauracje (4,7%) oraz górnictwo i kopalnictwo (o 4,2%). Optymistycznym jest tak¿e fakt
szybkiego wzrostu liczby pracuj¹cych w ma³ych prywatnych firmach zaliczanych do sekcji edukacja
(wzrost w 2000 r. o 7,4%) a zw³aszcza ochrona zdrowia (a¿ o 40,7%), które nie wchodz¹ w sk³ad
sektora rynkowego.
W grupie przedsiêbiorstw redniej wielkoci najwiêkszy spadek liczby pracuj¹cych, wed³ug stanu na
koniec roku obserwowany by³ w 2000 r. w sekcji porednictwo finansowe (o 8,3%). Oprócz budownictwa, gdzie liczba pracuj¹cych w rednich przedsiêbiorstwach zmniejszy³a siê równie¿ doæ
powa¿nie (o 4% w porównaniu z koñcem roku 1999), w pozosta³ych sekcjach zaliczanych do sektora
rynkowego spadek by³ ju¿ stosunkowo niewielki, a w niektórych wyst¹pi³ nawet wzrost liczby pracuj¹cych. Liczba pracuj¹cych zmala³a jeszcze w sekcjach: górnictwo i kopalnictwo (o 2,2%), handel
i naprawy (o 1,9%), transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ (o 0,6%) oraz pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa (o 0,2%), natomiast wzros³a w: obs³udze nieruchomoci i firm; nauce (o 2,8%), sekcji
hotele i restauracje (o 2,4%), przetwórstwie przemys³owym (o 0,8%) oraz w dziedzinie wytwarzania
i zaopatrywania w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (o 0,3%). W 2000 r. obserwowana by³a tak¿e
intensyfikacja procesu prywatyzacji w znajduj¹cej siê poza sektorem rynkowym sekcji ochrona zdrowia, w wyniku czego liczba pracuj¹cych w prywatnych firmach redniej wielkoci zaliczanych do tej
sekcji wzros³a bardzo powa¿nie bo o 28,1% (rok wczeniej o 14,3%). Prywatyzacja kontynuowana
by³a równie¿ w dziedzinie edukacji, mimo i¿ jej tempo nieco os³ab³o w porównaniu z latami 1998
i 1999 (wzrost liczby pracowników rednich firm prywatnych w 1998 r. o 27,7%, a w nastêpnych
dwóch latach o 36% i 19,2%).

2.3.3.Przeciêtna liczba pracuj¹cych w 2000 r. Pracuj¹cy w szarej strefie gospodarki15
W 2000 r. przeciêtnie pracowa³o w gospodarce (poza rolnictwem i lenictwem oraz rybo³ówstwem
i rybactwem) 11 074,7 tys. osób, z tego w ma³ych podmiotach gospodarczych 4 908,3 tys. (czyli
44,4%), w rednich 2 473,6 tys. (22,3%) i w du¿ych 3 692,8 tys. osób (33,3%). Natomiast w sektorze
rynkowym przeciêtna liczba pracuj¹cych wynosi³a 8 705,1 tys. osób, z tego w firmach ma³ych znalaz³o zatrudnienie 4 279,6 tys. (49,2%), w rednich 1 642,6 tys. (18,9%), a w du¿ych 2 782,9 tys. osób
(31,9%). Porównuj¹c liczbê pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku i przeciêtn¹ liczbê pracuj¹cych
15
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Szacunki, których wyniki omówione s¹ w punkcie 3.3, przeprowadzone zosta³y w ZBSE GUS i PAN na podstawie
informacji GUS na temat przeciêtnej liczby pracuj¹cych z uwzglêdnieniem szarej strefy i bez szarej strefy, publikowanej
w Rocznikach Statystycznych oraz na podstawie przygotowanej przez GUS informacji dotycz¹cej przeciêtnego
zatrudnienia w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci.

w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci widaæ wyranie, ¿e ró¿ni¹ siê one najbardziej w przypadku
ma³ych przedsiêbiorstw. Nie jest to oczywicie przypadek. Szacuj¹c wielkoæ przeciêtnego zatrudnienia bierze siê pod uwagê tak¿e pracowników sezonowych zatrudnianych np. w okresie urlopowym czy w sezonie budowlanym oraz osoby pracuj¹ce na czêciach etatów, dla których dane przedsiêbiorstwo nie jest g³ównym miejscem pracy16 (czêci etatów przelicza siê na etaty pe³ne). Te ró¿ne
formy doranego zatrudnienia s¹ najbardziej popularne w ma³ych przedsiêbiorstwach i dlatego w³anie tam liczba pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku i przeciêtna liczba pracuj¹cych ró¿ni¹ siê
od siebie najbardziej.
W 1999 r. tempo spadku przeciêtnej liczby pracuj¹cych w ma³ych i du¿ych przedsiêbiorstwach by³o
znacznie wy¿sze ni¿ odpowiednie tempo spadku liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku.
Liczba pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku w ma³ych firmach zaliczanych do sektora rynkowego spad³a  jak ju¿ by³a mowa  o 1,6%, a przeciêtna liczba pracuj¹cych o 5,9%, czyli ponad trzy
razy szybciej. W przypadku du¿ych firm mielimy odpowiednio spadek liczby pracuj¹cych wed³ug
stanu na koniec roku o 5,9% a przeciêtnego zatrudnienia o 6,4%. Ró¿nice te mo¿na t³umaczyæ dwiema
przyczynami17 , z których pierwsza odnosi siê g³ównie do bardzo ma³ych przedsiêbiorstw. W warunkach pogarszania siê koniunktury gospodarczej, w ma³ych firmach zwalniane s¹ w pierwszej kolejnoci osoby wykonuj¹ce prace pomocnicze  zatrudniane doranie np. na czêciach etatów. Liczba
pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku mo¿e byæ za relatywnie stabilna gdy¿ ma³e firmy maj¹
zwykle rodzinny charakter, a zatrudnianie cz³onków rodziny ustaje raczej dopiero wraz z likwidacj¹
przedsiêbiorstwa, nie za na skutek przejciowego obni¿enia dochodów pod wp³ywem gorszej koniunktury gospodarczej. Dlatego w przypadku ma³ych przedsiêbiorstw, tempo zmian przeciêtnej liczby
pracuj¹cych charakteryzuje lepiej ich kondycjê ekonomiczn¹ w kolejnych latach ni¿ tempo zmian
liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku.
Druga przyczyna istnienia ró¿nic miêdzy wspomnianymi wartociami dwóch wskaników dynamiki
zatrudnienia ma wiêksze znaczenie w przypadku przedsiêbiorstw rednich i du¿ych. Oba wskaniki
bêd¹ mia³y zbli¿one wartoci gdy wzrost lub spadek zatrudnienia rozk³ada siê równomiernie na przestrzeni ca³ego roku. W du¿ych firmach zaliczanych do sektora rynkowego spadek liczby pracuj¹cych
by³ najwyraniej bardziej intensywny na pocz¹tku 1999 r. Dlatego tempo spadku przeciêtnej liczby
pracuj¹cych by³o tam wy¿sze ni¿ liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku. W przedsiêbiorstwach redniej wielkoci tempo wzrostu przeciêtnej liczby pracuj¹cych (4,7%) by³o za w 1999 r.
wyranie wy¿sze ni¿ odpowiednie tempo dotycz¹ce liczby pracuj¹cych wed³ug stanu na koniec roku
(3,8%). Wzrost liczby pracuj¹cych by³ tam bardziej intensywny pod koniec 1999 r.
W 2000 r. ró¿nice miêdzy tempem spadku przeciêtnej liczby pracuj¹cych i liczby pracuj¹cych wed³ug
stanu na koniec roku by³y ju¿ stosunkowo niewielkie i to niezale¿nie od wielkoci przedsiêbiorstwa.
W ca³ej gospodarce poza rolnictwem i lenictwem oraz rybo³ówstwem i rybactwem przeciêtna liczba
pracuj¹cych zmniejszy³a siê o 3%, podczas gdy liczba pracuj¹cych, wed³ug stanu na koniec roku,
o wspomniane wczeniej 3,3%. W przypadku ma³ych podmiotów gospodarczych oba wskaniki mia³y
wartoæ odpowiednio 0,9% oraz 1,2%, w przypadku rednich  0,5% oraz 1,4%, a du¿ych  6,9%
i 7,2%. wiadczy to, ¿e spadek zatrudnienia dokonywa³ siê, przynajmniej w grupie podmiotów ma³ych
i du¿ych, bardziej równomiernie na przestrzeni ca³ego 2000 r. ni¿ mia³o to miejsce rok wczeniej.
16

17

W przypadku liczby pracowników wg stanu na koniec roku uwzglêdnia siê niepe³nozatrudnionych jedynie wtedy, gdy
okrelone miejsce pracy jest ich podstawowym ród³em zarobkowania. Liczba pracowników wg stanu na koniec roku
wyra¿ona jest w osobach fizycznych, a wiêc niepe³nego wymiaru godzin pracy nie przelicza siê na czêci pe³nych etatów.
Wiêcej szczegó³ów na temat interpretacji ró¿nic miêdzy wartociami obu wskaników mo¿na znaleæ w opracowaniu
pod redakcj¹ J. Chmiela p.t.: Stan sektora MSP w 1999 roku. Tendencje rozwojowe w latach 19941999, Polska Agencja
Rozwoju Przedsiêbiorczoci, Warszawa 2001, s. 37  43.
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W 2000 r. w³aciciele ma³ych firm zast¹pili pewn¹ czêæ legalnie zatrudnionych pracowników,
z których us³ug zrezygnowali rok wczeniej, pracownikami zatrudnianymi nielegalnie. Wyniki
badañ GUS pokazuj¹, ¿e przeciêtna liczba pracuj¹cych w tzw. szarej strefie18 (poza rolnictwem i lenictwem oraz rybo³ówstwem i rybactwem) wzros³a z oko³o 715 tys. osób w 1999 r. do oko³o 743 tys.
osób w 2000 r., czyli o prawie 4%. Ogó³em w 2000 r. pracowa³o w ma³ych prywatnych podmiotach
gospodarczych legalnie i nielegalnie przeciêtnie oko³o 5047 tys. osób. Pracuj¹cy w szarej strefie stanowili wiêc w ogólnej, przeciêtnej liczbie pracuj¹cych w kraju, ok. 14,7%. Analogiczny wskanik
obliczony dla 1999 r. wyniós³ 14%, a wiêc udzia³ pracuj¹cych w szarej strefie zwiêkszy³ siê w 2000 r.
po okresie ci¹g³ego spadku w latach 19941998 (w 1999 r. wspomniany udzia³ utrzymywa³ siê praktycznie na poziomie z roku 1998).
Na ogóln¹ przeciêtn¹ liczbê 743 tys. osób pracuj¹cych w szarej strefie w 2000 r., stosunkowo niewiele,
bo oko³o 58 tys. znalaz³o zajêcie w przemyle (rok wczeniej 56 tys. osób), oko³o 92 tys. osób pracowa³o w budownictwie (tu znaczny wzrost z 80 tys. w 1999 r.), 201 tys. osób  w handlu (202 tys. rok
wczeniej), 14 tys.  w transporcie (odpowiednio 12 tys.) i oko³o 378 tys. w szeroko rozumianych
us³ugach, na które sk³adaj¹ siê wszystkie nie wymienione wczeniej sekcje ³¹cznie z edukacj¹ i ochrona
zdrowia (w 1999 r. 365 tys.). Udzia³ pracuj¹cych nielegalnie w ma³ych prywatnych przedsiêbiorstwach przemys³owych wyniós³ w 2000 r. 5,9% (5,5% rok wczeniej). W ma³ych firmach budowlanych nielegalnie pracowa³o 15,5% osób (13,1% w 1999 r.), w ma³ych handlowych  11% (odpowiednio 10,8%), w transportowych  5,3% (4,3%), a w szeroko rozumianych us³ugowych  najwiêcej,
bo a¿ 27,4% (27,7% w 1999 r.) czyli w przybli¿eniu co czwarty pracownik.

2.4. Sytuacja finansowa MSP
2.4.1. Przychody przedsiêbiorstw ró¿nej wielkoci
W 2000 r. przychody przedsiêbiorstw ogó³em ze sprzeda¿y produktów towarów i materia³ów (bez
rolnictwa, lenictwa, rybo³ówstwa i rybactwa oraz administracji publicznej) osi¹gnê³y wielkoæ oko³o 1 602 mld z³ wobec 1 397 mld z³ w 1999 r. Udzia³ ma³ych firm w tej ogólnej kwocie wyniós³
w 2000 r. 43,4% i by³ wiêkszy o 0,7 punktu procentowego ni¿ rok wczeniej19 . Udzia³ rednich przedsiêbiorstw zmala³ o 0,3 punktu do 20,8%, a wiêc MSP ³¹cznie zwiêkszy³y swój udzia³ w przychodach przedsiêbiorstw ogó³em o 0,4 punktu do poziomu 64,2%.
Udzia³ MSP w przychodach ogó³em wzrós³ w 2000 r. w piêciu sekcjach gospodarki zmniejszy³ siê
równie¿ w piêciu. Dla dwóch sekcji GUS nie poda³ odpowiednich danych ze wzglêdu na tajemnicê
statystyczn¹. Najwiêkszy przyrost udzia³u MSP, bo a¿ o 3,8 punktu procentowego, obserwowany by³
w sekcji pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa (56,8% w 1999 r. i 60,6% w roku 2000), a nastêpnie: w ochronie zdrowia (z 89% do 91,8%), wytwarzaniu i zaopatrywaniu w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
(z 11,4% do 12,8%), budownictwie (odpowiednio 74,8% i 75,7%) oraz w obs³udze nieruchomoci
i firm; nauce (83,7% i 84%).

18

19
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W badaniach statystycznych przyjmuje siê, ¿e istnienie szarej strefy gospodarczej zwi¹zane jest z funkcjonowaniem
ma³ych przedsiêbiorstw prywatnych. Mówi¹c najbardziej ogólnie, pracuj¹cy w szarej strefie to osoba, której fakt
zatrudniania nie jest zg³oszony do ZUS. Mo¿e byæ to osoba pracuj¹ca na w³asny rachunek lub zatrudniona
w przedsiêbiorstwie, przy czym samo przedsiêbiorstwo jest albo zarejestrowane w systemie REGON i w odpowiednim
urzêdzie skarbowym lub te¿ dzia³a ca³kowicie nielegalnie.
Podawane tu wielkoci dotycz¹ce 1999 r. s¹ nieco inne ni¿ w poprzedniej edycji Raportu, ze wzglêdu na uwzglêdnienie
przychodów firm z sekcji porednictwo finansowe (por. przyp. 11).

Najwy¿szy spadek udzia³u MSP w przychodach ogó³em wszystkich firm zaliczanych do danej dziedziny
gospodarki, wynosz¹cy 1,4 punktu procentowego, wyst¹pi³ w sekcji hotele i restauracje (75,1% w 1999 r.
i 73,7% w 2000 r.) i prawie taki sam, co do wielkoci w górnictwie i kopalnictwie (odpowiednio 10,4%
oraz 9,1%). W sekcji handel i naprawy udzia³ MSP zmniejszy³ siê o 0,7 punktu procentowego z 84,9%
do 84,2%. Dokona³o siê to kosztem firm ma³ych (spadek udzia³u z 63% do 62,3%), podczas gdy
udzia³ firm redniej wielkoci by³ jednakowy w obu latach. Podobnie wygl¹da³a sytuacja w przetwórstwie przemys³owym, gdzie  jak by³a mowa wczeniej  liczba ma³ych firm zmniejszy³a siê w 2000 r.
o ponad 10%. Udzia³ ma³ych firm w przychodach zmala³ tu o 0,3 punktu (z 19,1% do 18,8%), czyli
raczej niewiele w porównaniu ze spadkiem liczby ma³ych przedsiêbiorstw, udzia³ rednich zwiêkszy³ siê o 0,1 punktu a ogólnie udzia³ MSP zmniejszy³ siê z 41,5% w 1999 r. do 41,3% w 2000 r.
Wreszcie w sekcji transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ udzia³ MSP w przychodach spad³
z 41,6% do 41,3% równie¿ z przyczyny s³abszych wyników ma³ych przedsiêbiorstw, których udzia³
zmniejszy³ siê o 0,8 punktu wobec wzrostu o 0,5 punktu udzia³u przedsiêbiorstw redniej wielkoci.

2.4.2. Dochody przedsiêbiorstw najmniejszych
W przypadku przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych do 9 osób bêd¹cych w³asnoci¹ osób fizycznych20
(zak³adów osób fizycznych i spó³ek cywilnych), dobrym miernikiem ich kondycji finansowej jest wielkoæ dochodów (przychody minus koszty) przypadaj¹ca na jedn¹ firmê. W 1999 r. wspomniane dochody
obliczone dla ca³ej grupy najmniejszych przedsiêbiorstw21 (oprócz rolnictwa, lenictwa, rybo³ówstwa
i rybactwa) by³y równe 24,1 tys. z³, a w 2000 r. wynosi³y 26,4 tys. z³, czyli zwiêkszy³y siê o 9,5%.
Tablica 2.2.

Dochody w przeliczeniu na przedsiêbiorstwo bêd¹ce w³asnoci¹ osób fizycznych o liczbie pracuj¹cych do 9 osób w latach 19992000 (w tys. z³)

Wys zcze gólnie nie

1999

2000

1999 = 100%

Ogó³e m

2 4 ,1

2 6 ,4

1 0 9 ,5

Górnictwo i kopalnictwo

71,9

49,4

68,7

Przetwórstwo przemys³owe

27,2

28,4

104,4

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê

21,6

47,5

219,9

Budownictwo

26,6

31,9

119,9

Handel i naprawy

26,6

27,0

101,5

Hotele i restauracje

14,3

11,4

79,7

Transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ

19,5

21,8

111,8

Porednictwo finansowe

15,1

26,3

174,2

Obs³uga nieruchomoci i firm, nauka

30,5

33,5

109,8

Edukacja

19,7

18,6

94,4

Ochrona zdrowia i opieka spo³eczna

10,9

15,6

143,1

Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa

10,6

15,2

143,4

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002
20
21

Na koniec 2000 r. grupa ta stanowi³a 93,9% wszystkich aktywnych firm, w tym 94,8% ma³ych.
Do tych obliczeñ wykorzystano opublikowane przez GUS wyniki badañ reprezentacyjnych przedsiêbiorstw
najmniejszych zawarte w opracowaniach pt.: Dzia³alnoæ gospodarcza przedsiêbiorstw o liczbie pracuj¹cych do
9 osób w 1999 r. i w publikacji pod analogicznym tytu³em lecz dotycz¹cej roku 2000. Ze wzglêdu na zmianê zakresu
firm badanych przez GUS metod¹ reprezentacyjn¹, nie jest mo¿liwe porównanie wyników osi¹gniêtych przez
przedsiêbiorstwa najmniejsze w latach 19992000 i w latach wczeniejszych.
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W 2000 r. najwy¿sze dochody osi¹gnê³y przedsiêbiorstwa nale¿¹ce do sekcji górnictwo i kopalnictwo
(49,4 tys. z³) wyprzedzaj¹c sekcjê wytwarzania i zaopatrywania w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
(47,5 tys. z³). Na trzecim miejscu znalaz³a siê obs³uga nieruchomoci i firm (33,5 tys. z³), a nastêpnie:
budownictwo (31,9 tys. z³), przetwórstwo przemys³owe (28,4 tys. z³), handel i naprawy (27 tys. z³) oraz
porednictwo finansowe (26,3 tys. z³). Przyczyn¹ niskich dochodów w sekcjach: edukacja (18,6 tys. z³),
ochrona zdrowia (15,6 tys. z³), pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa (15,2 tys. z³) oraz hotele i restauracje
(11,4 tys. z³) by³o to, ¿e sk³adaj¹ siê na nie g³ownie przedsiêbiorstwa nietypowe. Tak np. firmy z sekcji
ochrona zdrowia s¹ bardzo czêsto jednoosobowe, a ich w³aciciele (i zarazem pracownicy) s¹ zatrudnieni z regu³y na etatach w innych placówkach s³u¿by zdrowia. Natomiast jednostki zaliczane
do tzw. pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej zatrudniaj¹ czêsto pracowników nie zarejestrowanych22,
a w zwi¹zku z tym najprawdopodobniej nie podaj¹ w ankietach wysokoci swoich pe³nych dochodów.
Porównuj¹c wielkoci przeciêtnych dochodów w latach 1999 i 2000 oraz w poszczególnych dziedzinach gospodarki widaæ, ¿e sytuacja najmniejszych przedsiêbiorstw by³a ma³o stabilna. W niektórych
sekcjach dochody ros³y o kilkadziesi¹t procent z roku na rok, a w innych odwrotnie  spada³y. Zmiany wysokoci dochodów spowodowane by³y ró¿nymi przyczynami. Tak np. liczba najmniejszych
przedsiêbiorstw zaliczanych do sekcji górnictwo i kopalnictwo zwiêkszy³a siê w 2000 r. o blisko
jedn¹ trzeci¹, ze wzglêdu na niezwykle wysokie dochody osi¹gane rok wczeniej we wspomnianej
sekcji. Jednak¿e mo¿liwoci zbytu wytworzonych produktów ocenione zosta³y przez przedsiêbiorców najwyraniej zbyt optymistycznie, gdy¿ dochody w przeliczeniu na przedsiêbiorstwo spad³y
tam w 2000 r. równie¿ o jedn¹ trzeci¹, chocia¿ i tak pozosta³y najwy¿sze w porównaniu z innymi
sekcjami. Sytuacja w porednictwie finansowym by³a odwrotna. Tu prawie 10% firm uleg³o likwidacji w 2000 r. ze wzglêdu na niskie dochody osi¹gane rok wczeniej. Jednak¿e w 2000 r. popyt na
us³ugi tej sekcji wzrós³ m.in. ze wzglêdu na o¿ywienie obserwowane w handlu przygranicznym.
Firmy, które przetrwa³y zaczê³y osi¹gaæ dochody wy¿sze o prawie trzy czwarte w porównaniu
z rokiem 1999. Analogiczna sytuacja by³a w pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej, gdzie dziêki redukcji
liczby przedsiêbiorstw o ponad 5% i wzrostowi popytu, dochody na przedsiêbiorstwo zwiêkszy³y siê
o ponad 40%. W sekcji przetwórstwo przemys³owe oraz handel i naprawy, gdzie kurcz¹cy siê popyt
na towary i us³ugi umo¿liwi³ wzrost dochodów jedynie w tempie poni¿ej progu inflacji, mimo znacznej redukcji liczby przedsiêbiorstw (w pierwszym przypadku a¿ o 11%, a w drugim o prawie 4%).
Z kolei w sekcji transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ, zmniejszenie liczby najmniejszych
firm o ponad 7% umo¿liwi³o, w warunkach stabilnego popytu na us³ugi, zwiêkszenie dochodów w przeliczeniu na przedsiêbiorstwo o prawie 12%. Bariera popytowa sprawi³a tak¿e, ¿e niewielki wzrost
liczby przedsiêbiorstw o 2% w sekcji edukacja zwi¹zany by³ ze spadkiem dochodów, podczas gdy
podobnemu wzrostowi liczby najmniejszych firm w sekcji ochrona zdrowia towarzyszy³ wzrost
dochodów na przedsiêbiorstwo o ponad 40%.
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Por. punkt 3.3.

2.4.3. Sytuacja finansowa przedsiêbiorstw prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe
i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób23
Rentownoæ obrotu brutto
W 2000 r. rentownoæ obrotu brutto24 przedsiêbiorstw prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób (przysy³aj¹cych do GUS bilans oraz tzw. rachunek zysków i strat) wynios³a 1,7%.
By³a wiêc ona nieco wy¿sza ni¿ w 1999 r. (1,4%) lecz ni¿sza ni¿ w roku 1998 (2%), nie mówi¹c ju¿
o 1995 r., kiedy to rentownoæ (4%) by³a najwy¿sza w ca³ym okresie lat dziewiêædziesi¹tych.
Tablica 2.3

Rentownoæ obrotu brutto i netto w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w latach 19982000 (w %)

Wys zcze gólnie nie

R e ntowno æ obrotu brutto
1998

1999

R e ntowno æ obrotu ne tto

2000

1998

1999

2000

Prze ds iê biors twa ogó³e m

2 ,0

1 ,4

1 ,7

0 ,6

0 ,1

0 ,5

Sektor publiczny

0,1

- 0,5

1,1

- 1,4

- 1,9

- 0,3

Sektor prywatny

2,7

2,1

1,9

1,4

0,9

0,8

Prze ds iê biors twa ma³e

3 ,2

2 ,3

1 ,3

2 ,0

1 ,1

0 ,5

Sektor publiczny

4,3

- 3,4

- 1,5

2,4

- 4,7

- 2,6

Sektor prywatny

3,1

2,5

1,5

2,0

1,3

0,7

Prze ds iê biors twa  re dnie

2 ,5

2 ,6

3 ,2

1 ,3

1 ,2

1 ,7

Sektor publiczny

1,2

1,9

3,4

- 0,2

- 0,5

1,0

Sektor prywatny

2,7

2,7

3,1

1,5

1,4

1,7

Prze ds iê biors twa du¿e

1 ,2

0 ,4

1 ,0

-0,3

-0,8

-0,1

Sektor publiczny

- 0,1

- 0,8

0,9

- 1,6

- 2,1

- 0,4

Sektor prywatny

2,3

1,4

1,1

1,0

0,1

0,1

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

Niewielka poprawa rentownoci dokona³a siê w 2000 r. dziêki lepszym ni¿ rok wczeniej wynikom
przedsiêbiorstw rednich (2,6% w 1999 r. i 3,2% w 2000 r.) i du¿ych (odpowiednio 0,4% oraz 1%),
natomiast ma³e firmy25 obni¿y³y rentownoæ w porównaniu z rokiem 1999 (spadek z 2,3% do 1,3%).
Przedsiêbiorstwa sektora publicznego zwiêkszy³y w 2000 r. rentownoæ obrotu brutto o 1,6 punktu
procentowego do 1,1% i mniej wiêcej o tyle samo wzros³a rentownoæ we wszystkich klasach firm
sektora publicznego wed³ug wielkoci. By³o to mo¿liwe m.in. dziêki lepszym ni¿ w 1999 r. wynikom
przedsiêbiorstw nale¿¹cych do sekcji górnictwo i kopalnictwo oraz transport, gospodarka magazynowa
23

24

25

W 2000 r. 1,4% ma³ych firm (bez mikro) aktywnych prowadzi³o ksiêgi rachunkowe. Wród rednich wskanik ten
wynosi³ 95,9%, a wród du¿ych 100%.
Rentownoæ obrotu brutto i netto s¹ wyra¿onymi w procentach relacjami odpowiednio wyniku finansowego brutto
i netto do przychodów z ca³okszta³tu dzia³alnoci przedsiêbiorstw. Wynik finansowy brutto to ró¿nica miêdzy
przychodami i kosztami przedsiêbiorstw z ca³okszta³tu dzia³alnoci, skorygowana o saldo strat i zysków nadzwyczajnych.
Wynik finansowy netto powstaje za przez odjêcie od wyniku finansowego brutto tzw. obowi¹zkowych obci¹¿eñ,
g³ownie podatku dochodowego.
W tym paragrafie ma³ymi firmami nazywamy jednostki o liczbie pracuj¹cych od 10 do 49 osób.
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i ³¹cznoæ. Natomiast sektor prywatny odnotowa³ spadek rentownoci obrotu brutto w grupie ma³ych
i du¿ych przedsiêbiorstw (ma³e przedsiêbiorstwa  spadek z 2,5% do 1,5%, du¿e  z 1,4% do 1,1%).
W grupie rednich przedsiêbiorstw prywatnych rentownoæ wzros³a (z 2,7% do 3,1%) i w³anie dziêki
wynikom firm rednich rentownoæ wszystkich przedsiêbiorstw prywatnych zmniejszy³a siê w 2000 r.
stosunkowo nieznacznie, bo tylko o 0,2 punktu procentowego osi¹gaj¹c wielkoæ 1,9%. Spadek
rentownoci brutto ma³ych i du¿ych przedsiêbiorstw prywatnych obserwowany by³ tak¿e w 1999 r.,
podczas gdy rednie utrzyma³y rentownoæ na poziomie z roku 1998.
Wykres 2.9

Rentownoæ obrotu brutto prywatnych przedsiêbiorstw ró¿nej wielkoci w latach 1998  2000 (w %)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

W 2000 r. wyst¹pi³ spadek rentownoci obrotu brutto ma³ych prywatnych przedsiêbiorstw
w zdecydowanej wiêkszoci sekcji gospodarki oprócz trzech: górnictwa i kopalnictwa, wytwarzania
i zaopatrywania w energie elektryczn¹, gaz i wodê oraz pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej gdzie
poprawa rentownoci by³a najwiêksza. W przetwórstwie przemys³owym oraz ma³ych firmach
handlowych spadek rentownoci by³ wiêkszy ni¿ obserwowany rok wczeniej. Rentownoæ brutto
zmniejszy³a siê najbardziej w ma³ych prywatnych firmach zaliczanych do sekcji transport, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoæ. Jest to o tyle niepokoj¹ce, ¿e równie¿ w 1999 r. spadek rentownoci nale¿a³
tu do najwy¿szych sporód wszystkich sekcji gospodarki.
Poprawê rentownoci w 2000 r. sektor prywatnych firm rednich zawdziêcza³ tylko dwóm sekcjom:
handel i naprawy oraz transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ. W handlu rentownoæ wzros³a
z 1,9% do 4,4% a w transporcie z  4,2% do  0,4%. W pozosta³ych sekcjach rentownoæ spad³a26.
Najwiêkszy spadek rentownoci obserwowany by³ w pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej (z  5% do
 9,1%). Warto zauwa¿yæ, ¿e pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa by³a sekcj¹, gdzie rentownoæ ma³ych
prywatnych firm wzros³a najbardziej. Natomiast w handlu i transporcie spadkowi rentownoci ma³ych prywatnych firm towarzyszy³ wzrost rentownoci firm rednich. Tak, wiêc spadek rentownoci
okrelonych grup przedsiêbiorstw nie jest wy³¹cznie prost¹ konsekwencj¹ pogorszenia koniunktury
gospodarczej. Poziom rentownoæ uzale¿niony jest od wielu czynników, a m.in. od skali dzia³alnoci
gospodarczej prowadzonej przez przedsiêbiorstwa.

26

38

Pomijaj¹c porednictwo finansowe, edukacjê i ochronê zdrowia, dla których GUS nie poda³ wartoci wskaników
rentownoci brutto ze wzglêdu na obowi¹zuj¹c¹ tajemnicê statystyczn¹.

Rentownoæ obrotu netto
Rentownoæ obrotu netto wszystkich przedsiêbiorstw prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wzros³a z 0,1% w 1999 r. do 0,5% w 2000 r. Podobnie jak w przypadku
rentownoci brutto, w ma³ych firmach rentownoæ obrotu netto spad³a (z 1,1% do 0,5%) natomiast
w rednich i du¿ych wzros³a (odpowiednio z 1,2% do 1,7% oraz z  0,8% do  0,1%). Przedsiêbiorstwa sektora publicznego odnotowa³y wzrost rentownoci netto (z  1,9% do  0,3%), a w sektorze
prywatnym obserwowany by³ minimalny spadek (0,9% w 1999 r. oraz 0,8% w 2000 r.). Spadek ten
spowodowany by³ gorszymi wynikami prywatnych firm ma³ych (1,3% w 1999 r. oraz 0,7% w 2000 r.),
podczas gdy w firmach rednich rentownoæ netto wzros³a (z 1,4% do 1,7%) a w du¿ych utrzyma³a
siê na poziomie z 1999 r. (0,1% w obu latach).
W poszczególnych sekcjach gospodarki tendencje zmian rentownoci netto miêdzy rokiem 1999
a 2000 odpowiada³y w przybli¿eniu tendencjom obserwowanym w przypadku rentownoci brutto.
Tak np. w 2000 r. wzros³a rentownoæ netto ma³ych prywatnych firm zaliczanych do sekcji górnictwo i kopalnictwo, wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê oraz pozosta³a
dzia³alnoæ us³ugowa, a wiêc tych gdzie wzros³a rentownoæ brutto. Oprócz wymienionych trzech
sekcji, wzros³a tak¿e rentownoæ netto ma³ych firm w obs³udze nieruchomoci i firm; nauce, gdzie
rentownoæ brutto w 2000 r. spad³a. Podobnie w grupie prywatnych przedsiêbiorstw redniej wielkoci (nie bior¹c pod uwagê porednictwa finansowego edukacji i ochrony zdrowia, dla których brak
danych), rentownoæ netto wzros³a jedynie w sekcjach: handel i naprawy oraz transport, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoæ, a wiêc tam, gdzie zwiêkszy³a siê rentownoæ brutto.
P³ynnoæ finansowa drugiego stopnia
W odró¿nieniu od wskaników rentownoci brutto i netto, za pomoc¹, których oceniaæ mo¿na sytuacjê finansow¹ przedsiêbiorstw w pewnym okresie np. roku, wskaniki p³ynnoci finansowej27 informuj¹, jaka jest kondycja finansowa przedsiêbiorstw wed³ug stanu na okrelony dzieñ, np. 31 grudnia danego roku. Wród trzech rodzajów wskaników p³ynnoci, szczególnie przydatnym do analizy
w obecnym przypadku wydaje siê byæ tzw. wskanik p³ynnoci drugiego stopnia. Wartoæ wskanika
p³ynnoci finansowej drugiego stopnia powinna oscylowaæ wokó³ 100%. W warunkach wysokiej
inflacji mo¿e ona kszta³towaæ siê nieco poni¿ej 100%. Zbyt niska lub zbyt wysoka wartoæ omawianego wskanika grozi utrat¹ p³ynnoci finansowej w nieodleg³ym momencie28.
Miêdzy koñcem 1999 r. i 2000 r. wskanik p³ynnoci finansowej drugiego stopnia, obliczony dla
ca³ego zbioru przedsiêbiorstw, zmniejszy³ siê z 74,2% do 73,4%. W grupie ma³ych przedsiêbiorstw
wskanik p³ynnoci zmniejszy³ siê z 81% do 79%, rednie podwy¿szy³y swój poziom p³ynnoci
z 80,9% do 82% a du¿e obni¿y³y z 68,5% do 67,2%. Podobnie niewielkie zmiany p³ynnoci obser27

28

Wyró¿nia siê wskaniki p³ynnoci finansowej pierwszego, drugiego i trzeciego stopnia. Wszystkie trzy s¹ u³amkami
(po pomno¿eniu przez 100 wyra¿onymi w procentach) maj¹cymi identyczny mianownik, którym jest wartoæ zobowi¹zañ
krótkoterminowych wed³ug stanu na koniec badanego okresu. Liczniki wskaników p³ynnoci pierwszego, drugiego
i trzeciego stopnia ró¿ni¹ siê od siebie stopniem p³ynnoci rodków, które przedsiêbiorstwa mog¹ wykorzystaæ do
sp³aty zobowi¹zañ. W liczniku wskanika p³ynnoci pierwszego stopnia uwzglêdnia siê rodki najbardziej p³ynne,
a wiêc gotówkê na rachunkach bankowych przedsiêbiorstw i te papiery wartociowe w ich dyspozycji, które mo¿na
sprzedaæ niemal natychmiast. W liczniku wskanika p³ynnoci drugiego stopnia uwzglêdnia siê dodatkowo nale¿noci
i roszczenia przedsiêbiorstw, a w liczniku wskanika p³ynnoci trzeciego stopnia  wartoæ zapasów towarów, materia³ów,
produkcji nie zakoñczonej i produktów gotowych, a wiêc ³¹cznie z pozycjami wymienionymi poprzednio  wartoæ
maj¹tku obrotowego przedsiêbiorstw.
Niska wartoæ wskanika p³ynnoci finansowej drugiego stopnia oznacza, ¿e zasoby gotówki oraz nale¿noci i roszczenia
pokrywaj¹ zobowi¹zania jedynie w niewielkim stopniu i mog¹ byæ niewystarczaj¹ce w przypadku spiêtrzenia siê
terminów regulacji zobowi¹zañ. Natomiast wysoka wartoæ oznacza zazwyczaj, ¿e nale¿noci i roszczenia s¹
przeterminowane, a wiêc równie¿ nie mog¹ byæ pomocne w przypadku koniecznoci szybkiej regulacji zobowi¹zañ.
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wowane by³y miêdzy rokiem 1998 a 1999. Oznacza to, ¿e p³ynnoæ finansowa przedsiêbiorstw ustabilizowa³a siê na stosunkowo niewielkim poziomie. Wiêksze znaczenie maj¹ zmiany obserwowane
w sektorze publicznym. P³ynnoæ ma³ych przedsiêbiorstw sektora publicznego obni¿y³a siê o prawie
8 punktów procentowych (z 87,1% do 73,2%). Wzros³a natomiast radykalnie, z 88,7% do 117,6%,
czyli o prawie 30 punktów, p³ynnoæ rednich firm sektora publicznego. Jedn¹ z przyczyn tych zmian
by³o prawdopodobnie zmniejszenie stanu zatrudnienia w czêci rednich firm bêd¹cych w najgorszej
sytuacji finansowej do poziomu poni¿ej 50 osób i ich przejcie do grupy firm ma³ych.
Tablica 2.4.

Dziedziny gospodarki ze szczególnie niskimi (poni¿ej 70%) lub szczególnie wysokimi (powy¿ej
150%) wartociami wskanika p³ynnoci finansowej drugiego stopnia w 2000 roku
Se kcja gos podarki

Se ktor publiczny
M a³e

Górnictwo i kopalnictwo
Przetwórstwo przemys³owe

re dnie

Se ktor prywatny

D u¿e

M a³e

re dnie

D u¿e

5,2

38,0

20,8

×

×

×

24,1

41,8

54,2

×

×

×

×

×

×

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê
elektryczn¹, gaz i wodê

150,7

×

×

Handel i naprawy

×

×

×

65,8

×

58,1

Hotele i restauracje

×

×

×

65,9

×

55,6

59,5

×

×

×

Porednictwo finansowe

387,8

×

×

×

×

×

Obs³uga nieruchomoci i firm

197,7

704,7

×

×

×

×

Edukacja

484,3

×

×

×

×

×

Ochrona zdrowia

×

×

×

×

×

Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa

×

195,3

169,9

×

×

Transport i ³¹cznoæ

67,5

30,1

50,6
×

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

W grupie ma³ych firm zaliczanych do sektora publicznego zmniejszenie wskanika p³ynnoci drugiego stopnia by³oby w 2000 r. jeszcze wiêksze ni¿ wspomniane wczeniej 8 punktów procentowych, gdyby nie skokowy wzrost p³ynnoci w porednictwie finansowym (z 347,3% w 1999 r. do
387,8% w 2000 r.), obs³udze nieruchomoci i firm (ze 130,5% do 197,7%) oraz edukacji (z 338,1%
do 484,3%). Natomiast i tak ju¿ bardzo niska p³ynnoæ drugiego stopnia obserwowana wczeniej
w ma³ych firmach sektora publicznego zaliczanych do sekcji: górnictwo i kopalnictwo i przetwórstwo przemys³owe pogorszy³a siê jeszcze w 2000 r. Z kolei, powa¿ny wzrost p³ynnoci rednich firm
nale¿¹cych do sektora publicznego (o oko³o 30 punktów procentowych) spowodowany by³ g³ównie
zwiêkszeniem siê wartoci tego wskanika w sekcjach: obs³uga nieruchomoci i firm (z 484,3% a¿
do 704,7%) oraz pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa (z 52,9% do 195,3%). W sektorze prywatnym nast¹pi³y niekorzystne zmiany w porównaniu z sytuacj¹ obserwowan¹ rok wczeniej, obni¿y³a siê p³ynnoæ ma³ych i du¿ych firm w sekcji hotele i restauracje oraz du¿ych z sekcji transport, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoæ do poziomu poni¿ej 70%. Poprawi³a siê natomiast p³ynnoæ du¿ych prywatnych przedsiêbiorstw zaliczanych do sekcji górnictwo i kopalnictwo. Generalnie mo¿na powiedzieæ,
¿e wzrost liczby sekcji wykazuj¹cych szczególnie nisk¹ p³ynnoæ drugiego stopnia w sektorze prywatnym, przy jednoczesnym utrzymaniu siê odpowiednich wskaników ogó³em na poziomie z poprzedniego roku, oznacza pog³êbiaj¹ce siê zró¿nicowanie sytuacji finansowej przedsiêbiorstw. Wzrasta,
z jednej strony, liczba przedsiêbiorstw utrzymuj¹cych p³ynnoæ finansow¹ na dostatecznym poziomie, a z drugiej strony takich, których upad³oæ jest prawdopodobnie tylko kwesti¹ czasu.
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2.5. Inwestycje MSP
2.5.1. Tempo wzrostu nak³adów inwestycyjnych w MSP
Wed³ug uproszczonych szacunków, nak³ady inwestycyjne przedsiêbiorstw, wyra¿one w cenach sta³ych, utrzyma³y siê w 2000 r. na poziomie roku poprzedniego, wobec wzrostu o oko³o 9% w 1999 r.
i o oko³o 19% oraz 23% odpowiednio w latach 1998 i 1997. Tempo wzrostu nak³adów zarówno ma³ych jak i rednich przedsiêbiorstw wynios³o w 2000 r. nieco ponad 7% (w 1999 r. odpowiednio
oko³o 24,5% oraz 7%), natomiast nak³ady du¿ych firm zmniejszy³y siê o prawie 5,5% (w 1999 r.
wzros³y o 4%).
Wykres 2.10. Szacunkowe tempo wzrostu nak³adów inwestycyjnych przedsiêbiorstw prywatnych w latach
19952000 (ceny sta³e, w %)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

W sektorze prywatnym tempo wzrostu nak³adów inwestycyjnych ogó³em (ceny sta³e) zmniejszy³o siê
ponad dwukrotnie z oko³o 15% w 1999 r. do oko³o 6,5% w 2000 r. W 1999 r. tempo wzrostu nak³adów
inwestycyjnych przedsiêbiorstw prywatnych by³o równie¿ prawie dwukrotnie wolniejsze ni¿ w 1998 r.,
kiedy to wynios³o a¿ 29%. Najwiêkszy spadek tempa odnotowa³y przedsiêbiorstwa ma³e z prawie
26,5% w 1999 r. do 6,5% w 2000 r., a nastêpnie du¿e z 14% do prawie 6%. Natomiast nak³ady rednich
firm prywatnych wzros³y w 2000 r. o oko³o 7,5% podczas gdy rok wczeniej mniej, bo tylko o 5%.
Przedstawione powy¿ej, w miarê optymistyczne jak na okres pogarszaj¹cej siê koniunktury, informacje
na temat tempa wzrostu nak³adów inwestycyjnych przedsiêbiorstw w latach 1999  2000 nie charakteryzuj¹ jednak dostatecznie obiektywnie ich wysi³ków na rzecz rozwoju. Do nak³adów inwestycyjnych
przedsiêbiorstw zaliczane s¹, bowiem tak¿e nak³ady przeznaczone na budownictwo mieszkaniowe,
finansowane przez przysz³ych w³acicieli mieszkañ ze rodków w³asnych lub dziêki otrzymanym
kredytom. Komunalne i spó³dzielcze jednostki zajmuj¹ce siê budow¹ mieszkañ oraz firmy developerskie buduj¹ce mieszkania na sprzeda¿ lub wynajem zgrupowane s¹ w sekcji obs³uga nieruchomoci
i firm, nauka, tote¿ alternatywnie nale¿a³oby zbadaæ tempo wzrostu nak³adów inwestycyjnych z pominiêciem tej sekcji. W 2000 r. nak³ady inwestycyjne jednostek zgrupowanych w sekcji obs³uga nieruchomoci i firm wynosi³y 19,1% ogólnej sumy nak³adów przedsiêbiorstw, w tym 34,5% nak³adów
firm ma³ych i 25% rednich. W przypadku nak³adów na budynki i budowle, wydatki sekcji obs³uga
nieruchomoci i firm stanowi³y 29,1% nak³adów wszystkich firm ogó³em, 50,1% nak³adów na
budynki i budowle firm ma³ych oraz 39% rednich. Nak³ady na budynki i budowle ponoszone przez
ma³e prywatne przedsiêbiorstwa zwiêkszy³y siê w 1999 r. (ceny sta³e) a¿ o oko³o 35,5% a w 2000 r.
o ponad 8%, czyli szybciej ni¿ ich nak³ady ogó³em.
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Pomijaj¹c sekcjê obs³uga nieruchomoci i firm, nauka, nak³ady przedsiêbiorstw ogó³em w 1999 r.
zwiêkszy³y siê (ceny sta³e) o nieco ponad 6% (prywatnych ogó³em o 12%), z tego ma³ych o 17%
(prywatnych o 19%), rednich o 6% i du¿ych o nieca³e 3,5% (prywatnych odpowiednio o 4% i 13%).
W porównaniu z wynikami szacunków przeprowadzonych z uwzglêdnieniem wspomnianej sekcji,
tempo wzrostu nak³adów ma³ych firm ogó³em i ma³ych prywatnych by³o, wiêc mniejsze o prawie
7,5 punktu procentowego. Natomiast w 2000 r. nak³ady przedsiêbiorstw ogó³em z pominiêciem sekcji obs³uga nieruchomoci i firm, nauka zmniejszy³y siê o prawie 5,5% (prywatnych o 1%), z tego
ma³ych wzros³y o 10% (prywatnych o 9,5%), rednich spad³y o ponad 6,5% (rednich prywatnych
o 7,5%), a du¿ych zmniejszy³y siê o 9,5% (prywatnych o 2,5%). Tempo wzrostu nak³adów prywatnych ma³ych firm z pominiêciem obs³ugi nieruchomoci i firm by³o wiêc w 2000 r. wy¿sze ni¿
z uwzglêdnieniem tej sekcji o 3 punkty procentowe, natomiast rednich prywatnych ni¿sze a¿
o 15 punktów, a du¿ych ni¿sze o 8,5 punktu.
Wykres 2.11. Udzia³y przedsiêbiorstw ró¿nej wielkoci w nak³adach inwestycyjnych sektora prywatnego
w latach 19982000 (w %)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

2.5.2. Udzia³ nak³adów inwestycyjnych MSP w nak³adach ogó³em
Udzia³ MSP w nak³adach inwestycyjnych przedsiêbiorstw ogó³em, wyra¿onych w cenach bie¿¹cych,
zwiêkszy³ siê z 44,1% w 1998 r. do 46,8% w 1999 r. i do dok³adnie 50% w 2000 r. Zadecydowa³
o tym g³ównie szybki przyrost nak³adów w ma³ych przedsiêbiorstwach, których udzia³ w nak³adach
inwestycyjnych wszystkich przedsiêbiorstw ogó³em wzrós³ z 22,2% w 1998 r. do 25,1% w 1999 r.
oraz do 26,9% w roku 2000. Udzia³ rednich zmniejszy³ siê miêdzy rokiem 1998 a 1999 z 22,1% do
21,7%, by wzrosn¹æ w 2000 r. do 23,1%. Udzia³ nak³adów du¿ych przedsiêbiorstw zmniejszy³ siê
miêdzy rokiem 1999 a 2000 o 3,2 punktu procentowego m.in. ze wzglêdu na spadek nak³adów du¿ych firm sektora publicznego o prawie 12% (w cenach sta³ych o oko³o 16,5%). W 2000 r. udzia³
MSP w nak³adach inwestycyjnych przedsiêbiorstw prywatnych wyniós³ 62,4% wobec 61,5% w 1998 r.
i 61,9% w 1999 r. Udzia³ firm ma³ych wzrós³ minimalnie z 34,3% do 34,4%, podczas gdy w 1999 r.
zwiêkszy³ siê a¿ o 3,1 punktu procentowego. Miêdzy rokiem 1998 a 1999 udzia³ rednich przedsiêbiorstw prywatnych zmala³ z 30,3% do 27,6%.
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2.5.3. Nak³ady inwestycyjne na pracuj¹cego w prywatnych MSP
W 2000 r. nak³ady inwestycyjne w przeliczeniu na jednego pracuj¹cego w sektorze rynkowym
z pominiêciem sekcji obs³uga nieruchomoci i firm, nauka29 wynios³y w prywatnych przedsiêbiorstwach ogó³em 9,8 tys. z³ (ceny bie¿¹ce), z tego w ma³ych 5 tys. z³, w rednich prywatnych 13,2 tys.
z³, a w du¿ych prywatnych 19 tys. z³. Przewaga wiêkszych firm nad mniejszymi pod wzglêdem
wielkoci nak³adów na pracuj¹cego jest wiêc bardzo wyrana30. W 1999 r. kwoty nak³adów w przeliczeniu na pracuj¹cego by³y bardzo zbli¿one i wynosi³y w przypadku przedsiêbiorstw prywatnych
ogó³em 9,3 tys. z³, ma³ych  4,2 tys. z³, rednich  13,8 tys. z³ i du¿ych 18,3 tys. z³. Miêdzy rokiem
1999 a 2000 nak³ady na pracuj¹cego zmniejszy³y siê tylko w grupie prywatnych firm redniej wielkoci, wzros³y za najbardziej w ma³ych przedsiêbiorstwach.
W ma³ych przedsiêbiorstwach nak³ady na pracuj¹cego zmniejszy³y siê miêdzy rokiem 1999 a 2000
jedynie w sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (z 96,3 tys. z³ do
27,6 tys. z³) oraz pozosta³ej dzia³alnoci us³ugowej (z 2,9 tys. z³ do 2,2 tys. z³). Najwy¿szy wzrost
obserwowany by³ natomiast w porednictwie finansowym (z 28 tys. z³ w 1999 r. do 48 tys. z³ w 2000 r.)
oraz w górnictwie i kopalnictwie (z 7,6 tys. z³ do 12,3 tys. z³). Charakterystyczne, ¿e wzrost nak³adów
na pracuj¹cego wyst¹pi³ tak¿e w sekcjach gdzie w 2000 r. mia³ miejsce zarówno spadek liczby ma³ych
firm, jak i spadek liczby pracuj¹cych. I tak, nak³ady na pracuj¹cego w przetwórstwie przemys³owym
zwiêkszy³y siê z 4,2 tys. z³ do 5 tys. z³, w budownictwie 3,2 tys. z³ do 5,3 tys. z³, w handlu i naprawach z 2,8 tys. z³ do 3,6 tys. z³ a w transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoci z 6,1 do 6,6 tys. z³.
W odró¿nieniu od ma³ych prywatnych przedsiêbiorstw, prywatne firmy redniej wielkoci wykazywa³y w 2000 r. generalnie spadek nak³adów inwestycyjnych na pracuj¹cego. Do wyj¹tków nale¿a³a
sekcja hotele i restauracje gdzie nak³ady wzros³y z 12,6 tys. z³ w 1999 r. do 39,2 tys. z³ w 2000 oraz
pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa (wzrost z 3,5 tys. z³ do 4,1 tys. z³). Nak³ady na pracuj¹cego spad³y
najbardziej w górnictwie i kopalnictwie (z 17,9 tys. z³ do 9,4 tys. z³) oraz sekcji wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê (z 33,6 tys. z³ do 17 tys. z³). W pozosta³ych tradycyjnych
sekcjach gospodarki nak³ady spad³y doæ umiarkowanie: w przetwórstwie przemys³owym z 9,3 tys. z³
do 9,1 tys. z³, w budownictwie z 12,1 tys. z³ do 11,8 tys. z³, w handlu i naprawach ju¿ nieco silniej bo
z 13,3 tys. z³ do 11,4 tys. z³ i wreszcie w transporcie, gospodarce magazynowej i ³¹cznoci z 28,7 tys. z³
do 25,6 tys. z³.
Na koniec przedstawimy sytuacjê w sekcji obs³uga nieruchomoci i firm, która rozpatrywana jest
osobno z powodów podanych w punkcie 2.5.1. Nak³ady na pracuj¹cego ogó³em w ma³ych prywatnych przedsiêbiorstwach mia³y tu zarówno w 1999 r. jak i w 2000 r. identyczn¹ wysokoæ 24 tys. z³,
podobnie jak nak³ady ma³ych firm prywatnych na budynki i budowle (odpowiednio 18,2 tys. z³ w 1999 r.
i 18,3 tys. z³ w 2000 r.). W cenach sta³ych oznacza to oczywicie spadek nak³adów na pracuj¹cego.
Wydaje siê wiêc, ¿e przy obecnym stanie zamo¿noci spo³eczeñstwa i cenach mieszkañ w przeliczeniu
na metr kwadratowy, ekspansja ma³ych spó³dzielni mieszkaniowych i firm developerskich natrafi³a
na naturalne bariery popytu. Inaczej przedstawia³a siê natomiast sytuacja rednich prywatnych przedsiêbiorstw zaliczanych do sekcji obs³uga nieruchomoci i firm, nauka. Tu nak³ady na pracuj¹cego
wzros³y miêdzy rokiem 1999 a 2000 przesz³o dwukrotnie z 21,5 tys. z³ do 43,6 tys. z³, w tym nak³ady
29
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W ca³ym prywatnym sektorze rynkowym ³¹cznie z sekcj¹ obs³uga nieruchomoci i firm, nauka nak³ady na pracuj¹cego
wynios³y w 2000 r. 11,6 tys. z³, z tego w firmach ma³ych 6,9 tys. z³, rednich 16,1 tys. z³ i w du¿ych 19,5 tys. z³.
Porównuj¹c wysokoæ nak³adów na pracuj¹cego w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie obejmuj¹
one wydatków firm przeznaczonych na zakup u¿ywanych rodków trwa³ych. Zakupy u¿ywanych rodków s¹
dokonywane szczególnie przez ma³e przedsiêbiorstwa, a wiêc po ich uwzglêdnieniu, przewaga rednich i du¿ych firm
nad ma³ymi pod wzglêdem wielkoci rodków przeznaczonych na rozwój by³aby prawdopodobnie nieco mniejsza.
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na budynki i budowle z 16,3 tys. z³ do 32,6 tys. z³. Do grupy tej zaliczaj¹ siê wiêksze, stare spó³dzielnie
mieszkaniowe o rodowodzie siêgaj¹cym czasów realnego socjalizmu. Oferuj¹ one z regu³y swoim
cz³onkom bardziej korzystne warunki nabycia nowego mieszkania, zarówno pod wzglêdem ceny za
metr kwadratowy jak i ewentualnego przyjêcia, przy ostatecznym rozliczeniu, starego mieszkania
jako czêci kosztów budowy nowego. Dlatego budownictwo mieszkaniowe wspierane przez stare
spó³dzielnie rozwija³o siê nadal w 2000 r., mimo oznak kryzysu spowodowanego ograniczeniami
realnego popytu, jaki ogarnia stopniowo rynek mieszkaniowy.

2.6. Rola MSP w handlu zagranicznym
2.6.1. Dynamika handlu zagranicznego MSP w 2000 r.
W 2000 eksport polskich przedsiêbiorstw wzrós³ o 15% w stosunku do roku 1999, a import wzrós³
o oko³o 6 %,31. Równie¿ w roku 2000 eksport sektora MSP wzrós³ o 13 %, a import o 1%. Mimo
dobrych wyników udzia³ sektora MSP w eksporcie ogó³em zmniejszy³ siê z 47,7% do 46,1%,
a w imporcie spad³ z 65,4% do oko³o 61,3%. Spadek udzia³u sektora MSP w eksporcie ogó³em by³
spowodowany g³ównie zwiêkszeniem eksportu dokonywanego przez firmy du¿e. Za pozytywny
nale¿y uznaæ fakt, ¿e wzrost eksportu sektora MSP nastêpuje przy jednoczesnym spadku dynamiki
importu tego sektora.
W roku 2000 w porównaniu z rokiem 1999 spad³ deficyt handlowy polskiego MSP (z 16,1 mld USD do
15,4 mld USD). W tym samym czasie deficyt ca³ego polskiego handlu zagranicznego nieznacznie zmniejszy³ siê z 18,5 mld USD do 17,2 mld USD tj. o oko³o 7% (wobec spadku 1,6% wzrostu rok wczeniej).
MSP maj¹ ci¹gle dominuj¹c¹ rolê w tworzeniu deficytu handlowego gdy¿ wartoæ importu MSP
znacznie przewy¿sza³a wartoæ eksportu. Za pozytywny nale¿y uznaæ fakt, ¿e zmniejsza siê ró¿nica
pomiêdzy importem a eksportem, co mo¿e wiadczyæ o wzrocie konkurencyjnoci polskich MSP.

2.6.2. Dynamika eksportu i importu w bran¿ach gospodarki
W roku 2000, podobnie jak w latach poprzednich, najwiêkszy udzia³ w eksporcie i imporcie przypada³
na dzia³alnoæ handlow¹ i produkcyjn¹. Za pozytywn¹ tendencjê nale¿y uznaæ wzrost udzia³u dzia³alnoci produkcyjnej w eksporcie MSP w roku 2000, co jest kontynuacj¹ trendu zapocz¹tkowanego w ubieg³ym roku. W sumie na obie te sekcje przypada³o 94,6 % eksportu MSP czyli odpowiednio 28,3 % na
dzia³alnoæ handlow¹ (spadek o ponad 2 punkty procentowe) i 66,3% na dzia³alnoæ produkcyjn¹ (wzrost
o 2,8% punktu procentowego). Udzia³ sektora MSP w ca³kowitym imporcie roku 2000 wyniós³ w 61%,
z czego najwiêcej 55,1% zakupów zagranicznych MSP, przypada³o na sekcjê handel i naprawy. Druga
pod wzglêdem wielkoci importu sekcja dzia³alnoæ produkcyjna realizowa³a ok. 35,4% ca³ego importu MSP. Wród pozosta³ych sekcji, podobnie jak rok wczeniej, zarówno w eksporcie jak i w imporcie
istotniejsze znaczenie mia³y jedynie sekcje: obs³uga nieruchomoci oraz transport i ³¹cznoæ.

2.6.3. Zmiany struktury MSP w handlu zagranicznym
W 2000 nieznacznie zmniejszy³ siê w stosunku do roku ubieg³ego udzia³ firm rednich w strukturze
eksportu MSP, na które przypad³o 46,2% eksportu sektora. Pomimo tego niewielkiego spadku firmy
rednie, podobnie jak w latach ubieg³ych, odgrywa³y g³ówn¹ rolê w eksporcie MSP. Wzros³a natomiast liczba firm ma³ych z 52,8% w roku ubieg³ym do 53,7% w 2000 r.
31
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Dane wed³ug cen w USD.

Tabela 2.5.

Struktura eksportu i importu MSP wed³ug wielkoci przedsiêbiorstwa
Struktura e ks portu M SP we d³ug wie lko ci prze ds iê biors twa

wyszczególnienie

1995
w tys. USD

1999
w%

w tys. USD

2000
w%

w tys. USD

w%

Ogó³em

8 815 420

100,00

13 072 118

100,00

14 592 328

100,00

0  9 osób

2 774 858

31,5

3 605 868

27,6

4 178 897

28,7

10  49 osób

2 451 589

27,8

3 293 891

25,2

3 666 850

25,1

50  249 osób

3 588 973

40,7

6 172 358

47,2

6 746 581

46,2

Struktura importu M SP we d³ug wie lko ci prze ds iê biors twa
wyszczególnienie

1995
w tys. USD

1999
w%

w tys. USD

2000
w%

w tys. USD

w%

ogó³em

16 034 735

100,00

30 041 505

100,00

29 992 539

100,00

0  9 osób

5 707 164

35,6

9 834 769

32,7

9 927 969

33,1

10  49 osób

5 275 443

32,9

9 366 676

31,2

9 286 661

30,1

50  249 osób

5 052 128

31,5

10 840 060

36,1 10 777 909

35,1

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

W roku 2000 nast¹pi³ spadek importu MSP, ale utrzymuje siê przewaga importu nad eksportem w tym
sektorze. W imporcie dominuj¹c¹ rolê, podobnie jak w latach 1995-1999, odgrywa³y najwiêksze MSP
tj. zatrudniaj¹ce od 50 do 249 pracowników. Import tej grupy spad³ w roku 2000 w porównaniu
z rekordowym w rokiem 1998 o prawie 4%. Wzrós³ import ma³ych przedsiêbiorstw o (1,3%), w tym
nieznacznie najmniejszych, zatrudniaj¹cych 0-9 pracowników (o 0,4%). Dynamika wzrostu importu
tego sektora wyranie spad³a w porównaniu z rokiem ubieg³ym.
Sektor MSP w 2000 roku wiêcej importowa³ ni¿ eksportowa³, ale zwiêkszenie eksportu tej grupy
i zmniejszenie jej importu spowodowa³o os³abienie presji na deficyt bilansu handlowego naszego
kraju. Nadal utrzymuje siê przewaga importu realizowanego przez firmy ma³e, a tym samym ich
udzia³u w tworzeniu deficytu handlowego Polski.

2.6.4. G³ówne kierunki handlu zagranicznego MSP
W 2000 roku nie dosz³o do zmian w kierunkach eksportu polskich MSP. Rynki krajów wysoko rozwiniêtych w 2000 r., w tym g³ównie Unii Europejskich, by³y, podobnie jak w roku ubieg³ym, g³ównym odbiorc¹ eksportu polskiego sektora MSP. Przypad³o na nie 76% eksportu MSP. W 2000 r. za
pozytywny nale¿y uznaæ wzrost o prawie 18% wartoci eksportu do krajów Europy rodkowej
i Wschodniej. Wzrost eksportu zanotowano zarówno do krajów CEFTA, jak i krajów by³ego ZSRR.
wiadczy to, ¿e dosz³o do zneutralizowania skutków kryzysu rosyjskiego, który doprowadzi³ do
za³amania naszego eksportu do by³ego ZSRR.
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Tabela 2.6.

Struktura importu i eksportu wed³ug struktury geograficznej
Struktura importu we d³ug s truktury ge ograficzne j
1995

Wys zcze gólnie nie

import
ogó³e m

1999
import
M SP

import
ogó³e m

2000
import
M SP

import
ogó³e m

import
M SP

w tys. USD w tys. USD w % w tys. USD w tys. USD w % w tys. USD w tys. USD w %
ogó³em

29 049 659 1 603 4735 100,0 45 911 206 30 041 505 100,0 48 940 164 29 992 539 100,0

kraje rozwiniête

21 594 935 12 302 280

76,7 34 017 228 23 007 029

76,5 34 706 829 22 964 000

76,5

w tym UE

18 780 630 10 806 777

67,3 29 825 515 20 283 568

67,5 29 950 753 20 081 949

66,9

kraje Europy
r.- Wsch.

4 368 865

1 695 469

10,5

6 507 257

2 998 824

9,9

9 061 549

3 429 941

11,4

W tym kraje
CEFTA

1 780 796

1 038 943

6,4

3 070 528

2 196 961

7,3

3 461 696

2 457 132

8,1

W tym kraje
b. ZSRR

2 587 984

656 467

4,0

3 436 413

801 780

2,6

5 599 741

972 745

3,2

kraje
rozwijaj¹ce siê

3 085 859

2 036 985

12,7

5 386 721

4 035 652

13,4

5 171 785

3 598 599

11,9

Struktura e ks portu we d³ug s truktury ge ograficzne j
1995
Wys zcze gólnie nie

e ks port
ogó³e m

1999
e ks port
M SP

e ks port
ogó³e m

2000
e ks port
M SP

e ks port
ogó³e m

e ks port
M SP

w tys. USD w tys. USD w % w tys. USD w tys. USD w % w tys. USD w tys. USD w %
ogó³em

22 894 937

8 815 420 100,0 27 407 421 13 072 118 100,0 31 651 270 14 592 328

100

kraje rozwiniête

17 189 167

6 489 791

73,6 20 936 370

9 834 198

75,2 24 171 952 10 923 787

74,8

W tym UE

16 036 257

6 109 147

69,3 19 323 686

9 155 371

70,0 22 143 585 10 218 425

70,0

kraje Europy
r.- Wsch.

3 917 749

1 924 458

21,8

4 652 024

2 609 252

19,9

5 475 261

3 009 508

20,6

W tym kraje
CEFTA

1 381 149

468 464

5,3

2 236 877

921 803

7,0

2 662 246

1 116 347

7,6

W tym kraje
b. ZSRR

2 535 604

1 455 585

16,5

2 413 678

1 686 526

12,9

2 812 311

1 892 822

12,9

Kraje
rozwijaj¹ce siê

1 788 022

401 171

4,5

1 819 028

628 667

4,8

2 004 057

659 034

4,5

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

G³ównymi rynkami zaopatrzenia dla sektora MSP by³y tak¿e rynki krajów rozwiniêtych, w tym szczególnie Unii Europejskiej. Znaczenie, bo prawie o 39,3%, zwiêkszy³ siê udzia³ krajów Europy rodkowej i Wschodniej w imporcie ogó³em. Sektor MSP kierowa³ tam blisko 20% ca³ego swojego eksportu, a zrealizowa³ oko³o 12% importu. Spad³ nieznacznie import z krajów rozwijaj¹cych siê, ale
sektor MSP nadal odgrywa dominuj¹c¹ rolê w wymianie handlowej z t¹ grup¹ krajów. Blisko 70%
ca³kowitego importu z tych krajów by³o realizowane w³anie przez MSP.
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2.6.5. Zró¿nicowanie regionalne handlu zagranicznego MSP
Eksport w ujêciu regionalnym
W Polsce wystêpuje du¿e zró¿nicowanie regionalne MSP bior¹cych udzia³ w wymianie z zagranic¹,
które wynika z znacznych ró¿nic rozwoju tego sektora w ró¿nych czêciach kraju.
W 2000 roku MSP z regionu mazowieckiego i wielkopolskiego utrzyma³y swoj¹ dominuj¹c¹ pozycjê w eksporcie i przypad³o na nie 37,5% procent ca³ego eksportu MSP. Na trzecim miejscu pod
wzglêdem eksportu uplasowa³o siê województwo l¹skie z 12% udzia³em. Województwami o najni¿szym znaczeniu MSP w eksporcie pozostaj¹ województwa wiêtokrzyskie, opolskie, podlaskie
i warmiñsko-mazurskie, których udzia³y nie przekraczaj¹ 2,4%. Udzia³ eksportu MSP innych regionów w eksporcie ca³kowitym kszta³towa³ siê pomiêdzy 3  8%.
Najni¿szy udzia³ w eksporcie danego województwa mia³y w 1999 r. MSP z województwa l¹skiego
(26,8%). Natomiast najwy¿szy poziom tego wskanika odnotowano w województwie podlaskim (ponad 75%). Przy interpretacji tego wskanika nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e wiadczy on przede wszystkim o znaczeniu MSP dla eksportu danego województwa.
Mapa 2.1.

Udzia³ województw w eksporcie MSP w 2000 r. (kraj=100%)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

47

Jednym z wa¿niejszych kryteriów oceny eksportu MSP w poszczególnych województw jest wartoæ
eksportu MSP per capita. Tylko w 5 województwach (mazowieckie, pomorskie, lubuskie, wielkopolskie
i zachodniopomorskie) wartoæ tego wskanika przewy¿sza³a redni¹ krajow¹ wynosz¹c¹ 377 USD.
Województwem maj¹cym najmniejszy udzia³ w eksporcie sektora MSP by³o województwo wiêtokrzyskie.
Import w ujêciu regionalnym
W 2000 roku najwiêksze znaczenie w imporcie odgrywa³y MSP województwa mazowieckiego, na
które przypada³o 43,6 % importu. W tym województwie zanotowano równie¿ najwiêkszy deficyt
ca³ego sektora MSP wynosz¹cy ok. 10 mld USD czyli ok. 65% ca³ego deficytu. Na drugim i trzecim
miejscu pod wzglêdem importu znalaz³y siê województwa wielkopolskie i l¹skie, których import
wyniós³ odpowiednio 11,7 i 8,9%. W sumie MSP z tych trzech regionów zrealizowa³y oko³o 65%
ca³ego importu sektora. rednie znaczenie w imporcie odgrywa³y MSP z województw dolnol¹skiego,
³ódzkiego, pomorskiego, ma³opolskiego, w których udzia³ MSP w imporcie wynosi³ pomiêdzy 6,5
a 3 %. Pozosta³ych regionach import MSP, kszta³towa³ siê na niskim poziomie nie przekraczaj¹c 2%
(z wyj¹tkiem województwa kujawsko pomorskiego 2,8%).
W prawie wszystkich województwach MSP realizowa³y ponad 50% importu ogó³em.
Mapa 2.2.

Udzia³ województwa w ca³kowitym imporcie MSP w 2000 r. (kraj=100%)

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002
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W przeliczeniu na osobê najwiêcej importowa³y MSP województwa mazowieckiego, w którym na
1 mieszkañca w 2000 roku przypada³ import wysokoci 2583 USD (rednia krajowa wynosi³a 775 USD
importu MSP na osobê). Wartoæ importu tego regionu by³a 2,5krotnie wiêksza ni¿ w drugim
z kolei pod wzglêdem importu MSP województwie wielkopolskim (1048 USD per capita). W innych
regionach import sektora MSP na osobê by³ ni¿szy od redniej krajowej.

2.7. MSP w uk³adzie regionalnym (wojewódzkim)
2.7.1. Przedsiêbiorstwa zarejestrowane
Pod koniec 2000 r. w rejestrze REGON zarejestrowanych by³o 3 162,5 tys. podmiotów gospodarki
narodowej, czyli o 5,5% wiêcej w porównaniu z rokiem poprzednim. Wzrost liczby zarejestrowanych podmiotów mia³ miejsce we wszystkich województwach bez wyj¹tku. Jednak¿e liczba nowych
zarejestrowanych firm zwiêkszy³a siê tylko w województwie dolnol¹skim, natomiast liczba firm
wykrelonych z rejestru w 2000 r. by³a wy¿sza ni¿ w 1999 r. w ponad po³owie województw.
Tablica 2.7.

Podmioty gospodarki narodowej
w 2000 r.

Woje wództwo

a)

wed³ug województw zarejestrowane w rejestrze REGON

Podmioty gos podarki narodowe j
zare je s trowane
w tys.

POLSKA
mazowieckie
l¹skie
wielkopolskie
dolnol¹skie
ma³opolskie
³ódzkie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko- pomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmiñsko- mazurskie
wiêtokrzyskie
lubuskie
podlaskie
opolskie

3 1 6 2 ,5
521,7
387,9
290,0
270,1
251,1
211,9
199,9
177,6
164,6
131,1
126,5
98,8
87,0
86,7
82,2
75,3

nowopows ta³e

1999 = 100%
1 0 5 ,5
104,8
104,2
105,8
103,9
103,7
106,1
109,3
108,7
107,0
104,1
104,1
105,5
108,7
104,6
106,6
106,5

w tys.
3 5 1 ,5
48,8
42,0
31,3
32,7
26,3
23,7
25,2
22,5
18,2
16,3
13,9
12,7
9,9
10,5
8,8
8,7

zlikwidowane

1999 = 100%
8 9 ,9
89,1
90,7
86,9
101,5
86,8
89,2
89,7
90,8
90,8
90,3
88,8
89,6
86,0
88,2
80,8
91,2

w tys.
1 9 4 ,3
26,0
26,9
15,8
22,6
17,8
12,5
8,9
8,8
8,3
10,9
8,6
8,2
3,1
7,1
4,3
4,3

1999 = 100%
110,0
138,3
105,9
93,7
162,8
122,6
76,0
107,5
80,8
112,5
106,5
115,6
98,9
78,3
90,6
99,8
233,4

poza rolnictwem i lenictwem, rybo³ówstwem i rybactwem oraz administracj¹ publiczn¹
ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002
a)

Miejscem dzia³alnoci przewa¿aj¹cej wiêkszoci zarejestrowanych podmiotów gospodarczych (66%)
by³y gminy miejskie. Relatywnie ma³a czêæ (15,8%) ca³ej populacji podmiotów gospodarczych
zlokalizowana by³a w gminach wiejskich. Tylko w kilku województwach typowo rolniczych, takich
jak podkarpackie, lubelskie czy wiêtokrzyskie, nieco wiêkszy odsetek podmiotów gospodarczych
prowadzi³ dzia³alnoæ na obszarach wiejskich.
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Tablica 2.8.

Podmioty gospodarki narodowej (zarejestrowane, nowopowsta³e i zlikwidowane) wed³ug kategorii gmin (miejskie, wiejskie i miejsko/wiejskie) w 2000 r.
Podmiot y gos poda r k i na r odowe j
za r e je s t r owa ne w gmina ch

Woje wództ wo

miejskich wiejskich

66,0
80,0
76,8
73,6
72,0
70,9
70,2
67,1
63,8
62,8
62,5
53,4
52,9
52,2
51,9
50,4
37,0

15,8
13,0
14,5
14,1
10,4
16,3
16,4
15,6
26,6
14,3
10,9
29,1
21,2
15,0
13,1
23,6
15,8

zlik widowa ne w gmina ch

wiejskowiejskowiejskomiejskich wiejskich
miejskich wiejskich
- miejskich
- miejskich
- miejskich

ogó³em = 100%
POLSKA
l¹skie
pomorskie
mazowieckie
dolnol¹skie
³ódzkie
podlaskie
kujawsko- pomorskie
lubelskie
warmiñsko- mazurskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
ma³opolskie
wielkopolskie
lubuskie
wiêtokrzyskie
opolskie

nowopows t a ³e w gmina ch

1999 = 100%
18,2
7,0
8,6
12,3
17,6
12,8
13,3
17,3
9,6
22,9
26,6
17,5
25,9
32,9
35,0
26,0
47,2

89,3
90,7
86,9
88,1
106,7
87,3
78,9
91,7
84,9
87,2
96,3
87,7
85,9
85,2
79,0
78,4
88,6

93,7
88,8
107,4
93,0
92,2
95,7
85,0
98,0
100,8
101,7
93,0
92,8
88,0
91,8
94,5
94,1
83,7

1999 = 100%
88,9
94,4
88,6
89,3
88,2
92,2
85,3
82,2
98,0
88,6
80,1
85,8
87,5
87,3
101,8
95,0
95,5

111,3
110,2
105,7
145,9
159,7
72,1
102,7
102,9
103,6
108,1
80,4
112,5
142,7
89,5
88,1
84,3
222,9

110,3
87,0
125,2
118,1
183,3
90,1
120,7
134,5
111,6
81,0
96,1
120,1
115,3
95,1
97,7
73,2
251,5

105,0
81,2
99,9
127,0
164,1
86,2
63,3
133,2
110,6
87,9
76,4
119,2
89,2
100,4
92,0
71,8
237,4

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

2.7.2. Przedsiêbiorstwa aktywne  zmiany w przestrzennej lokalizacji MSP
W 2000 r., na ogóln¹ liczbê 1 763 tys. aktywnych MSP, ponad po³owa zlokalizowana by³a na obszarze
piêciu województw: mazowieckiego, l¹skiego, wielkopolskiego, ma³opolskiego i dolnol¹skiego.
W latach 19982000 odsetek MSP prowadz¹cych dzia³alnoæ na obszarze wspomnianych województw
stopniowo wzrasta³ z 53,8% w 1998 r. do 55,2% w roku 2000. Natomiast w województwach: warmiñsko-mazurskim, wiêtokrzyskim, lubuskim, podlaskim i opolskim, dzia³alnoæ gospodarcz¹ prowadzi³a w 2000 r. ponad czterokrotnie mniejsza liczba MSP obejmuj¹ca 13,5% ca³ej ich populacji.
Zmiana relacji liczby przedsiêbiorstw zlokalizowanych w piêciu czo³owych województwach, gdzie
MSP wystêpuj¹ najczêciej i piêciu gdzie s¹ najrzadziej reprezentowane z 3,99 w 1998 r. na 4,14
w 2000 r., wiadczy o postêpuj¹cej przestrzennej koncentracji przedsiêbiorstw zaliczanych do kategorii ma³ych i rednich firm. Skupiska ma³ych i rednich przedsiêbiorstw wystêpuj¹ g³ównie tam,
gdzie istniej¹ odpowiednie rynki zbytu, wykwalifikowana si³a robocza, dostêp do wyspecjalizowanych us³ug i rodków finansowych, a infrastruktura lepiej rozwiniêta. Takie korzystne warunki funkcjonowania przedsiêbiorstw wystêpuj¹ najczêciej w granicach aglomeracji miejskich oraz na ich
obrze¿ach.
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Tablica 2.9. Aktywne MSP w latach 19982000 wed³ug województw
Woje wództwo

Aktywne M SP
liczba prze ds iê biors tw

POLSKA
mazowieckie
l¹skie
wielkopolskie
ma³opolskie
dolnol¹skie
³ódzkie
pomorskie
zachodniopomorskie
kujawsko- pomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmiñsko- mazurskie
wiêtokrzyskie
lubuskie
podlaskie
opolskie

Pols ka=100%

1998

1999

2000

1 723 528
281 574
224 938
155 805
145 276
127 780
126 902
104 164
89 075
91 333
72 242
69 860
52 768
50 480
48 718
42 167
40 446

1 816 016
261 035
232 349
179 853
158 691
148 894
132 001
115 666
100 373
93 990
73 756
74 211
57 916
50 894
52 016
42 432
41 940

1 763 002
285 818
222 035
179 853
151 801
139 548
121 564
103 766
95 099
86 619
73 555
65 310
56 266
48 412
47 900
42 526
41 596

1998
1 0 0 ,0
16,3
13,1
9,0
8,4
7,0
7,4
6,0
5,2
5,3
4,2
4,1
3,1
2,9
2,8
2,4
2,3

1999
1 0 0 ,0
14,4
12,8
9,9
8,7
8,2
7,3
6,4
5,5
5,2
4,1
4,1
3,2
2,8
2,9
2,3
2,3

2000
1 0 0 ,0
16,2
12,6
9,9
8,6
7,9
6,9
5,9
5,4
5,0
4,2
3,7
3,2
2,8
2,7
2,4
2,4

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

W 2000 r. liczba ma³ych i rednich przedsiêbiorstw zmniejszy³a siê o prawie 53 tys. Najwiêkszy
spadek odnotowano w województwie pomorskim, a nastêpnie w l¹skim, ³ódzkim i dolnol¹skim.
Natomiast w województwie mazowieckim populacja MSP zwiêkszy³a siê o ponad 24 tys. jednostek.
Mo¿na zatem s¹dziæ, ¿e pogorszenie koniunktury gospodarczej dotknê³o w nierównym stopniu nie
tylko poszczególne ga³êzie gospodarki narodowej, ale te¿ poszczególne obszary kraju.
Tablica 2.10. Zmiany liczby przedsiêbiorstw w województwach w 2000 r.

Woje wództwo

Wzros t/s pade k liczby prze ds iê biors tw
ma³ych

POLSKA
mazowieckie
lubelskie
podlaskie
opolskie
warmiñsko- mazurskie
wielkopolskie
wiêtokrzyskie
lubuskie
zachodniopomorskie
kujawsko- pomorskie
ma³opolskie
podkarpackie
dolnol¹skie
l¹skie
³ódzkie
pomorskie

rednich
-52 973
24 788
373
98
- 337
- 1 650
- 1 735
- 2 078
- 4 097
- 4 642
- 6 520
- 6 929
- 8 306
- 9 311
- 10 280
- 10 453
- 11 894

du¿ych
-41
-5
-6
-4
-7
43
- 19
- 35
-9
39
21
- 35
- 34
16
-6

-113
12
-9
-2
-8
-6
-9
-8
-6
-3
-9
-5
- 14
- 11
- 11
- 15
-9

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002
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Reforma podzia³u administracyjnego kraju, która rozpoczê³a siê 1 stycznia 1999 r., uniemo¿liwia
precyzyjne ledzenie zmian lokalizacyjnych ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w latach poprzedzaj¹cych 1999 rok. Do zmian tych nale¿y dychotomiczny podzia³ na Polskê Zachodni¹ czyli tzw. Polskê A (³¹cznie z województwem mazowieckim) oraz Polskê Wschodnia czyli tzw. Polskê B.
Podzia³ ten jest trwa³ym elementem charakterystyki przestrzeni spo³eczno  gospodarczej kraju, a pogarszaj¹ce siê warunki gospodarowania zdaj¹ siê go jeszcze utrwalaæ. Trzeba mieæ jednak na uwadze, ¿e na wartoæ wskaników charakteryzuj¹cych poziom nasycenia poszczególnych województw
firmami ma³ymi i rednimi najwiêkszy wp³yw ma liczebnoæ przedsiêbiorstw najmniejszych o liczbie pracuj¹cych do 9 osób, które stanowi¹ a¿ 97% ca³ej populacji MSP.
Tablica 2.11. Liczba MSP w przeliczeniu na 1000 mieszkañców w 2000 r.
Pols ka A
województwo
mazowieckie
zachodniopomorskie
wielkopolskie
pomorskie
ma³opolskie
dolnol¹skie
lubuskie
³ódzkie
l¹skie

Pols ka B 

liczba MSP
na 1000 mieszkañców

województwo

56,4 kujawsko- pomorskie
55,2 warmiñsko- mazurskie
53,1 opolskie
47,3 wiêtokrzyskie
47,0 podlaskie
46,9 lubelskie
46,8 podkarpackie
45,9
45,7

liczba MSP
na 1000 mieszkañców
41,6
38,4
38,3
36,9
34,8
33,2
31,0

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

2.7.3. Pracuj¹cy w MSP  tempo zmian liczby pracuj¹cych
Na koniec 2000 r. MSP dawa³y zatrudnienie 5,7 mln pracownikom, tj. 67 % ogó³u pracuj¹cych w sektorze rynkowym. Miejscem pracy dla 981 tys. osób by³y MSP zlokalizowane w województwie mazowieckim, a dla kolejnych 754 tys. osób MSP prowadz¹ce dzia³alnoæ w województwie l¹skim.
MSP zlokalizowane w województwach: wielkopolskim, ma³opolskim i dolnol¹skim zatrudnia³y ³¹cznie 1.440 tys. osób. W 2000 r. MSP prowadz¹ce dzia³alnoæ w piêciu wy¿ej wymienionych województwach zapewnia³y pracê 56% ogó³u pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach ma³ych i rednich. Na
drugim biegunie mamy piêæ województw: warmiñsko-mazurskie, wiêtokrzyskie, lubuskie, opolskie
i podlaskie, gdzie w 2000 r. pracowa³o tylko 13% ogó³u zatrudnionych w MSP, wliczaj¹c w to w³acicieli przedsiêbiorstw.
W 2000 r. liczba miejsce pracy oferowanych przez MSP zmala³a o 126 tys., tj. o 2.2%. Spadek mia³
miejsce zarówno w klasie firm ma³ych jak i rednich. Jednak najmniejsze firmy (zatrudniaj¹ce do
9 osób) z terenu województwa kujawsko-pomorskiego zwiêkszy³y liczbê pracuj¹cych w 2000 r. o 8,8%,
a najmniejsze przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w województwie mazowieckim o 3,6%. Niewielki wzrost
liczby pracuj¹cych wykazywa³y równie¿ firmy najmniejsze w województwach: wiêtokrzyskim, l¹skim, zachodniopomorskim i podlaskim. Równie¿ w przypadku przedsiêbiorstw redniej wielkoci
obserwowany by³ wzrost zatrudnienia w kilku regionach, a mianowicie w województwie: podkarpackim (o 4,3%), mazowieckim (o 1,9%), wielkopolskim (o 1,8%) oraz pomorskim (o 1%).
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Do województw, gdzie odsetek zatrudnionych w przedsiêbiorstwach najmniejszych odbiega od przeciêtnej krajowej nale¿¹: mazowieckie oraz l¹skie  z jednej strony i województwo zachodniopomorskie
 z drugiej. W tych pierwszych, udzia³ zatrudnionych w przedsiêbiorstwach najmniejszych w ogólnej
liczbie pracowników sektora rynkowego stanowi³ w 2000 r. odpowiednio 26 i 29%, podczas gdy
w województwie zachodniopomorskim ponad 41% ogó³u pracuj¹cych. Relatywnie niski odsetek pracuj¹cych w ma³ych przedsiêbiorstwach, które dzia³alnoæ gospodarcz¹ prowadz¹ w granicach województwa mazowieckiego i l¹skiego, jest efektem koncentracji na ich obszarze znacznej liczby przedsiêbiorstw du¿ych. Zatrudnione w nich osoby sk³adaj¹ siê na istotny segment rynku pracy zarówno
województwa mazowieckiego, jak te¿ województwa l¹skiego (odpowiednio 42% i 38%). Z kolei
relatywnie wysoki odsetek zatrudnionych w przedsiêbiorstwach o liczbie pracuj¹cych do 9 osób,
a zlokalizowanych w granicach województwa zachodniopomorskiego, to wynik specyficznego usytuowania tego województwa przy zachodniej granicy pañstwa i w konsekwencji du¿ej liczby zlokalizowanych tam ma³ych firm handlowych i us³ugowych.
Tablica 2.12. Pracuj¹cy w MSP w 2000 r. wed³ug województw
Pracuj¹cy w ma³ych i  re dnich prze ds iê biors twach o liczbie pracuj¹cych
Woje wództwo

ogó³e m
w tys.

POLSKA
mazowieckie
l¹skie
wielkopolskie
ma³opolskie
dolnol¹skie
³ódzkie
pomorskie
kujawsko- pomorskie
zachodniopomorskie
podkarpackie
lubelskie
warmiñsko- mazurskie
wiêtokrzyskie
lubuskie
opolskie
podlaskie

5 6 6 5 ,0
981,2
754,4
560,5
442,0
437,9
391,8
348,9
301,5
270,7
225,9
215,8
174,6
149,5
146,1
133,4
130,8

do 9 os ób

MSP
Sektor
ogó³em = rynkowy =
= 100%
= 100%
1 0 0 ,0
17,3
13,3
9,9
7,8
7,7
6,9
6,2
5,3
4,8
4,0
3,8
3,1
2,6
2,6
2,4
2,3

3 1 ,9
26,2
29,2
32,0
33,7
34,6
35,4
35,9
33,0
41,2
30,4
33,8
33,4
33,9
34,9
32,6
36,4

1049 os ób

Sektor
1999 =
rynkowy =
= 100%
= 100%
9 7 ,1
103,6
101,3
94,9
89,2
97,5
92,9
90,5
108,8
100,6
94,8
100,0
82,6
101,5
84,6
98,5
100,1

50249 os ób

Sektor
1999 =
rynkowy =
= 100%
= 100%

1 5 ,1
14,5
14,3
16,7
14,8
13,2
16,9
16,9
15,8
16,2
13,6
14,3
17,1
13,6
16,2
15,1
15,9

9 7 ,0
99,9
96,6
95,6
98,8
96,8
97,1
96,3
98,7
92,2
96,6
94,8
95,5
94,9
97,1
94,6
95,8

1 9 ,9
16,9
18,3
21,9
20,3
19,5
20,9
21,5
23,1
19,4
20,0
21,6
24,4
20,4
22,4
21,3
20,8

1999 =
= 100%
9 9 ,6
101,9
99,3
101,8
100,1
95,4
99,3
101,0
98,9
94,1
104,3
99,1
97,0
97,9
99,7
98,8
98,6

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

2.7.4. Przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
W 2000 r. udzia³ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów
zwiêkszy³ siê o 0,4 punktu procentowego, co oznacza, ¿e dynamika sprzeda¿y osi¹gniêta przez tê
grupê przedsiêbiorstw by³a tylko nieznacznie wy¿sza w porównaniu z dynamik¹ uzyskan¹ przez
przedsiêbiorstwa du¿e.
Relatywnie wysok¹ dynamik¹ sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów odznacza³y siê w 2000 r.
ma³e i rednie przedsiêbiorstwa zlokalizowane w województwie mazowieckim, l¹skim i wielkopolskim. Ich udzia³ w wartoci sprzeda¿y ogó³em wzrós³ z 45,5% w 1999 r. do 47,5% w 2000 r. Wy¿sz¹
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dynamikê sprzeda¿y województwa te, ale tak¿e kilka innych, zawdziêcza³y szczególnej aktywnoci
przedsiêbiorstw najmniejszych zatrudniaj¹cych do 9 osób. W 2000 r. udzia³ tej grupy przedsiêbiorstw
w wartoci sprzeda¿y MSP waha³ siê od 42% w województwie mazowieckim i kujawsko-pomorskim, do 52% w województwie wielkopolskim i warmiñsko-mazurskim oraz 54% w lubelskim.
Tablica 2.13. Przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów w MSP32 w latach 19992000
Przychody ze s prze da¿y produktów, towarów i mate ria³ów w prze ds iê biors twach o liczbie
zatrudnionych
Ogó³e m

w tym
09 osób

Województwo

1999

mazowieckie
l¹skie
wielkopolskie
ma³opolskie
dolnol¹skie
pomorskie
³ódzkie
zachodniopomorskie
kujawsko- pomorskie
lubelskie
podkarpackie
warmiñsko- mazurskie
wiêtokrzyskie
opolskie
podlaskie
lubuskie

50249 osób

2000

Polska = 100%
POLSKA

1049 osób

w mln z³

ogó³em = 100%

1 0 0 ,0

1 0 0 ,0

1 0 2 7 9 2 2 ,0

4 6 ,3

2 1 ,3

3 2 ,4

23,4
12,4
9,7
8,5
7,2
6,3
6,1
4,4
4,3
3,2
3,2
2,5
2,2
2,2
2,0
2,4

23,6
12,7
11,2
8,0
7,2
5,5
5,2
4,2
4,1
3,7
3,4
2,7
2,3
2,1
2,0
2,0

242 719,2
130 414,6
115 583,0
82 258,9
73 566,7
56 840,8
53 497,4
43 314,0
42 506,6
37 811,2
34 970,4
27 314,2
23 598,8
22 008,3
20 888,7
20 629,2

41,8
45,7
51,5
47,2
48,6
48,2
44,9
45,8
41,6
54,1
49,7
52,5
43,8
47,8
46,3
44,5

19,7
22,8
17,4
22,0
21,5
24,5
23,5
24,9
21,8
20,0
21,2
18,8
18,1
23,1
27,6
25,0

38,5
31,5
31,1
30,8
29,9
27,3
31,6
29,3
36,6
25,9
29,1
28,7
38,1
29,1
26,1
30,5

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

Na podstawie danych dotycz¹cych wartoci sprzeda¿y mo¿na zaobserwowaæ, ¿e sektor MSP ma
szczególne znaczenie zw³aszcza w pó³nocnej czêci kraju, gdzie sprzeda¿ realizowana przez przedsiêbiorstwa tej wielkoci stanowi³a niejednokrotnie a¿ 2/3 ogólnej wartoci sprzeda¿y wszystkich
przedsiêbiorstw zlokalizowanych na terenie województwa.

2.7.5. Nak³ady inwestycyjne
W ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach zlokalizowanych w województwie mazowieckim i l¹skim
koncentruje siê prawie po³owa nak³adów przedsiêbiorstw na inwestycje, tj. na tworzenie i zakup
nowych rodków trwa³ych oraz na rozbudowê i modernizacjê istniej¹cych ju¿ obiektów. W latach
19982000 koncentracja nak³adów inwestycyjnych nasila³a siê coraz bardziej. W 1998 r. na terenie
województwa mazowieckiego by³o skoncentrowane 30,1% ogólnej wielkoci nak³adów wszystkich
MSP, a w 2000 r. ju¿ 38,3%. W znacznej dysproporcji z poziomem nak³adów inwestycyjnych przed32
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Przytoczone dane nie w pe³ni odzwierciedlaj¹ realne przestrzenne zró¿nicowanie wartoci przychodów MSP.
W statystyce, przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów przypisywane s¹ do województwa, w którym
swoje siedziby maj¹ dyrekcje przedsiêbiorstw. Jak wiadomo, pewna liczba firm posiada swoje siedziby w du¿ych
aglomeracjach miejskich, podczas gdy ich dzia³alnoæ gospodarcza prowadzona jest przez zak³ady porozrzucane na
obszarze ca³ego kraju.

siêbiorstw zlokalizowanych na obszarze województwa mazowieckiego pozostaj¹ rodki na rozwój,
jakie wydatkowane by³y przez MSP prowadz¹ce dzia³alnoæ w województwach: kujawsko-pomorskim, lubelskim, wiêtokrzyskim, lubuskim, warmiñsko-mazurskim, opolskim i podlaskim. £¹cznie
w tych 7 województwach nak³ady na inwestycje w 2000 r. stanowi³y 11,4% ogó³u nak³adów ponoszonych przez MSP na budynki i budowle oraz na maszyny i urz¹dzenia.
Tablica 2.14. Nak³ady inwestycyjne w MSP w latach 19982000 wed³ug województw
N ak³ady inwe s tycyjne w M SP
Woje wództwo

1998
w mln z³

POLSKA
mazowieckie
l¹skie
wielkopolskie
dolnol¹skie
ma³opolskie
pomorskie
³ódzkie
zachodniopomorskie
podkarpackie
kujawsko- pomorskie
lubelskie
wiêtokrzyskie
lubuskie
warmiñsko- mazurskie
opolskie
podlaskie

3 8 9 3 2 ,6
11 717,1
4 490,4
3 896,3
2 827,1
2 427,3
2 114,1
1 782,2
1 572,6
1 479,4
1 279,3
1 214,7
969,2
920,9
799,6
727,4
715,0

1999

Polska = 100%
1 0 0 ,0
30,1
11,5
10,0
7,3
6,2
5,4
4,6
4,0
3,8
3,3
3,1
2,5
2,4
2,1
1,9
1,8

w mln z³
4 7 3 1 4 ,8
15 301,4
5 441,5
4 569,9
3 343,5
2 623,7
2 751,7
2 367,2
1 801,0
1 585,4
1 477,2
1 635,0
1 040,9
961,4
964,7
736,0
714,3

2000

Polska = 100%
1 0 0 ,0
32,3
11,5
9,7
7,1
5,5
5,8
5,0
3,8
3,4
3,1
3,5
2,2
2,0
2,0
1,6
1,5

w mln z³
5 3 1 9 0 ,4
20 361,7
5 813,6
5 028,8
3 561,5
3 048,2
2 676,4
2 386,6
1 951,1
1 249,1
1 506,2
1 515,5
935,5
866,1
870,5
706,5
713,1

Polska = 100%
1 0 0 ,0
38,3
10,9
9,5
6,7
5,7
5,0
4,5
3,7
2,3
2,8
2,8
1,8
1,6
1,6
1,3
1,3

ród³o: Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych GUS, 2002

W 2000 r. a¿ 30,1% ogó³u nak³adów inwestycyjnych ma³ych i rednich przedsiêbiorstw ponios³y
przedsiêbiorstwa zaliczane do sekcji obs³uga nieruchomoci i firm, nauka. W niektórych województwach takich jak: ma³opolskie czy lubelskie, a zw³aszcza w województwie mazowieckim, udzia³ przedsiêbiorstw z sekcji obs³uga nieruchomoci i firm w nak³adach przeznaczonych na inwestycje by³
wy¿szy ni¿ rednia krajowa i wynosi³ odpowiednio: 30,5%, 33,6% oraz 40,6%. W województwach
mazowieckim i lubelskim oko³o 50% nak³adów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sekcji obs³uga nieruchomoci i firm przypad³o na ma³e firmy developerskie buduj¹ce mieszkania na sprzeda¿
lub wynajem. W województwie ma³opolskim analogiczny udzia³ wyniós³ 44%. Po wyeliminowaniu
nak³adów na budownictwo mieszkaniowe, przewaga województw mazowieckiego czy ma³opolskiego nad innymi pod wzglêdem wielkoci nak³adów inwestycyjnych MSP by³aby wiêc nieco mniejsza
ni¿ pokazano powy¿ej.
Nawet wyeliminowanie nak³adów na budownictwo mieszkaniowe, nieco sztucznie w³¹czonych do
nak³adów sektora MSP, nie podwa¿a doæ oczywistej prawdy, ¿e regionalne ró¿nice w wysokoci
nak³adów inwestycyjnych s¹ odbiciem nie tylko liczby oraz sytuacji finansowej przedsiêbiorstw zlokalizowanych w poszczególnych czêciach kraju, ale tak¿e przewidywanej rentownoci poniesionych wydatków i zwi¹zanej z ni¹ sk³onnoci do inwestowania. Sk³onnoæ ta pozostaje w cis³ym
zwi¹zku z warunkami zewnêtrznymi, w jakich przedsiêbiorstwom przysz³o funkcjonowaæ, a te  jak
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widaæ na podstawie zaprezentowanych danych  s¹ znacznie bardziej korzystne w województwach,
w granicach których wystêpuj¹ du¿e aglomeracje miejskie i okrêgi przemys³owe. Analizuj¹c dane na
temat wielkoci nak³adów inwestycyjnych wed³ug województw nale¿y jednak mieæ tak¿e na uwadze, ¿e regionalne ró¿nice wynikaj¹ po czêci z faktu, i¿ nak³ady te przypisane s¹ do miejsc bêd¹cych
siedzib¹ dyrekcji przedsiêbiorstw, nie za do miejsc, gdzie by³y rzeczywicie wydatkowane. Dotyczy
to g³ównie przedsiêbiorstw rednich, poniewa¿ aktywnoæ ma³ych firm rzadko wykracza poza granice
macierzystego województwa.

2.8. Podsumowanie
W 2000 r. wyst¹pi³o w sektorze MSP wiele niekorzystnych zjawisk. I tak, po raz pierwszy od 1994 r.
zmniejszy³a siê liczba ma³ych przedsiêbiorstw, a liczba rednich spad³a po raz pierwszy od momentu
rozpoczêcia transformacji ustrojowej. Zmniejszy³a siê liczba pracuj¹cych w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach, aczkolwiek wolniej ni¿ w przedsiêbiorstwach du¿ych. Zatrudniani legalnie pracownicy
ma³ych firm, zw³aszcza na czêciach etatów lub sezonowo, byli coraz czêciej zastêpowani osobami
zatrudnionymi nielegalnie. Zmniejszy³a siê rentownoæ obrotu brutto ma³ych przedsiêbiorstw o liczbie pracuj¹cych 1049 osób. Zmniejszy³y siê wreszcie, po odliczeniu nak³adów na budownictwo
mieszkaniowe, nak³ady inwestycyjne przedsiêbiorstw redniej wielkoci. Wszystkie te niekorzystne
zjawiska nie wyst¹pi³y bynajmniej w roku kryzysowym. Stopa wzrostu PKB utrzyma³a siê bowiem
w 2000 r. praktycznie na poziomie roku poprzedniego, a jej wielkoæ (4%) pozostawa³a nadal jedn¹
z wy¿szych w Europie. Dlatego tym bardziej wnikliwie nale¿a³oby zbadaæ przyczyny spadku w 2000 r.
wartoci niektórych podstawowych wskaników charakteryzuj¹cych dzia³alnoæ sektora MSP.
Jak siê wydaje, istniej¹ dwie podstawowe przyczyny zahamowania wzrostowych tendencji, obserwowanych w sektorze MSP zw³aszcza miêdzy rokiem 1995 a 1998 r. Pierwsza to gwa³towne zmniejszenie tempa wzrostu zagranicznych inwestycji bezporednich w rodki trwa³e, a nawet bezwzglêdny spadek wielkoci wspomnianych nak³adów. Realizacja inwestycji zagranicznych liczonych w miliardach
dolarów zwiêkszy³a popyt na ró¿nego rodzaju dobra i us³ugi wytwarzane i wiadczone tak¿e przez
krajowe firmy MSP. Po zakoñczeniu inwestycji, firmy zagraniczne tworzy³y czêsto sieci poddostawców i kooperantów, czego efektem by³ m.in. szybki wzrost liczby ma³ych przedsiêbiorstw przemys³owych w dziedzinach zwi¹zanych z produkcj¹ maszyn, urz¹dzeñ i ró¿nego typu aparatury oraz
rodków transportu. Pocz¹wszy od roku 1998, zagraniczne inwestycje bezporednie zaczê³y siê stopniowo zmniejszaæ, natomiast zwiêksza³y siê tzw. inwestycje portfelowe. Inwestycje portfelowe s¹
równie¿ korzystne dla gospodarki nie tylko ze wzglêdu na zmniejszenie deficytu bilansu p³atniczego,
jednak¿e nie stymuluj¹ w tak silnym stopniu rozwoju gospodarczego, jak inwestycje bezporednie.
Druga przyczyna niekorzystnych tendencji obserwowanych w 2000 r., dotycz¹cych sektora MSP jest
doæ oczywista i by³a wielokrotnie wspominana przez ekonomistów i publicystów gospodarczych.
Chodzi tu o kryzys rosyjski i jego skutki. Do sierpnia 1998 r. nasze przedsiêbiorstwa, w tym MSP,
dowiadcza³y korzyci wynikaj¹ce z polityki monetarnej w Rosji, w wyniku której op³acalny by³
przywóz do Rosji prawie wszystkich towarów a nieop³acalna produkcja krajowa. Taka polityka musia³a oczywicie prêdzej czy póniej byæ zmieniona. Okaza³o siê jednak niestety, ¿e w warunkach
gdy nasz wschodni partner zacz¹³ prowadziæ bardziej odpowiedzialn¹ politykê ekonomiczn¹, polski
eksport do Rosji gwa³townie zmala³. Straci³y na tym najbardziej chyba w³anie ma³e przedsiêbiorstwa, sprzedaj¹ce do Rosji (tak¿e na Ukrainê) w ramach tzw. handlu przygranicznego czêsto towary
nieskomplikowane z technicznego punktu widzenia i niskiej jakoci. W 1999 r. czêæ tych przedsiêbiorstw funkcjonowa³a jeszcze z nadziej¹ na powrót poprzedniej koniunktury. W 2000 r. sektor ma³ych prywatnych firm przemys³owych zosta³ dos³ownie zdziesi¹tkowany. W 2000 r. nasz oficjalny
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eksport do Rosji by³ mniejszy ni¿ w szczytowym pod tym wzglêdem roku 1997 o oko³o 1 250 mln
dolarów, a straty w handlu nieoficjalnym mog³y wynieæ dwukrotnoæ tej kwoty lub nawet wiêcej.
W 2000 r. da³y siê jednak zauwa¿yæ w sektorze MSP tak¿e zjawiska pozytywne. Przygl¹daj¹c siê
bli¿ej sytuacji np. ma³ych przedsiêbiorstw zaliczanych do przetwórstwa przemys³owego, których
liczba zmniejszy³a siê najbardziej w porównaniu z innymi sekcjami, widaæ, ¿e liczba pracuj¹cych
mala³a tam o wiele wolniej ni¿ liczba przedsiêbiorstw. Tak wiêc po raz pierwszy od roku 1994 (czyli
od roku, od którego pocz¹wszy dysponujemy bardziej precyzyjnymi danymi na temat MSP), przeciêtna liczba pracuj¹cych w przeliczeniu na ma³¹ firmê wzros³a. Mo¿e to wskazywaæ, ¿e ofiar¹ kryzysu
pad³y przemys³owe firmy o stosunkowo niewielkiej liczbie legalnie zatrudnionych pracowników i ekonomicznie najs³absze. Mo¿e byæ to zarazem zapowiedzi¹ rozpoczêcia procesu koncentracji w sektorze
ma³ych firm przemys³owych, który z czasem doprowadzi do zwiêkszenia ich innowacyjnoci i konkurencyjnoci. Dobrym tego prognostykiem by³o zwiêkszenie siê w 2000 r. dochodów i wartoci
dodanej brutto przypadaj¹cych na ma³e przedsiêbiorstwo przemys³owe, mimo wystêpuj¹cych oznak
kryzysu. Podobne zjawiska jak w przetwórstwie przemys³owym obserwowane by³y tak¿e w ma³ych
firmach nale¿¹cych do innych sekcji, a m.in. sekcji handel i naprawy oraz hotele i restauracje. W rezultacie nak³ady inwestycyjne ma³ych przedsiêbiorstw (bez obs³ugi nieruchomoci i firm) wzros³y
w 2000 r. bardzo powa¿nie bo prawie o 10% (ceny sta³e), podczas gdy nak³ady rednich i du¿ych
przedsiêbiorstw zmala³y.
Podstawow¹ przyczyn¹ oznak kryzysu widocznych w sektorze MSP w 2000 r. by³o istotne zmniejszenie siê popytu na wytwarzane tam dobra i wiadczone us³ugi. W najbli¿szej przysz³oci nie ma
jednak chyba szans na zwiêkszenie popytu33 do poziomu chocia¿by z roku 1997. Popyt mo¿e wzrosn¹æ bardziej zasadniczo po 2004 r. w wyniku przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej i realizacji
inwestycji bêd¹cych efektem wykorzystania tzw. funduszy strukturalnych. Jednak¿e po przyst¹pieniu Polski do UE wzronie potencjalnie nie tylko wielkoæ zamówieñ realizowanych przez MSP, ale
przede wszystkim konkurencja miêdzy przedsiêbiorstwami. Z tego punktu widzenia, trudnoci, na
jakie napotka³ sektor MSP pocz¹wszy od 1999 r., mog¹ mieæ po czêci tak¿e pozytywne skutki,
poniewa¿ przedsiêbiorcy naucz¹ siê dzia³aæ w bardziej konkurencyjnym otoczeniu.
Nadziei na poprawê koniunktury w sektorze MSP, a zw³aszcza w grupie ma³ych firm, nie nale¿y
wi¹zaæ zbyt silnie z potencjaln¹ obni¿k¹ stóp procentowych. Badania przeprowadzone niezale¿nie
przez ró¿nych analityków wskazuj¹ bowiem, ¿e w grupie ma³ych przedsiêbiorstw podstawowa czêæ
nak³adów inwestycyjnych (nawet oko³o 70%), a w rednich po³owa, finansowana jest nadal ze rodków w³asnych. Podstawow¹ przyczyn¹ tego nie jest chyba jednak wcale ograniczony dostêp do kredytów stwarzany drobnym przedsiêbiorcom przez banki, chocia¿ jest on rzeczywicie trudniejszy ni¿
w przypadku wiêkszych firm, lecz stosunkowo niska sk³onnoæ drobnych przedsiêbiorców do ryzy-
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Nie daje takich perspektyw og³oszony przez rz¹d na pocz¹tku 2002 r. program pobudzenia rozwoju gospodarczego,
którego jednym z g³ównych elementów jest przyspieszenie tempa budownictwa mieszkaniowego i budowa autostrad.
Po pierwsze dlatego, ¿e wartoæ ewentualnych dodatkowych nak³adów inwestycyjnych z tego tytu³u odbiega daleko in
minus od sumy strat jakie poniós³ sektor MSP w wyniku zmniejszenia siê wielkoci zagranicznych inwestycji
bezporednich i handlu przygranicznego. Po drugie za, si³a pozytywnego oddzia³ywania inwestycji mieszkaniowych
na wzrost zatrudnienia w MSP jest chyba mniejsza ni¿ siê powszechnie wydaje, m.in. ze wzglêdu na niewykorzystane
zdolnoci produkcyjne przedsiêbiorstw. Badaj¹c t¹ zale¿noæ trzeba wzi¹æ pod uwagê, ¿e w latach 19992000 mala³a
nie tylko liczba MSP i liczba pracuj¹cych w sekcjach mniej lub bardziej cile zwi¹zanych z budownictwem ale tak¿e
w samym budownictwie, mimo i¿ nak³ady na budynki i budowle w sektorze prywatnym sekcji obs³uga nieruchomoci
i firm, nauka zwiêkszy³y siê w 1998 r. o ponad 52% w porównaniu z rokiem poprzednim (ceny bie¿¹ce), w 1999 r.
o ponad 44% i w 2000 r. o 34%.
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ka34. W³aciciele ma³ych przedsiêbiorstw gromadz¹ wiêc najczêciej odpowiednie rodki, a dopiero
póniej inwestuj¹, co oczywicie powoduje, ¿e jednorazowe wydatki na inwestycje ponoszone przez
nich s¹ relatywnie niewielkie. W tej sytuacji, obni¿enie stóp procentowych mo¿e paradoksalnie przyczyniæ siê, przynajmniej w pocz¹tkowym okresie do zmniejszenia, a nie do zwiêkszenia nak³adów
inwestycyjnych ma³ych przedsiêbiorstw, poniewa¿ oszczêdnoci na kontach bankowych, gromadzone
z myl¹ o przysz³ych inwestycjach, bêd¹ przynosiæ przedsiêbiorcom mniejsze dodatkowe dochody.
Obni¿ka stóp procentowych mo¿e natomiast polepszyæ nieco sytuacjê rednich firm prowadzonych
przez polskich przedsiêbiorców, natomiast nie bêdzie mia³a najprawdopodobniej wiêkszego wp³ywu
na poczynania rednich i du¿ych firm o kapitale zagranicznym, których strategie rozwoju uwzglêdniaj¹ g³ównie tendencje obserwowane na rynkach wiatowych.
Je¿eli wiêc najprawdopodobniej w najbli¿szych latach nie zwiêkszy siê zbyt radykalnie popyt na
dobra i us³ugi wytwarzane i wiadczone przez MSP, ani te¿ nie zmieni siê sk³onnoæ przedsiêbiorców
do ryzyka to nale¿y oczekiwaæ, ¿e rozwój sektora MSP przebiegaæ bêdzie w stosunkowo wolnym tempie. Liczba przedsiêbiorstw ustabilizuje siê na obecnym poziomie, a wzrost przychodów i wartoci
dodanej dokonywaæ siê bêdzie raczej poprzez wzrost wydajnoci ni¿ zwiêkszenie siê liczby pracuj¹cych
zatrudnianych legalnie. W przypadku firm przemys³owych obserwowaæ bêdziemy przypuszczalnie
stopniow¹ poprawê jakoci wytwarzanych wyrobów i wzrost eksportu, a w sekcjach us³ugowych 
poprawê jakoci wiadczonych us³ug. Problem stanowiæ bêd¹ natomiast firmy budowlane, których
zdolnoci produkcyjne przekraczaj¹ dzi znacznie oraz ma³e firmy z sekcji handel i naprawy wobec
niezwykle silnej konkurencji ze strony super- i hipermarketów. Ma³e firmy handlowe bêd¹ siê wiêc
najprawdopodobniej coraz mocniej specjalizowaæ w zakresie sprzeda¿y poszczególnych asortymentów towarów oraz wiadczyæ dodatkowe us³ugi, jak np. dostawa towarów do domu klienta.
Umiarkowane tempo rozwoju sektora MSP, dokonuj¹ce siê g³ównie poprzez wzrost wydajnoci pracy,
nie jest jednak satysfakcjonuj¹ce w obecnych warunkach chocia¿by ze wzglêdu na rosn¹c¹ liczbê
bezrobotnych, szczególnie w pó³nocno- wschodnich rejonach naszego kraju. Pewna szansa przyspieszenia rozwoju sektora MSP istnieje po wprowadzeniu okrelonych rozwi¹zañ, wypróbowanych
z powodzeniem w innych krajach, a szeroko dyskutowanych w Polsce i to od kilku lat. Chodzi tu
o podjêcie dzia³añ na rzecz usuniêcia barier biurokratycznych zwi¹zanych z tworzeniem nowych
przedsiêbiorstw i funkcjonowaniem istniej¹cych, zmniejszenia kosztów pracy i obci¹¿eñ podatkowych przedsiêbiorstw oraz zwiêkszenia przedsiêbiorcom mo¿liwoci uzyskania rodków na rozwój
firm. Usuniêcie biurokratycznych barier obejmowaæ powinno m.in. zmianê trybu rejestracji nowych
firm oraz sposobu ich rozliczeñ z urzêdami skarbowymi, zmniejszenie kosztów pracy to m.in. wprowadzenie daleko id¹cych zmian do kodeksu pracy, a dodatkowe mo¿liwoci finansowania to np.
popularyzacja ró¿nych form wzajemnych gwarancji po¿yczek otrzymywanych przez przedsiêbiorców oraz utworzenie nowych instytucji specjalizuj¹cych siê w udzielaniu po¿yczek niewielkim firmom.
Ze wzglêdu na deficyt bud¿etu, skala finansowego wsparcia udzielonego ma³ym przedsiêbiorstwom
przez rz¹d bêdzie zapewne niewielka, nie mówi¹c ju¿ o bardziej radykalnych posuniêciach jak np.
obni¿enie podatków czy sk³adek z tytu³u ubezpieczeñ spo³ecznych.
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W przypadku niepowodzenia przedsiêwziêcia finansowanego ze rodków w³asnych, przedsiêbiorca ryzykuje tylko
utratê tych rodków. Natomiast zaci¹gniêcie kredytu bankowego zwi¹zane jest najczêciej z przedstawieniem bankowi
odpowiedniego zabezpieczenia np. w postaci mieszkania, domu czy samochodu. Dlatego niepowodzenie przedsiêwziêcia
finansowanego kredytem bankowym mo¿e czasami groziæ przedsiêbiorcy utrat¹ ca³ego dorobku ¿yciowego.
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Problematyka MSP w kampanii
parlamentarnej
Podsumowanie
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3.1. Polityka pañstwa: dokumenty programowe
W 2001 roku rz¹d przedstawi³ kilka propozycji i programów, dotycz¹cych istotnych kwestii polityki
spo³eczno  ekonomicznej, które wprost lub porednio odnosi³y siê do problemów sektora ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw. Dzia³alnoæ programowa rz¹du, w wyniku powa¿nego kryzysu
gospodarczego oraz problemów finansów publicznych, zosta³a jednak w istotny sposób ukierunkowana
na dzia³ania dorane.

3.1.1. Strategie spo³eczno  gospodarcze
Rz¹d Jerzego Buzka do wrzenia 2001 r. prowadzi³ przede wszystkim dzia³ania maj¹ce na celu
poprawê sytuacji finansów publicznych. Problem ma³ych i rednich przedsiêbiorstw jako element
strategii spo³eczno-gospodarczej pojawi³ siê natomiast w pierwszych dokumentach programowych
nowego rz¹du i koalicji parlamentarnej Sojuszu Lewicy Demokratycznej, Unii Pracy i Polskiego
Stronnictwa Ludowego. 9 padziernika 2001 r. koalicja zaprezentowa³a tekst porozumienia programowego (umowy koalicyjnej)1, okrelaj¹cego zamierzenia programowe nowego rz¹du.
W siedmiu priorytetach programowych rz¹du, na pierwszym miejscu znalaz³a siê kwestia zmniejszenia
bezrobocia, a jako jeden z jej elementów  wspieranie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Ponadto
zapowiedziano aktywn¹ politykê proeksportow¹, preferencje w systemie podatkowym a tak¿e pomoc
pañstwa absolwentom w pozyskiwaniu pierwszej pracy zawodowej oraz wprowadzenie systemu
dotacji dla tworz¹cych trwa³e miejsca pracy.
W swoim exposé, Prezes Rady Ministrów2 wskaza³ trzy horyzonty czasowe dzia³añ rz¹du. Pierwszy,
obejmuj¹cy okres 100 dni, ma na celu przede wszystkim naprawê finansów publicznych i ³agodzenie
skutków deficytu bud¿etowego. Drugi horyzont  rok 2002, to okres rozpoczêcia wdra¿ania programu gospodarczego. Obok tego programu  lub wraz z nim  wdro¿ony ma zostaæ pakiet legislacyjny
pod nazw¹ Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ, stwarzaj¹cy lepsze warunki dla rozwoju, g³ównie
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Na rok 2002 w zakresie dotycz¹cym MSP zapowiedziano m.in.:
· g³êbok¹ nowelizacjê ustawy o finansach publicznych i ordynacji podatkowej, które maj¹ na
celu m.in. ucywilizowanie relacji miêdzy podmiotami gospodarczymi i obywatelami, a aparatem
skarbowym pañstwa,
· przegl¹d prawa podatkowego, wyeliminowanie jego luk i niecis³oci, co doprowadziæ ma do
likwidacji dowolnoci interpretacji przepisów podatkowych, chaosu w przepisach, niejasnoci
i sprzecznoci wzajemnych,
· zrównanie praw podatkowych wszystkich dzia³aj¹cych w Polsce przedsiêbiorstw, bez wzglêdu
na pochodzenie kapita³u,
· wprowadzenie procedur eliminuj¹cych nieuczciwy transfer zysków za granicê,
· przygotowanie ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji, zw³aszcza w zakresie inwestycji
infrastrukturalnych.
Premier ponadto sformu³owa³ jedenacie strategicznych dzia³añ Rz¹du do 2005 r. Na pierwszym
miejscu pojawi³o siê obni¿enie poziomu bezrobocia.
1

2

Porozumienie programowe miêdzy koalicj¹ wyborcz¹ Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy oraz Polskim
Stronnictwem Ludowym w sprawie wspólnego rz¹du koalicyjnego, Warszawa, 9 padziernika 2001 r. (mat. powielany).
Expose Prezesa Rady Ministrów w: www.kprm.gov.pl
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Jako jeden z priorytetów rz¹du do 2005 roku premier wskaza³ ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Skupi³ siê na kwestiach poprawienia dostêpu MSP do kapita³u, zwiêkszenia roli banków w kredytowaniu
rozwoju i inwestycji ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci oraz uzupe³nienia systemu bankowego systemem lokalnych instytucji porêczeniowych i po¿yczkowych.

3.1.2. Strategie integracyjne
Narodowy Program Przygotowania do Cz³onkostwa w Unii Europejskiej
12 czerwca 2001 r. Rada Ministrów przyjê³a kolejn¹ wersjê Narodowego Programu Przygotowania
do Cz³onkostwa w UE3. W priorytecie dotycz¹cym tworzenia warunków dla wzrostu konkurencyjnoci, nak³adów inwestycyjnych i eksportu ma³ych i rednich przedsiêbiorstw ustalone zosta³y nastêpuj¹ce cele porednie:
· u³atwienie przedsiêbiorcom dostêpu do informacji o regulacjach prawnych obowi¹zuj¹cych w UE,
· udzielanie pomocy merytorycznej ma³ym i rednim firmom w opracowaniu i wdra¿aniu systemów
zapewnienia jakoci, oraz budowa sieci konsultacyjno  doradczej dla przedsiêbiorców,
· wspomaganie transferu technologii,
· wspieranie rozwoju gospodarki elektronicznej poprzez wiadczenie us³ug szkoleniowych
i doradczych na rzecz przedsiêbiorców i ich organizacji,
· u³atwianie przedsiêbiorcom dostêpu do zewnêtrznych róde³ finansowania w formie:
 dotacji dla przedsiêbiorców przeznaczonych na finansowanie czêci kosztów przygotowania do uczestnictwa w regulowanym rynku papierów wartociowych,
 dotacji dla podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci przeznaczonych
na powiêkszenie kapita³u prowadzonych przez te podmioty funduszy po¿yczkowych lub
funduszy porêczeniowych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców.
Dla realizacji priorytetu okrelono niezbêdne prace legislacyjne:
· przyjêcie ustawy o terminach zap³aty w obrocie gospodarczym,
· nowelizacja ustawy o zamówieniach publicznych,
· przyjêcie ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego (nadal trwaj¹ prace nad projektem),
· nowelizacja ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowym (nadal trwaj¹ prace nad projektem),
· nowelizacja ustawy o systemie owiaty (nadal trwaj¹ prace nad projektem),
· nowelizacja Kodeksu pracy, (nadal trwaj¹ prace nad projektem),
· rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez
Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci,
· nowelizacja rozporz¹dzenia Rady Ministrów z 11 grudnia 1992 r. w sprawie organizowania
i finansowania praktycznej nauki zawodu.
Nak³ady na realizacjê strategii okrelono na 420 318,4 tys. z³, z czego 76 292,6 tys. z³ w 2001 r. za
344 025,8 tys. z³ w 2002 r.
Okresowy Raport Komisji Europejskiej
Komisja Europejska przedstawi³a w listopadzie 2001 r. czwarty Okresowy Raport o postêpach Polski
na drodze do cz³onkostwa w Unii Europejskiej4. W zakresie dotycz¹cym polityki wobec MSP,
3
4
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Narodowy Program Przygotowania do Cz³onkostwa w UE w www.cie.gov.pl
Okresowy Raport 2001 Komisji Europejskiej o postêpach Polski na drodze do cz³onkostwa w Unii Europejskiej,
Monitor Integracji Europejskiej (wydanie specjalne), Warszawa, nr 46/2001

Komisja za najwa¿niejsze posuniêcie uzna³a powo³anie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci.
Pozytywnie oceniono równie¿ poprawê ustawodawstwa w sprawie przepisów dotycz¹cych przedsiêbiorstw.
Za najwa¿niejsze mankamenty polityki (pomimo widocznej poprawy w tym zakresie) uznano:
· utrudniony dostêp do róde³ finansowania (wysokie stopy procentowe, wysokie wymagania
dotycz¹ce kredytów bankowych),
· zbyt ma³e rodki bud¿etowe na wdra¿anie programu rz¹du wobec MSP.
Informacja o przebiegu negocjacji z UE
Choæ obszar Ma³e i rednie przedsiêbiorstwa zosta³ tymczasowo zamkniêty w koñcu 1998 r. to
jednak w innych obszarach s¹ kwestie porednio zwi¹zane z problematyk¹ MSP.
Jedynym problemem dyskutowanym w obszarze Prawo spó³ek jest wprowadzenie tzw. dodatkowego wiadectwa ochronnego dla produktów farmaceutycznych i rodków ochrony rolin, których
celem jest zrekompensowanie w³acicielom patentów okresu ochrony patentowej, utraconego wskutek procedur warunkuj¹cych ich wprowadzenie na rynek. Polska zgodzi³a siê na wprowadzenie tego
dodatkowego wiadectwa z dniem przyst¹pienia do Unii.
G³ównym problemem negocjacyjnym w rozdziale Podatki jest sprawa wysokoci akcyzy na wyroby tytoniowe. Polska skróci³a z piêciu do trzech lat okres przejciowy na dojcie do pu³apu, gdy
akcyza bêdzie stanowiæ 57 proc. ceny najbardziej popularnych papierosów. Rozstrzygniêcia wymaga
te¿ postulat stosowania przez Polskê w czasie 5-letniego okresu przejciowego 0-procentowej stawki
VAT na ksi¹¿ki i czasopisma specjalistyczne. Ponadto strona polska wyst¹pi³a o roczny okres przejciowy na akcyzê na paliwa ekologiczne. Unia zaakceptowa³a propozycjê Polski, 5-letniego okresu
przejciowego na stosowanie zredukowanej siedmioprocentowej stawki VAT na us³ugi gastronomiczne
oraz zgodzi³a siê na bezterminowe stosowanie wy¿szego (10 tys. euro) ni¿ wymagany przez prawo
wspólnotowe limitu obrotów, uprawniaj¹cego do zwolnieñ podmiotowych z podatku VAT.
W rozdziale Polityka spo³eczna i zatrudnienie strona polska wyst¹pi³a o okres przejciowy do
31 grudnia 2005 r. w sprawie minimalnych wymagañ bezpieczeñstwa i higieny u¿ytkowania sprzêtu
przez pracowników oraz stosowania rodków ochrony indywidualnej. Zastrzeg³a sobie tak¿e mo¿liwoæ póniejszego wyst¹pienia o okres przejciowy w sprawie pracy zwi¹zanej z nara¿eniem na
dzia³anie czynników biologicznych. Rozdzia³ ten zosta³ zamkniêty 1 czerwca 2001 r.
Wstêpny Narodowy Plan Rozwoju 20002003
W zwi¹zku z przesuniêciem daty przyst¹pienia Polski do Unii Europejskiej poza 2003 r., Ministerstwo Gospodarki podjê³o prace nad aktualizacj¹ Wstêpnego Narodowego Planu Rozwoju 2000-2002.
WNPR koncentruje siê na ukazaniu g³ównych kierunków inwestycji publicznych, które s³u¿¹ najlepiej zwiêkszaniu stopnia spójnoci spo³eczno  ekonomicznej Polski ze Wspólnot¹ Europejsk¹ i jako
takie mog¹ byæ wspierane ze rodków przedakcesyjnych.
Podstawowymi kierunkami dzia³añ ujêtymi w WNPR s¹:
· sektor wytwórczoci  g³ównie wsparcie dla ma³ych i rednich firm rozpoczynaj¹cych lub
kontynuuj¹cych dzia³alnoæ w sektorach istotnych z punktu widzenia wzrostu konkurencyjnoci
polskiej gospodarki,
· infrastruktura zwi¹zana z tworzeniem korzystnego klimatu dla rozwoju gospodarczego
i potencja³u wytwórczoci, rozbudow¹ modernizacj¹ infrastruktury istotnej dla lokalizowania
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ró¿nego typu dzia³alnoci biznesowej (sieci transportowe telekomunikacyjne, ochrona rodowiska, infrastruktura edukacyjna i lokalna),
· rozwój zasobów ludzkich  wsparcie dla dzia³añ zwi¹zanych z rozwojem technologicznym
i innowacyjnym, podnoszeniem poziomu wykszta³cenia, oraz przekwalifikowaniami adresowanymi do grup zagro¿onych utrat¹ pracy.
Wstêpny Narodowy Plan Rozwoju formu³uje równie¿ szeæ zasadniczych osi rozwoju spo³ecznogospodarczego Polski. Problematyka MSP ujêta jest w osiach:
1. Poprawa konkurencyjnoci gospodarki poprzez modernizacjê i strukturalne dopasowanie sektora przemys³u i us³ug; rozwój MSP wspierany jest w okresie 20002003 z zasobów programu Phare w obszarach:
· tworzenia profesjonalnej instytucji wspierania przedsiêbiorczoci,
· finansowego wsparcia przedsiêwziêæ innowacyjnych,
· rozwoju infrastruktury gospodarczej,
· upowszechniania wiedzy o regulacjach obowi¹zuj¹cych w UE,
· dofinansowania udzia³u polskich przedsiêbiorstw w programach Unii,
· promowania rozwoju pozabankowych instytucji finansowego otoczenia MSP;
2. Rozwój zasobów ludzkich i zatrudnienia; rozwój MSP wspierany jest w okresie 20002003
z zasobów programu Phare w zakresie osi¹gania acquis w obszarze wspierania kszta³cenia
ustawicznego i rozwoju kadr przedsiêbiorczoci;
3. Wzmocnienie potencja³u rozwojowego regionów i przeciwdzia³anie marginalizacji niektórych
obszarów; rozwój MSP wspierany jest w okresie 20002003 za zasobów programu Phare
w zakresie osi¹gania acquis w obszarach:
· zak³adania nowych podmiotów gospodarczych w sektorach zdefiniowanych w wojewódzkich strategiach rozwoju regionalnego, o charakterze innowacyjnym,
· dokapitalizowanie regionalnych i lokalnych systemów po¿yczkowych oraz systemów
porêczeñ kredytowych dla MSP,
· instrumenty doradcze i informacyjne dla MSP,
· wsparcie dla stymulowania lokalizacji nowych przedsiêbiorstw.

3.1.3. Polityka przemys³owa i sektorowa
Strategia zwiêkszania inwestycji
13 marca 2001 r. Rada Ministrów przyjê³a Strategiê zwiêkszania inwestycji, która mia³a na celu
przyspieszenie trwa³ego, zrównowa¿onego rozwoju Polski przez sta³y, wysoki wzrost nak³adów
inwestycyjnych, w tym zwiêkszony nap³yw inwestycji zagranicznych, przy jednoczesnym osi¹gniêciu wiêkszego zaanga¿owania ludzi w pracê. Realizacja celu wymaga wzrostu inwestycji:
· w regionach wymagaj¹cych wsparcia rozwojowego,
· zapewniaj¹cych tworzenie nowych miejsc pracy,
· dotycz¹cych innowacji technologicznych, wspomagaj¹cych zwiêkszenie konkurencyjnoci
polskiej gospodarki,
· proekologicznych, przyczyniaj¹cych siê do poprawy rodowiska.
W Strategii uwzglêdniono podstawowe priorytety dla budowy nowoczesnej, bardziej innowacyjnej
i konkurencyjnej gospodarki w Polsce, tworzenia warunków rozwoju regionalnego oraz przeciwdzia³ania bezrobociu.
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W Strategii za³o¿ono wykorzystanie instrumentów prawnych, finansowych i instytucjonalnych, w tym
przyjêcie ustawy reguluj¹cej wspierania inwestycji, gdy¿ w obecnych rozwi¹zaniach prawnych nie
przewidziano specjalnych instrumentów wspierania inwestycji, z wyj¹tkiem przepisów dotycz¹cych
specjalnych stref ekonomicznych (SSE) oraz nielicznych udogodnieñ oferowanych na mocy ró¿nych
aktów prawnych. Ustawa5 wprowadzi³a system zachêt inwestycyjnych i okreli³a warunki ich przyznawania przedsiêbiorcom. Zakres przedmiotowy ustawy dotyczy m.in.: dotacji dla przedsiêbiorców,
dotacji na szkolenia pracowników zatrudnianych w przedsiêbiorstwach powsta³ych w wyniku realizacji inwestycji oraz dotacji dla gmin na przygotowanie infrastruktury technicznej pod inwestycje.
Rozwój spo³eczeñstwa informacyjnego
11 wrzenia 2001 r. Rada Ministrów przyjê³a program  e-Polska. Plan dzia³añ na rzecz rozwoju
spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce na lata 20012006. W programie sformu³owano piêæ celów,
z których dwa dotycz¹ sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw:
· inwestowanie w ludzi i umiejêtnoci zawiera komponent  praca zawodowa w gospodarce
opartej na wiedzy. Przewiduje siê wspieranie rodkami Funduszu Pracy inicjatyw osób bezrobotnych zainteresowanych podjêciem w³asnej dzia³alnoci gospodarczej w sektorze us³ug
z zakresu zastosowañ technologii informacyjnych i komunikacyjnych;
· Stymulowanie lepszego wykorzystania technologii informacyjnych, zawiera komponent 
gospodarka elektroniczna, który s³u¿yæ ma m.in. zwiêkszeniu udzia³u ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w gospodarce elektronicznej. Komponent ten realizowany i finansowany przez
Ministerstwo Gospodarki oraz Polsk¹ Agencje Rozwoju Przedsiêbiorczoci, przewiduje:
· wspieranie udzia³u ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w gospodarce elektronicznej,
· przygotowanie ogólnopolskiego programu szkoleniowego stymuluj¹cego zak³adanie ma³ych
przedsiêbiorstw wiadcz¹cych us³ugi zwi¹zane z wykorzystywaniem zasobów Internetu, a tak¿e
podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracowników z zakresu technologii informacyjnych,
Strategia rozwoju turystyki w latach 20012006
24 kwietnia 2001 r. Rada Ministrów przyjê³a Strategiê rozwoju turystyki w latach 200120066, w której
podkrelono, i¿ do zachowania spójnoci z celami polityki spo³eczno-gospodarczej niezbêdny jest
wzrost udzia³u turystyki w dochodzie narodowym i jej wp³ywu na wzrost dochodu narodowego. Szacuje siê, ¿e do osi¹gniêcia za³o¿onego w dokumentach rz¹dowych wzrostu PKB na poziomie 5 % rocznie
niezbêdny jest wzrost nak³adów w sektorze turystyki na poziomie 6,0  6,5 %. rocznie, tj. ok. 36  40%
w latach 20012006.
Koszty realizacji strategii i programu wsparcia rozwoju turystyki w latach 20012006 oszacowano
na prawie 2,5 mld z³ (w tym 320 mln z³ w latach 20012002). Ponad 2,0 mld z³ ma pochodziæ ze
rodków pomocowych oraz ustanowionych programów rz¹dowych. Resztê stanowi¹ rodki z bud¿etu
pañstwa i samorz¹dowych.

3.1.4 Polityka wobec MSP
Strategia dzia³añ prywatyzacyjnych w sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
3 kwietnia 2001 r. Rada Ministrów przyjê³a dokument zaproponowany przez Ministra Skarbu Pañstwa  Strategia dzia³añ prywatyzacyjnych w sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w obszarze
5
6

Sejm przyj¹³ ustawê 20 marca 2002 roku.
Strategia rozwoju turystyki w latach 20012006, Przeglad Rz¹dowy nr 5 z 2001 r.
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dzia³ania ministra skarbu pañstwa7. Jako cel polityki Rz¹du wskazano prywatyzacjê bezporedni¹
wszystkich przedsiêbiorstw w pañstwowym sektorze ma³ych i rednich firm, najpóniej do czasu
uzyskania przez Polskê cz³onkostwa w Unii Europejskiej.
Zgodnie z przyjêt¹ strategi¹, w pierwszej kolejnoci nale¿y zakoñczyæ prywatyzacjê bezporedni¹
ok. 550 przedsiêbiorstw pañstwowych, wobec których wojewodowie ju¿ j¹ rozpoczêli. Ostatnim
etapem by³oby sprywatyzowanie przedsiêbiorstw, które s¹ obecnie lub bêd¹ w przysz³oci objête
zarz¹dem komisarycznym i postêpowaniem naprawczym.
Program Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ
29 stycznia 2002 roku Rada Ministrów przyjê³a strategiê gospodarcz¹ Rz¹du Przedsiêbiorczoæ
Praca Rozwój, gdzie przedstawiono m.in. za³o¿enia do pakietu Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ 8.
W za³o¿eniach zidentyfikowano ponad 30 ustaw, które powinny zostaæ znowelizowane oraz przedstawiono 11 projektów nowych regulacji prawnych. Propozycje instrumentów prawnych pogrupowano w nastêpuj¹ce bloki tematyczne:
· uproszczenie systemu podatkowego,
· obni¿enie kosztów pracy oraz uelastycznienie stosunków pracy,
· uproszczenie systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych,
· uproszczenie przepisów proceduralnych,
· nowe regulacje prawne,
· przegl¹d procedur, instrukcji i innych aktów wewnêtrznych pod k¹tem usuniêcia ewentualnych barier w kontaktach urz¹d  przedsiêbiorca.
W ramach bloku programowego dotycz¹cego uproszczenia systemu podatkowego, przewiduje siê:
· uproszczenie rozliczeñ przedsiêbiorców z aparatem skarbowym przez nowelizacjê ustawy
o podatku dochodowym od osób prawnych i ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych,
· zrównanie praw i obowi¹zków podatników i administracji skarbowej przez nowelizacjê ustawy Ordynacja podatkowa,
· zwiêkszenie zakresu rycza³towych form opodatkowania przez nowelizacjê ustawy
o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne,
· u³atwienia w procedurze celnej, poprzez nowelizacjê ustawy Kodeks celny,
· z³agodzenie obci¹¿eñ ma³ych firm w zakresie VAT przez nowelizacje ustawy o podatku od
wartoci dodanej oraz o podatku akcyzowym,
· zmianê kompetencji organów kontroli skarbowej przez nowelizacjê ustawy o kontroli skarbowej,
· obni¿enie obci¹¿eñ przedsiêbiorców z tytu³u op³aty skarbowej przez nowelizacjê ustawy
o op³acie skarbowej,
· obni¿enie obci¹¿eñ przedsiêbiorców z tytu³u podatku od czynnoci cywilnoprawnych przez
nowelizacjê ustawy o podatku od czynnoci cywilnoprawnych,
· ujednolicenie zasad opodatkowania przedsiêbiorstw przez przygotowanie projektu ustawy
podatkowej obejmuj¹cej osoby fizyczne i prawne prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹.
W ramach bloku programowego dotycz¹cego obni¿enia kosztów pracy oraz uelastycznienia stosunków pracy, przewiduje siê zmiany w Kodeksie pracy oraz ustawach oko³okodeksowych w zakresie:
· obowi¹zku tworzenia komisji BHP w firmach,
· zmniejszenia ograniczeñ w stosowaniu umów na czas okrelony,
7
8
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· uregulowania problematyki dotycz¹cej godzin nadliczbowych,
· rozliczania czasu pracy,
· ograniczenia obowi¹zków w zakresie wprowadzania regulaminów wynagradzania, tworzenia
regulaminów pracy,
· zmiany zasad udzielania pracownikowi dni wolnych na poszukiwanie pracy,
· zmiany w zakresie tworzenia zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych i wyp³at wiadczeñ z tego tytu³u,
· zniesienie wymogu wydawania wiadectwa pracy w sytuacji, gdy ten sam pracodawca
nawi¹zuje niezw³ocznie stosunek pracy z tym samym pracownikiem,
· wprowadzenie zasady badañ lekarskich okresowych tylko dla pracowników zatrudnionych
w warunkach uci¹¿liwych i szkodliwych dla zdrowia,
· wprowadzenie uregulowañ dotycz¹cych nowych form zatrudnienia np. umowa o zastêpstwo,
telepraca, samozatrudnienie, praca tymczasowa,
· wprowadzenie mo¿liwoci odst¹pienia okresowego od niektórych przepisów prawa pracy za
zgoda pracowników przez pracodawcê zagro¿onego upad³oci¹ lub likwidacj¹,
· ustalenie maksymalnego terminu obowi¹zywania wypowiedzianego przez pracodawce uk³adu
zbiorowego pracy.
W ramach tego bloku przewiduje siê tak¿e:
· zmianê zasad ustalania p³acy minimalnej,
· uwzglêdnienie w przepisach dotycz¹cych rozwi¹zywania stosunków pracy specyfiki
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
· zmianê naliczania sk³adki na PFRON,
· likwidacjê obowi¹zku tworzenia zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych w ma³ych
przedsiêbiorstwach,
W ramach bloku programowego dotycz¹cego uproszczenia systemu ubezpieczeñ spo³ecznych i zdrowotnych przewiduje siê:
· uproszczenie systemu ubezpieczeñ spo³ecznych, poprzez wprowadzenie m.in. mo¿liwoci kwartalnego rozliczania sk³adek na ZUS oraz uregulowanie problematyki dotycz¹cej zatrudniania
absolwentów,
· wprowadzenie systemu ubezpieczeñ od wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
W ramach bloku programowego dotycz¹cego uproszczenia przepisów proceduralnych, przewiduje siê:
· przeniesienie wiêkszej iloci spraw o prawa maj¹tkowe do s¹dów rejonowych oraz uproszczenie postêpowania przez stopniowe poszerzanie w³aciwoci s¹dów rejonowych  podnoszenie kwoty wartoci przedmiotu sporu, skrócenie terminu, kiedy s¹d umarza postêpowanie
zawieszone na zgodny wniosek stron, dokonanie zmian w zakresie postêpowania zabezpieczaj¹cego, egzekucyjnego i rozpoznawczego a tak¿e rozszerzenie zakresu spraw rozstrzyganych w postêpowaniu nakazowym;
· ujednolicenie i uporz¹dkowanie przepisów dotycz¹cych spó³ek handlowych, poprzez nowelizacjê
ustaw Kodeks spó³ek handlowych, o Krajowym Rejestrze S¹dowym, Prawo dzia³alnoci gospodarczej, Kodeks postêpowania cywilnego, ustawy Kodeks cywilny  m.in. wprowadzenie przepisów o firmie i prokurze, zdefiniowanie dla potrzeb prawa cywilnego pojêcia przedsiêbiorcy
oraz modyfikacja przepisów w zakresie sposobu zawierania umów w obrocie profesjonalnym,
· obni¿enie op³at notarialnych poprzez obni¿enie maksymalnej wysokoci taksy notarialnej za
czynnoci notarialne zwi¹zane z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej,
· skrócenie procedur w sprawach gospodarczych oraz zniesienie mo¿liwoci nadmiernego
przeci¹gania postêpowania,
67

· z³agodzenie warunków nabywania uprawnieñ do kierowania robotami budowlanymi
· ograniczenie patologii zwi¹zanych z likwidacj¹ szkód komunikacyjnych, w tym nowelizacja
ustawy o dzia³alnoci ubezpieczeniowej,
· uchylenie przepisów umo¿liwiaj¹cych wstrzymanie dzia³alnoci gospodarczej przez organ
administracji, zniesienie mo¿liwoci dokonywania kontroli podczas nieobecnoci przedsiêbiorcy, uregulowanie obrotu kapita³owo-inwestycyjnego z zagranic¹,
· ujednolicenie definicji przedsiêbiorcy,
· uproszczenie zasad uzyskania pomocy publicznej, przez uchylenie przepisów nakazuj¹cych
zwrot pomocy i odsetek, jeli pomoc zosta³a przyznana wskutek b³êdu organu lub ustawodawcy oraz ograniczenie czêstotliwoci sk³adania sprawozdañ o pomocy,
· doprecyzowanie przepisów dotycz¹cych obrotu hurtowego napojami alkoholowymi oraz zmiana
zasad pobierania op³at za koncesje na obrót napojami alkoholowymi,
· wprowadzenie przepisów zapewniaj¹cych skuteczniejsz¹ ochronê ma³ym i rednim przedsiêbiorcom, spotykaj¹cym siê na rynku z nieuczciw¹ konkurencj¹,
W bloku rozwi¹zañ dotycz¹cych nowych regulacji prawnych:
· uproszczenie i ujednolicenie systemu rejestracji przedsiêbiorców poprzez wprowadzenie zasady
i mechanizmów powoduj¹cych, ¿e wpis przedsiêbiorcy w podstawowym rejestrze bêdzie
wywo³ywa³ skutki w zakresie nadania numeru REGON, NIP itd.,
· ograniczenie liczby inspekcji w obszarze dzia³alnoci gospodarczej i przygotowanie przepisów
umo¿liwiaj¹cych po³¹czenie pokrewnych inspekcji o podobnych uprawnieniach oraz ograniczenie ich liczby to kolejne zadanie w tym bloku,
· przygotowanie projektu ustawy o samorz¹dzie gospodarczym,
· uregulowanie zasad dzia³alnoci po¿ytku publicznego w nowej ustawie,
· ochronê polskich produktów poprzez ograniczenie nadmiernego importu, za pomoc¹ nowej
ustawy o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów subsydiowanych,
· uregulowanie wiadczenia us³ug teleinformacyjnych poprzez przygotowanie projektu ustawy
o wiadczeniu us³ug teleinformacyjnych i handlu elektronicznym,
· unormowanie zasad wymiany informacji gospodarczej w projekcie ustawy o wymianie informacji gospodarczej, który bêdzie mia³ za zadanie zwiêkszenie pewnoci obrotu gospodarczego,
Ponadto, Pakiet zapowiada podjêcie w 2002 r. prac nad rozbudow¹ systemu porêczeñ kredytowych
dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców. Jego intencj¹ jest szybka rozbudowa tego systemu tak, aby
ju¿ w latach 2002-2004 w sk³ad systemu wchodzi³o 16 regionalnych i ok. 100 lokalnych funduszy
porêczeniowych. Tego typu instytucje powinny powstawaæ na zasadzie oddolnej inicjatywy przedsiêbiorców, instytucji otoczenia biznesu oraz samorz¹dów terytorialnych. Utworzony w taki sposób
fundusz mo¿e liczyæ na wsparcie:
· przez dotacjê na podwy¿szenie kapita³u, udzielan¹ przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci,
· przez wejcie kapita³owe Banku Gospodarstwa Krajowego.

3.1.5. Polityka rynku pracy
Inicjatywy przeciwdzia³ania bezrobociu
16 stycznia 2001 r. Rada Ministrów zaakceptowa³a dokument Najwa¿niejsze makroekonomiczne trendy
w gospodarce w okresie trzech kwarta³ów w 2000 roku wraz z elementami prognozy krótkoterminowej oraz rekomendacje dla polityki przeciwdzia³ania bezrobociu. Jednym z podstawowych elementów oceny by³a pogarszaj¹ca siê sytuacja na rynku pracy. W zwi¹zku z tym przedstawiono szereg
dzia³añ stanowi¹cych rekomendacje dla polityki przeciwdzia³ania bezrobociu.
68

Rada Ministrów uzna³a, ¿e istnieje potrzeba pilnego podjêcia dzia³añ dotycz¹cych:
· tworzenia miejsc pracy, w tym dzia³ania u³atwiaj¹ce ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom dostêp
do zewnêtrznych róde³ finansowania, oraz wsparcie dzia³añ samorz¹dowych, zmierzaj¹cych
do poprawy warunków prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i tworzenia nowych miejsc
pracy na wsi,
· podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w tym rozwój szkoleniowych form subsydiowanego
zatrudnienia oraz zachêty do dalszej edukacji w formie grantów i stypendiów, zw³aszcza dla
m³odzie¿y z obszarów wiejskich,
· usprawniania funkcjonowania instytucji rynku pracy, w tym analiza stanu Funduszu Pracy
w zakresie finansowania aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu i zwiêkszenie rodków z Funduszu Pracy na ten cel, oraz przygotowanie programów tworzenia nowych miejsc
pracy, w województwach, w których przewidywane s¹ likwidacje du¿ych przedsiêbiorstw oraz
du¿e zwolnienia grupowe,
· zmiany prawa pracy, w tym nowelizacja kodeksu pracy w zakresie: zwiêkszenia liczby dopuszczalnych godzin nadliczbowych, przywrócenia mo¿liwoci zawierania nieograniczonej
iloci umów na czas okrelony, podwy¿szenia progu zatrudnienia, powy¿ej którego konieczne jest tworzenie regulaminów pracy i regulaminów wynagrodzeñ, stopniowej eliminacji
okresu obci¹¿ania pracodawców kosztami wynagradzania pracownika za okres niezdolnoci
do pracy.
Harmonogram dalszych dzia³añ maj¹cych na celu wspieranie przedsiêbiorczoci i powstawanie
9
nowych miejsc pracy
W styczniu 2001 r. Rada Ministrów podjê³a inicjatywê polityczn¹ maj¹c¹ na celu zawarcie porozumienia na rzecz dzia³añ zmierzaj¹cych do ograniczenia bezrobocia. Po spotkaniu przedstawicieli
organizacji pracodawców oraz partii wchodz¹cych w sk³ad koalicji AWS-UW zainicjowano przygotowanie Harmonogramu dalszych dzia³añ maj¹cych na celu wspieranie przedsiêbiorczoci i powstawanie nowych miejsc pracy.
6 marca 2001 r. harmonogram zosta³ przyjêty przez Radê Ministrów. Do podstawowych dzia³añ
ujêtych w harmonogramie zakwalifikowano nastêpuj¹ce zadania:
1. Obni¿enie obci¹¿eñ fiskalnych, szczególnie ma³ego biznesu, przez nowelizacjê ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych; termin realizacji: 31 marca 2001 r.
2. Dzia³ania na rzecz elastycznoci rynku pracy oraz na rzecz przestrzegania prawa pracy, poprzez
wsparcie Rz¹du dla poselskich inicjatyw nowelizacji Kodeksu pracy w zakresie m.in.:
a. uelastycznienia form zatrudnienia w godzinach nadliczbowych,
b. zwiêkszenia mo¿liwoci zawierania kolejnych umów na czas okrelony,
c. podwy¿szenia progu zatrudnienia, powy¿ej którego konieczne jest tworzenie regulaminów:
pracy i wynagradzania,
d. stopniowej eliminacji okresu obci¹¿enia pracodawcy kosztami wynagradzania pracownika za
okres niezdolnoci do pracy,
e. zró¿nicowania p³acy minimalnej,
f. usprawnienie kontroli legalnoci zatrudnienia,
g. porozumienie z partnerami spo³ecznymi.

9
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Termin realizacji: styczeñmarzec 2001 r.
3. Intensyfikacja eksportu, poprzez poparcie przez Rz¹d projektu nowelizacji ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa i niektóre osoby prawne w celu umo¿liwienia Bankowi Gospodarstwa Krajowego porêczania kredytów eksportowych. Termin realizacji:
marzec 2001 r.
4. Likwidacja administracyjnych barier rozwoju przedsiêbiorczoci, poprzez zmiany ustawowe
w zakresie obecnie obowi¹zuj¹cych zezwoleñ na dzia³alnoæ gospodarcz¹ i przygotowanie
odpowiedniego projektu nowelizacji ustawy, oraz analizê obowi¹zuj¹cych przepisów reguluj¹cych
realizacjê inwestycji i przepisów celnych pod k¹tem ograniczenia barier administracyjnych.
Termin realizacji: marzec 2001 r.
5. Rozwi¹zanie problemów zaleg³ych p³atnoci i nadmiernie wyd³u¿onych, umownych okresów
p³atnoci w obrocie gospodarczym, poprzez sfinalizowanie prac nad projektem ustawy o terminach
zap³aty. Termin realizacji: marzec 2001 r.
6. Zmiany w przepisach administracyjnych umo¿liwiaj¹cych nieograniczone wstrzymywanie
inwestycji, poprzez nowelizacjê: ustaw Prawo budowlane i kodeks postepowania administracyjnego. Termin realizacji: marzec 2001 r.
7. Ustawowe uregulowanie opodatkowania stron umów leasingu, poprzez nowelizacjê ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych,
dotycz¹cy umów leasingu. Termin realizacji: 15 marca 2001 r. przekazanie do parlamentu.
8. U³atwienie przedsiêbiorcom dostêpu do zewnêtrznych róde³ finansowania  porêczenia kredytowe, poprzez:
a. poparcie przez rz¹d projektu nowelizacji ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych
przez Skarb Pañstwa i niektóre osoby prawne (chodzi o mo¿liwoæ wspierania kapita³owego
przez BGK lokalnych i regionalnych funduszy porêczeñ kredytowych). Termin realizacji:
marzec 2001 r.,
b. dotacje dla lokalnych i regionalnych funduszy porêczeñ kredytowych z bud¿etu. Termin realizacji: marzec  maj 2001 r.
9. U³atwienie przedsiêbiorcom dostêpu do zewnêtrznych róde³ finansowania  rynek papierów
wartociowych, poprzez:
a. kontynuacjê kampanii edukacyjno-informacyjnej. Termin realizacji: marzec 2001 r.
b. refinansowanie spó³kom czêci kosztów zwi¹zanych z wejciem na rynek papierów wartociowych. Termin realizacji: marzec  kwiecieñ 2001 r.
10. Opracowanie skutecznego modelu wspó³finansowania inwestycji poprzez sfinalizowanie prac
nad rz¹dowym projektem ustawy o wspieraniu inwestycji. Termin realizacji: marzec 2001 r.
11. Zmiany w przepisach administracyjnych umo¿liwiaj¹cych nieograniczone wstrzymywanie
inwestycji, poprzez nowelizacjê Kodeksu postêpowania administracyjnego w kierunku uchylenia przepisów pozwalaj¹cych na nieograniczone wstrzymywanie inwestycji. Termin realizacji:
marzec 2001 r.
12. U³atwienie przedsiêbiorcom dostêpu do zewnêtrznych róde³ finansowania  rynek papierów
wartociowych, poprzez:
a. kontynuacjê kampanii edukacyjno-informacyjnej skierowanej do ma³ych i rednich spó³ek
w zakresie regulowanego rynku gie³dowego i pozagie³dowego.
b. refinansowanie spó³kom czêci kosztów zwi¹zanych z wejciem na rynek papierów wartociowych. Termin realizacji: marzec  kwiecieñ 2001 r.
13. Wprowadzenie preferencyjnych po¿yczek dla przedsiêbiorców, poprzez zmianê zasad korzystania przez przedsiêbiorców ze rodków na po¿yczki z Funduszu Pracy. Termin realizacji:
marzec 2001 r.
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14. Zwiêkszenie iloci rodków publicznych na aktywne formy wsparcia sektora ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw, poprzez zwiêkszenie rodków na wsparcie MSP, eksportu, turystyki w za³o¿eniach
projektu bud¿etu na 2002 rok. Termin realizacji: marzecmaj 2001 r.
15. Wspieranie rozwoju turystyki, poprzez przyjêcie Strategii rozwoju turystyki w latach 2001  2006.
Termin realizacji: marzec 2001 r.
16. Rozwijanie nowych dziedzin gospodarki wysokich technologii oraz sfery us³ug, poprzez przygotowanie aktów wykonawczych do znowelizowanej ustawy o Komitecie Badañ Naukowych. Termin realizacji: marzec 2001 r.
17. Poprawa infrastruktury s³u¿¹cej rozwojowi przedsiêbiorstw, poprzez rozbudowê Krajowego Sytemu Us³ug o nastêpne orodki oraz wsparcie finansowe dla Krajowego Systemu Us³ug. Termin
realizacji: czerwiec 2001 r.

3.1.6. Polityka regionalna
Wynikiem przyjêcia ustawy z dn. 12 maja 2000 r. o zasadach wspierania rozwoju regionalnego by³o
przyjêcie przez Radê Ministrów rozporz¹dzenia z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie programów
wsparcia na lata 20012002 znowelizowanego 11 kwietnia 2001 r. W czerwcu 2001 Rada ministrów
zatwierdzi³a zawarcie kontraktów wojewódzkich podpisanych uprzednio przez marsza³ka województwa i ministra w³aciwego ds. rozwoju regionalnego.
Finansowanie programu wsparcia  poprzez realizacjê programów wojewódzkich w 2001 r. odbywa³o
siê poprzez rodki pochodz¹ce z trzech róde³:
1. rodków bud¿etu pañstwa
a. rezerwy celowej  dotacje na wspieranie zadañ wynikaj¹cych z programów wojewódzkich
przeznaczonych do objêcia kontraktami wojewódzkimi,
b. rodków na wspó³finansowanie programu spójnoci spo³eczno-gospodarczej Phare, programów
wspó³pracy przygranicznej Phare oraz Zintegrowanego Programu Polska Granica Wschodnia,
c. rodków bêd¹cych w dyspozycji ministrów w³aciwych przeznaczonych na terytorialnie
zorientowane dzia³ania rozwojowe,
2. rodków pomocowych z bud¿etu Wspólnoty Europejskiej na dofinansowanie programu spójnoci
spo³eczno-gospodarczej Phare, programów wspó³pracy przygranicznej Phare oraz Zintegrowanego Programu Polska Granica Wschodnia,
3. rodków w³asnych jednostek samorz¹dów terytorialnych oraz innych (np. fundusze celowe, agencje), a tak¿e rodków prywatnych.
rodki rezerwy celowej na 2001 r. wynosi³y 1 252 942 tys. z³ i mog³y byæ przeznaczone jedynie na
finansowanie wydatków inwestycyjnych. Na podstawie odpowiednich wniosków wojewodów i Ministra rozwoju regionalnego i budownictwa, Minister finansów zwiêkszy³ bud¿ety wojewodów o kwotê
1 230 808 tys. z³. (98,24% planowanej kwoty).
rodki na wspó³finansowanie programu spójnoci spo³eczno-gospodarczej Phare programów wspó³pracy przygranicznej Phare oraz Zintegrowanego Programu Polska Granica Wschodnia zaplanowano na 2001 r. w kwocie 1 235 262 tys. z³. rodki wydawane by³y w zale¿noci od zawarcia odpowiednich umów i memorandów finansowych z Wspólnotami Europejskimi.
Kryzys finansów publicznych spowodowa³, ¿e w padzierniku 2001 r. blokowano rodki bêd¹ce w dyspozycji ministrów w³aciwych przeznaczonych na terytorialnie zorientowane dzia³ania rozwojowe
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zw³aszcza rezerwy celowe na kwotê ok. 440 mln z³, które by³y ujête w kontraktach. Pog³êbiaj¹cy siê
kryzys finansów publicznych oraz dzia³ania oszczêdnociowe spowodowa³, ¿e na rok 2002 zaplanowano w bud¿ecie pañstwa rezerwê ni¿sz¹ od przewidzianej w kontraktach o ok. 1 mld z³ (z 2 mld
planowanych pierwotnie do 1 mld z³) Ponadto zmniejszono ujête w kontraktach rodki w³aciwych
ministrów o ok. 50% co oznacza piln¹ potrzebê renegocjowania kontraktów.10 Kwestia renegocjacji
zosta³a podjêta przez Komitet Rady Ministrów w grudniu 2001 r.
Elementem wsparcia bud¿etowego istotnym dla MSP jest dofinansowanie programów wojewódzkich s³u¿¹cych zmniejszaniu bezrobocia. W sierpniu 2000 r. Rada Ministrów wyda³a rozporz¹dzenie
w sprawie zasad warunków i trybu wspierania rodkami bud¿etu pañstwa programów inicjowanych
przez samorz¹dy województwa, a dotycz¹cych obszarów wiejskich11.
Przepisy te umo¿liwiaj¹ wspieranie rodkami bud¿etowymi wojewódzkich programów maj¹cych na celu:
· zmniejszenie negatywnych skutków bezrobocia, utrzymanie lub tworzenie miejsc pracy,
· wsparcie przebiegu restrukturyzacji podmiotów objêtych programami restrukturyzacyjnymi
przyjêtymi przez Radê Ministrów.
Wsparcie finansowe mo¿e dotyczyæ nastêpuj¹cych us³ug w zakresie dotycz¹cym MSP:
· szkoleñ i doradztwa w zakresie prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej,
· doradztwa w zakresie prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej wiadczone ma³ym
przedsiêbiorcom i udzielanie im jednorazowych dotacji na zakup rodków trwa³ych,
· dzia³ania inkubatorów przedsiêbiorczoci,
· wiadczenia us³ug doradczych i szkoleniowym samorz¹dom powiatowym i gminnym
w zakresie przygotowania i realizacji przez te jednostki programów maj¹cych na celu ograniczenie bezrobocia i rozwój przedsiêbiorczoci.
W 2000 r. przewidziano w bud¿ecie rezerwê w wysokoci 60 620 tys. z³. Ze rodków rezerwy wydatkowano 8.799 tys. z³ (14,5% rodków). Pozosta³e rodki uznano za niewygasaj¹ce i s³u¿y³y realizacji
programów w roku 2001. Oko³o 60% wydatkowanych rodków przeznaczono na dotacje inwestycyjne dla przedsiêbiorców (udzielono przesz³o 1 600 dotacji), 13% na przekwalifikowania, a 5% na
doradztwo dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ (ze szkoleñ i doradztwa skorzysta³o
4 344 osób).
W programie wsparcia przewidywano wykorzystanie na ten cel w 2001 r. kwoty 49 967 tys. z³, za
w 2002 r. kwoty 54 968 tys. z³. Jednak w bud¿ecie na rok 2002 nie zaplanowano takiej kwoty.

3.1.7. Dzia³ania na rzecz likwidacji skutków powodzi w 2001 roku
W zwi¹zku z sytuacj¹ powodziow¹ w lipcu 2001 r., która dotknê³a dziewiêæ województw Rada Ministrów podjê³a szereg dzia³añ o charakterze programowo  organizacyjnym, których czêæ dotyczy
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.

10

11
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Odpowied ministra finansów  z upowa¿nienia Prezesa Rady Ministrów na zapytanie poselskie nr 123 w sprawie
zapewnienia rodków na realizacjê kontraktów wojewódzkich w 2002 r. w; www.sejm.gov.pl
Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2000 r. w sprawie zasad warunków i trybu wspierania rodkami
bud¿etu pañstwa programów inicjowanych przez samorz¹dy województwa (Dz. U. z 2000 r. Nr 68, poz. 608, z 2001 r.
Nr 63, poz. 642, Nr 89, Poz. 976).

Dzia³ania legislacyjne w zakresie podatków i ubezpieczeñ spo³ecznych
W dniu 11 sierpnia 2001 r. Sejm RP przyj¹³ ustawê o szczególnych rozwi¹zaniach prawnych zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw12,
w której okrelono:
1. Mo¿liwoæ obni¿enia dochodu w okresie najbli¿szych kolejnych piêciu lat podatkowych o wysokoæ
straty poniesionej w roku podatkowym obejmuj¹cym lipiec i sierpieñ 2001 r. dla podatników podatku
dochodowego od osób prawnych oraz podatku od osób fizycznych, prowadz¹cych dzia³alnoæ
gospodarcz¹, którzy ponieli rzeczywiste szkody materialne w zwi¹zku z powodzi¹;
2. Wprowadzono zasadê pozwalaj¹c¹ na uzyskanie za koszt uzyskania przychodu:
a. wierzytelnoci dopisanych jako nieci¹galne, które wczeniej zosta³y zarachowane jako przychody nale¿ne, jak równie¿ rezerw tworzonych na tego typu wierzytelnoci, o ile ich
nieci¹galnoæ zosta³a uprawdopodobniona niewyp³acalnoci¹ d³u¿nika wskutek powodzi,
b. poniesione koszty inwestycji rozpoczêtych przed dniem 31 sierpnia 2001 r. a zaniechanych do
koñca 2001 r. w zwi¹zku z powodzi¹;
3. Mo¿liwoæ podwy¿szenia stawek amortyzacyjnych dla rodków trwa³ych przy zastosowaniu
wspó³czynnika nie wy¿szego ni¿ 4 dla maszyn i urz¹dzeñ oraz wspó³czynnika 6 dla budynków
i budowli, wprowadzonych do ewidencji rodków trwa³ych i do u¿ytkowania w okresie od wrzenia do grudnia 2001 r.;
4. Zwolniono do dnia 31 grudnia 2002 r. od podatku dochodowego:
a. dotacje, subwencje, dop³aty, zapomogi i inne nieodp³atne wiadczenia otrzymane przez podatników
podatku dochodowego od osób fizycznych albo od osób prawnych na usuwanie skutków powodzi,
b. darowizny otrzymane przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych na niektóre cele,
c. kwoty umorzonych po¿yczek przyznanych ze rodków Pañstwowego Funduszu Rehabilitacji
Osób Niepe³nosprawnych osobom niepe³nosprawnym  na cele dzia³alnoci gospodarczej oraz
zak³adom pracy chronionej  na cele inwestycyjne, je¿eli w zwi¹zku z powodzi¹ nast¹pi³a
utrata mo¿liwoci sp³aty tych po¿yczek;
5. Zwolniono od op³aty skarbowej do 31 grudnia 2003 r. czynnoci, zawiadczenia i zezwolenia
zwi¹zane z odtwarzaniem dokumentów zniszczonych lub utraconych w wyniku powodzi;
6. Wprowadzono mo¿liwoæ umorzenia na wniosek p³atnika sk³adek umotywowany szkodami
maj¹tkowymi doznanymi wskutek powodzi, sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne pracowników
w czêci nale¿nej od p³atnika sk³adek oraz odsetek za zw³okê za miesi¹c lipiec i sierpieñ 2001 r.
Dotyczy to równie¿ ubezpieczonych op³acaj¹cych sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne z tytu³u
prowadzenia pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej.
Dzia³ania kredytowe i gwarancyjne
Na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2001 r. Rada Ministrów zdecydowa³a ¿e, z rezerw przeznaczonych na
przeciwdzia³anie skutkom powodzi uruchomione zostan¹ m.in. preferencyjne po¿yczki dla ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw. Oszacowano, ¿e potrzebnych bêdzie ok. 20 mln z³ w skali kraju. Ostatecznie, na ten cel wydatkowano kwotê ok. 17,8 mln z³. Z preferencyjnych po¿yczek udzielonych
przez 10 Funduszy Po¿yczkowych skorzysta³o 426 ma³ych i rednich przedsiêbiorstw z 11 województw. Przy czym, a¿ 95% po¿yczkobiorców stanowi³y firmy ma³e (403), a tylko 5% przedsiêbiorstwa rednie (23)13.
12

13

Ustawa z dnia 11 sierpnia 2001 r. o szczególnych rozwi¹zaniach prawnych zwi¹zanych z usuwaniem skutków powodzi
z lipca i sierpnia 2001 r. oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 84, poz. 907)
Dane te pochodz¹ z podsumowania realizacji projektu Dotacja na powiêkszenie kapita³u funduszu po¿yczkowego
w 2001 r.. Podsumowanie powiêcone jest g³ównie dotacji na powiêkszenie kapita³u funduszu po¿ykowego dla MSP
poszkodowanych w wyniku klêsk ¿ywio³owych w 2001 r.
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O po¿yczki w trybie uproszczonym mogli ubiegaæ siê przedsiêbiorcy korzystaj¹cy z uproszczonych
form opodatkowania (karta podatkowa, rycza³t). Kwota po¿yczki nie mog³a przekraczaæ 10 tys. z³
przy karencji 6 miesiêcy i okresie sp³aty kapita³u do 18 miesiêcy. Wszyscy przedsiêbiorcy mogli
ubiegaæ siê o po¿yczki w kwocie do 45 tys. oraz do 200 tys. z³ (w przypadku udowodnienia strat na
kwotê przekraczaj¹c¹ 100 tys. z³) przy okresie karencji 12 miesiêcy i okresie sp³aty kapita³u do 36
miesiêcy przy po¿yczce do 45 tys. z³ i 48 miesiêcy przy po¿yczce do 200 tys. z³.
Ponadto, Komisja Europejska i rz¹d porozumia³y siê w sprawie dofinansowania projektów infrastrukturalnych w gminach dotkniêtych powodzi¹ (2002-2003) ze rodków Phare 15 mln EURO w ramach Programu Rekonstrukcji po zniszczeniach powodziowych. Uruchomiono tak¿e porêczenia sp³aty
kredytów dla powodzian ze rodków Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych w wysokoci do
50 tys. EURO w przypadku firm dzia³aj¹cych krócej ni¿ dwa lata oraz do 100 tys. EURO w przypadku pozosta³ych firm.

3.2. Realizacja polityki pañstwa wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
3.2.1. Dzia³ania parlamentarne
W III kadencji Sejmu RP tematyk¹ MSP na szczeblu parlamentu zajmowa³a siê Komisja Ma³ych i rednich
Przedsiêbiorstw. W okresie od stycznia do wrzenia 2001 r. Komisja obradowa³a na 34 posiedzeniach.
W 2001 r. Komisja zaproponowa³a trzy inicjatywy ustawodawcze:
· Projekt ustawy o zmianie ustawy  Kodeks cywilny, ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz ustawy o Inspekcji Handlowej,
zg³oszony w czerwcu 2001 r.,
· Projekt ustawy o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych, zg³oszony w kwietniu 2001 r.,
· Projekt ustawy o zmianie ustawy o zmianie ustawy o rachunkowoci, zg³oszony w marcu 2001 r.
(rozpatrywany nastêpnie razem z Komisj¹ Finansów Publicznych).
Omawiano równie¿ podjecie inicjatywy ustawodawczej dotycz¹cej: projektu ustawy o zawodzie optyka, projektu zmiany ustawy  Kodeks spó³ek handlowych, projektu ustawy o terminie regulacji wierzytelnoci handlowych, oraz za³o¿eñ do projektu ustawy o powszechnym samorz¹dzie gospodarczym. Projekty te jednak nie zosta³y one formalnie zg³oszone do koñca kadencji Sejmu. Ogó³em
w III kadencji Sejmu RP, komisja zg³osi³a formalnie siedem inicjatyw ustawodawczych.
Komisja w trakcie swych prac w 2001 r. rozpatrywa³a ponadto osiem projektów ustaw:
· trzy poselskie projekty dotycz¹ce zmiany ustawy z dnia 22 marca 1989 r. o rzemiole,
· rz¹dowy projekt ustawy o terminach zap³aty w obrocie gospodarczym, poselski projekt ustawy
o regulacji zaleg³oci p³atniczych za towary i us³ugi,
· projekt ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych razem z Komisj¹ Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa, Komisj¹ Samorz¹du Terytorialnego i Polityki Regionalnej,
· rz¹dowy projekt ustawy o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi
odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej,
· projekt ustawy o odpadach razem z Komisj¹ Ochrony rodowiska Zasobów Naturalnych
i Lenictwa.
Komisja na posiedzeniach omawia³a ponadto problemy:
· realizacji programu Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 r.,
· dostêpnoci rodków Funduszu Pracy dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw oraz efektywnoci
ich wykorzystania,
74

·
·
·
·
·
·
·
·
·

dostêpnoci rodków pomocowych kierowanych do ma³ych i rednich przedsiêbiorstw przy zatrudnianiu osób bezrobotnych,
rozwoju sektora MSP w kontekcie rozwoju regionalnego kraju,
stworzenia systemu informatycznego dla przedsiêbiorstw,
problematyki zasad ustalania kryteriów oceny i wyboru ofert przy udzielaniu zamówieñ publicznych,
relacji pomiêdzy przedsiêbiorcami a instytucjami pañstwowymi,
kszta³towania postaw przedsiêbiorczych wród dzieci i m³odzie¿y,
zawodów zaufania publicznego,
warunków pomocy pañstwa we wdra¿aniu norm ISO serii 9000 i 14000 przez MSP,
kwestii zasadnoci likwidacji posterunków celnych w aspekcie rozwoju eksportu przez MSP.

Istotnym przedmiotem dzia³añ Komisji by³a problematyka bud¿etowa. W bud¿ecie na 2001 r. na wsparcie
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw umieszczono dotacjê w wysokoci 71 mln z³. W ramach tej kwoty
64 mln z³ przekazane zosta³y Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci na dotacjê podmiotow¹.
19 listopada 2001 r. na pocz¹tku IV kadencji Sejmu RP, Komisja Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw
zosta³a zlikwidowana w ramach reorganizacji komisji sejmowych14. Problematyka ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw zosta³a przekazana do zakresu dzia³ania Komisji Gospodarki, w której utworzono
sta³¹ podkomisjê ds. MSP. W trakcie debaty sejmowej ¿aden z pos³ów nie zaprotestowa³ przeciw
likwidacji komisji.

3.2.2. Dzia³ania zwi¹zane z integracj¹ europejsk¹
20 kwietnia 2001 r. Rada Ministrów przyjê³a Raport z realizacji w 2000 r. Narodowego Programu
Przygotowania do Cz³onkostwa w Unii Europejskiej15.
W raporcie odnotowano brak realizacji dzia³añ zgodnie z harmonogramem w zakresie:
· wprowadzenia do ustawy o Krajowym Rejestrze S¹dowymi przepisu nak³adaj¹cego na urz¹d
rejestruj¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ obowi¹zku informowania instytucji o rozpoczêciu, zmianie
i zaprzestaniu dzia³alnoci przez przedsiêbiorcê. Opónienie wynika z faktu, ze nowelizacja poci¹ga
za sob¹ koniecznoæ dokonania zmian Kodeksu pracy,
· nowelizacji rozporz¹dzenia Ministra Przemys³u i Handlu w sprawie szczegó³owych kierunków
dzia³añ Agencji Techniki i Technologii, sposobów ich realizacji oraz warunków udzielania
po¿yczek i porêczeñ, w tym preferencyjnych, w zwi¹zku ze zmianami kompetencyjnymi organów
nadzoruj¹cych ATT i potrzeb¹ zmian najpierw w ustawie o ATT,
· projektu ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego, w zwi¹zku z pracami nad podobn¹ ustaw¹
prowadzonymi przez Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej,
· nowelizacji rozporz¹dzenia Rady Ministrów w sprawie organizowania i finansowania praktycznej nauki zawodu, z uwagi na celowoæ podjêcia prac nad zmian¹ rozporz¹dzenia po nowelizacji
ustawy o owiacie.
14

15

Uchwa³a Sejmu RP z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie zmiany Regulaminu Sejmu RP (M. P. nr 37, poz. 586), W zwi¹zku
z likwidacj¹ Komisji MP, zakresie dzia³ania Komisji Gospodarki ujêto dodatkowo sprawy zwi¹zane z tworzeniem
w³aciwych podstaw prawnych dla powstawania, dzia³ania i rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw prowadzonych
przez ró¿ne podmioty gospodarcze, dostosowania norm prawnych, równie¿ w procesie legislacyjnym, do potrzeb
i mo¿liwoci dzia³ania takich przedsiêbiorstw, sprawy rozwoju rzemios³a, spó³dzielczoci oraz dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie drobnej wytwórczoci oraz us³ug, sprawy turystyki, a tak¿e sprawy ochrony przed dzia³aniem monopoli,
w szczególnoci monopoli naturalnych, zapewniania wolnoci konkurencji na rynku, zasadnoci koncesjonowania zawodów
i dzia³alnoci gospodarczej, przeciwdzia³ania monopolizacji oraz ochrony praw konsumenta.
Raport z realizacji Narodowego Programu Przygotowania do Cz³onkostwa w unii Europejskiej. Druk sejmowy
nr 2868 z 2 maja 2001 r.
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W raporcie podkrelono jednak, ¿e wiêkszoæ dzia³añ jest realizowana, za Komisja Europejska w Okresowym Raporcie 2000 oceni³a dzia³ania Polski jako zgodne z zasadami i celami polityki wspólnotowej.
W raporcie oszacowano nak³ady poniesione na realizacjê priorytetu w wysokoci 19 886 tys. z³. (z czego:
7 195,6 tys. z³. na u³atwienie przedsiêbiorcom dostêpu do wiedzy w zakresie prowadzenia firmy,
6 932,1 tys. z³. na budowê sieci konsultacyjno  doradczej).
W czerwcu i wrzeniu 2001 r. Komitet Integracji Europejskiej przedstawi³ równie¿ Informacjê
do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postêpów Polski na drodze do cz³onkostwa w UE
2000-2001 oraz Uzupe³nienie do Informacji do Raportu Okresowego Komisji Europejskiej z postêpów Polski na drodze do cz³onkostwa w UE 20002001 prezentuj¹ce postêp dostosowawczy w okresie wrzesieñ 2000  czerwiec 2001 oraz w okresie czerwiec  wrzesieñ 2001, w których podkreli³
realizacjê zmian legislacyjnych oraz uruchomienie dzia³añ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci.

3.2.3. Polityka gospodarcza i polityka wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
Narodowy Plan Dzia³añ na Rzecz Zatrudnienia na lata 2000  20001
Przyjêty przez Rz¹d w czerwcu 2000 r. Narodowy Plan Dzia³añ na Rzecz Zatrudnienia na lata 20002001
oparty o treæ Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich mia³ byæ
instrumentem dzia³añ rz¹dowych zmierzaj¹cych do ograniczenia narastaj¹cego zjawiska bezrobocia.
Dokument zawiera³ opis trzydziestu szeciu kompleksowych zadañ, zgrupowanych w czterech filarach. Jednym z filarów jest rozwój przedsiêbiorczoci, w ramach którego zaproponowano cztery
zadania zwi¹zane wprost z problematyk¹ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Zadanie: Ograniczenie obci¹¿eñ i barier administracyjnych utrudniaj¹cych rozwój ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw. W ramach tego zadania:
· wykonano ekspertyzê oceniaj¹c¹ wp³yw obci¹¿eñ biurokratycznych na dzia³alnoæ ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw,
· przeanalizowano przepisy BHP nale¿¹ce do w³aciwoci Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Nie dosz³o natomiast do dokonania:
· zmian w kodeksie pracy zmierzaj¹cych do ograniczenia obci¹¿eñ socjalnych i administracyjnych zwi¹zanych z zatrudnieniem pracowników,
· zmian w ustawie o Krajowym Rejestrze S¹dowym polegaj¹cych na na³o¿eniu na urz¹d
rejestruj¹cy obowi¹zku informowania odpowiednich instytucji (inspekcja pracy, inspekcja
sanitarna) o rozpoczêciu lub zakoñczeniu dzia³alnoci przez przedsiêbiorcê,
· nie dokonano zmian w rozporz¹dzeniu MPiPS w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeñstwa
i higieny pracy, które ogranicza³yby niektóre obowi¹zki pracodawcy w sektorze MSP.
Zadanie: Wzrost innowacyjnoci i poziomu technologicznego ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
W ramach tego zadania:
· znowelizowano ustawê o funduszach inwestycyjnych, umo¿liwiaj¹c powstawanie tzw. ventures capital,
· realizowano rz¹dowy program Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 roku.
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Nie dosz³o do realizacji:
· kompleksowej oceny funkcjonowania ustawy o Komitecie Badañ Naukowych,
· przyjêcia ustawy o dzia³alnoci po¿ytku publicznego,
· opracowania systemu wsparcia dla MSP w zakresie inwestowania w rozwój kadr.
Zadanie: Wspieranie dzia³añ na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci. W ramach tego zadania:
· uruchomiono bazê danych o regulacjach prawnych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej,
· zwiêkszono skalê ubezpieczenia polskiego eksportu w latach 2000 i 2001 poprzez znowelizowanie ustawy o gwarantowanych przez Skarb Pañstwa ubezpieczeniach kredytów eksportowych,
wprowadzenie nowych produktów ubezpieczeniowych przez KUKE S.A. (m.in. ubezpieczenie krótkoterminowego kredytu od ryzyka nierynkowego), rozpoczêcie wdro¿enia programu
Kredyty eksportowe do Federacji Rosyjskiej, podejmowania inicjatyw przez KUKE S.A.
wspólnie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego w kwestii utworzenia funduszu refinansowania rednio- i d³ugoterminowych kredytów eksportowych,
· refundowano ma³ym i rednim przedsiêbiorcom czeæ wydatków zwi¹zanych z procesem uzyskiwania ISO, na ten cel zarezerwowano 400 tys. z³.
Zadanie: Wspieranie rozwoju regionalnych i lokalnych instytucji dzia³aj¹cych na rzecz rodowiska
przedsiêbiorców i rozwoju lokalnej infrastruktury. W ramach tego zadania:
· realizowano dzia³ania maj¹ce na celu rozwój Krajowego Systemu Us³ug,
· przyjêto ustawê o Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci.
Restrukturyzacja górnictwa wêgla kamiennego.
W 2001 r. stan zatrudnienia w sektorze wêgla kamiennego zmniejszy³ siê o ponad 9 tys. osób, osi¹gaj¹c stan 145 995 tys. osób. Pierwotnie planowane by³o zmniejszenie zatrudnienia o ponad 13 tys.
osób.16
Ponad 5 tys. pracowników odesz³o w ramach Górniczego Pakietu Socjalnego. (urlopy socjalne, zasi³ki
socjalne i jednorazowe odprawy pieniê¿ne bezwarunkowe). W 2001 r. na finansowanie instrumentów os³onowych Górniczego Pakietu Socjalnego w ramach restrukturyzacji zatrudnienia przekazano
z bud¿etu pañstwa ³¹cznie 782 571,8 tys. z³. Ponadto z bud¿etu przeznaczono kwotê 7 500 tys. z³ na
tworzenie nowych miejsc pracy. Do listopada 2001 r. ze rodków tych przekazano kwotê 7 744,4 tys. z³
do Banku Gospodarstwa Krajowego na preferencyjne kredyty dla finansowania inwestycji wspieraj¹cych tworzenie nowych miejsc pracy w gminach górniczych.
Ponadto, w 2001 r. przedstawiciele spó³ek wêglowych i gmin górniczych uczestniczyli w przedsiêwziêciach dotycz¹cych tworzenia nowych miejsc pracy oraz, szczególnie istotnego z punktu widzenia MSP, tworzenia stref aktywnoci gospodarczej.
Program restrukturyzacji hutnictwa ¿elaza i stali i program restrukturyzacji koksownictwa
W 2001 r. realizowany by³ Program restrukturyzacji hutnictwa ¿elaza i stali.17 W hutach objêtych
programem zatrudnienie zmniejszy³o siê o 8,6 tys. osób, a w zakresie Hutniczego Pakietu Socjalnego
zwolnieniami objêto 4,6 tys. osób (od 1999 r. ³¹cznie 17,5 tys. osób). Wiêkszoæ objêtych zwolnie16

17

Informacja o realizacji reformy górnictwa wêgla kamiennego w 2001 r. na spotkanie Ministra Gospodarki oraz Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z przedstawicielami pracodawców i górniczych zwi¹zków zawodowych, Ministerstwo
Gospodarki, Warszawa, styczeñ 2002 r. s. 14 15.
Informacja na temat przebiegu restrukturyzacji hutnictwa ¿elaza i stali oraz koksownictwa, Ministerstwo Gospodarki,
Czêstochowa, 8 lutego 2002 r. s. 7

77

niami skorzysta³a przede wszystkim ze wiadczeñ przedemerytalnych, zasi³ków przedemerytalnych,
odpraw bezwarunkowych. W okresie trzech lat jedynie ok. 400 hutników skorzysta³o z kontraktów
szkoleniowych.
£¹czne koszty redukcji zatrudnienia w 2001 r. wynios³y 109,2 mln z³ w tym dotacje Ministra Gospodarki do os³on socjalnych wynios³y 25,7 mln. z³. Dodatkowe wydatki zwi¹zane z wiadczeniami
przedemerytalnymi od kwietnia 1999 r. spowodowa³y dodatkowe obci¹¿enie bud¿etu pañstwa na
kwotê ok. 220 mln. z³.
W ramach Programu restrukturyzacji koksownictwa zatrudnienie zmniejszy³o siê w ci¹gu czterech
lat o 4,1 tys. osób (z 11,6 tys. w 1998 r. do 7,5 tys. w 2001 r.). W 2001 r. koszty redukcji zatrudnienia
wynios³y ok. 1,4 mln z³ w tym dotacja z bud¿etu Ministra Gospodarki wynios³a 0,4 mln z³.
Nie ulega w¹tpliwoci, ¿e problem tworzenia nowych miejsc pracy (samozatrudnienia) zwalnianych
pracowników jest w istocie marginalny we wszystkich programach restrukturyzacyjnych. W ramach
za³o¿eñ programu restrukturyzacji hutnictwa na lata 2002 i 2003 zwrócono uwagê, na rozwa¿enie
mo¿liwoci wsparcia dzia³añ rozwijaj¹cych innowacyjnoæ, przedsiêbiorczoæ oraz rozwój ma³ej
przedsiêbiorczoci przez zwalnianych z hut pracowników. Zadanie to mo¿e byæ inicjowane, wykonywane i wspierane na poziomie regionalnym.18
Realizacja programu wspierania ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
2 padziernika 2001 r. Rada Ministrów zapozna³a siê z Informacj¹ o realizacji dokumentu Kierunki
dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 roku.
Dzia³ania Rz¹du s³u¿¹ce zwiêkszeniu konkurencyjnoci sektora MSP polegaj¹ m.in. na finansowym
wsparciu przedsiêwziêæ innowacyjnych i wdro¿eniowych, podejmowanych przez przedsiêbiorców.
· 1 stycznia 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej
Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Dz. U. z 2000 r. Nr 109, poz. 1158),
· 21 kwietnia 2001 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r.
w sprawie szczegó³owych zadañ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Dz. U. z 2001 r.
Nr 29, poz. 321),
· 24 czerwca 2001 r. wesz³o w ¿ycie rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Dz. U. z 2001 r. Nr 57, poz. 598), zmienione 9 sierpnia 2001 r. (Dz. U. z 2001 r.
Nr 84, poz. 917),
· od czerwca 2001 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci rozpoczê³a przyjmowanie
wniosków od przedsiêbiorców o dotacje na uzyskanie certyfikatu systemu jakoci oraz us³ugi
doradcze oraz o dotacje na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapita³owym ,
· 25 padziernika 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych (Dz. U. z 2001 r. Nr 76, poz. 813),
· w ramach Krajowego Systemu Us³ug rozszerzono sieæ konsultacyjno  doradcz¹ dla przedsiêbiorców.
Dzia³ania Rz¹du maj¹ce na celu wzrost eksportu sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw polegaj¹
przede wszystkim na d¹¿eniu do wyrównywania warunków funkcjonowania polskich i zagranicz-

18
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nych przedsiêbiorców. Dzia³ania te obejmuj¹ m.in. wspieranie ze rodków bud¿etowych udzia³u przedsiêbiorców w targach i wystawach za granic¹.
· 1 stycznia 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z 15 wrzenia 2000 r. o zmianie ustawy o Komitecie
Badañ Naukowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 91, poz. 1008), która usprawni³a podzia³ rodków
pomocowych z UE oraz z bud¿etu pañstwa na realizacjê uczestnictwa Polski w V Programie
ramowym (w tym komponent MSP),
· ze rodków Ministerstwa Gospodarki, przeznaczonych na promocjê eksportu, wspierano udzia³
przedsiêbiorców w targach i wystawach za granic¹, a wprowadzone w grudniu 2000 roku
modyfikacje zasad refundacji kosztów uczestnictwa w imprezach targowo-wystawienniczych
sprawi³y, ¿e w 2001 roku w porównaniu do lat poprzednich by³y one znacznie korzystniejsze
dla eksporterów,
· w 2000 r. ubieg³ym zorganizowano 170 imprez wystawienniczych, w których uczestniczyli
polscy przedsiêbiorcy. Firmy uczestnicz¹ce w poszczególnych imprezach mog³y uzyskaæ refundacjê kosztów w wysokoci do 15.000 z³ lista A, do 10.000 z³ lista B, oraz do 5.000 z³
lista C. W 2001 roku refundacja ta zosta³a zwiêkszona o kwotê 5.000 z³ na przewóz eksponatów w kategorii A, podobnie refundacja z listy B zwiêkszona zosta³a o tak¹ sam¹ kwotê.
Tylko wysokoæ refundacji z listy C pozosta³a na niezmienionym poziomie w roku 2001,
· w 2000 i 2001 roku kontynuowane równie¿ by³y prace nad stworzeniem Teleinformatycznego
Systemu Promocji Eksportu Ministerstwa Gospodarki TISPE, który umo¿liwi przedsiêbiorcom bezporedni, natychmiastowy dostêp do aktualnych informacji gospodarczych. System
ten adresowany jest przede wszystkim do ma³ych i rednich firm,
· Utworzono bazê danych o regulacjach prawnych obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej, dziêki
czemu przedsiêbiorcy uzyskali dostêp do opracowanych w jêzyku polskim syntez aktów
prawnych Unii Europejskich, istotnych dla prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Wa¿nym kierunkiem polityki Rz¹du jest tworzenie warunków do wzrostu nak³adów inwestycyjnych
w sektorze MSP. Realizacji tego celu sprzyjaæ powinny zmiany w obecnie obowi¹zuj¹cym systemie
podatkowym oraz dzia³ania u³atwiaj¹ce ma³ym i rednim przedsiêbiorcom dostêp do zewnêtrznych
róde³ finansowania.
· 1 stycznia 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 30 czerwca 2000 r. o warunkach dopuszczalnoci
i nadzorowaniu pomocy publicznej dla przedsiêbiorców (Dz. U. z 2000 r. Nr 60, poz. 704);
· 8 grudnia 2000 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy Kodeks cywilny (Dz. U. z 2000 r. Nr 74, poz. 857)  wprowadzaj¹ca regulacje umowy leasingu;
· 21 marca 2001 r. wesz³a w ¿ycie ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o zmianie ustawy o funduszach
inwestycyjnych (Dz. U. z 2000 r. Nr 114, poz. 1192)  zak³adaj¹ca mo¿liwoæ tworzenia specjalistycznych funduszy inwestycyjnych (tzw. ventures capital);
· w lipcu 2001 r. Sejm RP uchwali³ nowelizacjê ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym
oraz ustawê o terminach zap³aty w obrocie gospodarczym;
· w kwietniu 2001 r. Rada Ministrów przyjê³a projekt ustawy o finansowym wspieraniu inwestycji. Ustawa zosta³a skierowana do Sejmu RP w maju 2001 r. Nie zosta³a jednak uchwalona
z powodu up³ywu kadencji Sejmu. Ponownie zosta³a skierowana do Sejmu w IV kadencji
i uchwalona w marcu 2002 r.;
· w ramach wspierania systemu porêczeñ kredytowych dokapitalizowano fundusze porêczeñ kredytowych;
· przeprowadzono ogólnopolsk¹ kampaniê edukacyjno-informacyjna, skierowan¹ do ma³ej i redniej
wielkoci spó³ek w zakresie regulowanego rynku gie³dowego i pozagie³dowego.
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Oceniaj¹c realizacjê Kierunków dzia³añ rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 r.,
mo¿na stwierdziæ, ¿e rozpoczêto i kontynuowano realizacjê wiêkszoci zadañ w programie rz¹dowym. Istniej¹ jednak nastêpuj¹ce zagro¿enia:
· przeci¹gaj¹ce siê uzgodnienia z partnerami spo³ecznymi, dotycz¹ce nowelizacji Kodeksu pracy oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy,
· brak dzia³añ na rzecz obni¿enia pozap³acowych kosztów pracy,
· brak ujednolicenia stawek podatku dochodowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych
i wystêpuj¹ce zró¿nicowania w ich wysokoci w zale¿noci od formy prawnej prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej,
· zahamowanie prac nad rozwi¹zaniami prawnymi wspieraj¹cymi inwestycje.
Programy Agencji Techniki i Technologii
Agencja Techniki i Technologii udziela³a preferencyjnie oprocentowanych po¿yczek do wysokoci
1 mln z³, a w szczególnych przypadkach do 2 mln z³, co stanowiæ mo¿e do 40% przedsiêwziêcia
polegaj¹cego na wdro¿eniu nowoczesnych technik i technologii. W 2000 roku Agencja udzieli³a 15
po¿yczek na ³¹czn¹ kwotê 8 050 tys. z³ a w 2001 r. 16 po¿yczek na kwotê 10 713 tys. z³.
Agencja prowadzi³a tak¿e kolejn¹ edycjê konkursu Polski Produkt Przysz³oci, którego celem jest
promocja nowych innowacyjnych rozwi¹zañ technicznych zorientowanych na szybkie uruchomienie
produkcji (do 3 lat) szczególnie w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach. Konkurs odbywa siê w dwóch
kategoriach: wyrób przysz³oci, technologia przysz³oci.

3.2.4. Polityka finansowa
Polityka finansowa jest jednym z podstawowych elementów polityki ekonomicznej pañstwa. Okrelony poziom dochodów i wydatków bud¿etu pozwala miêdzy innymi na realizacje wsparcia wybranych przedmiotów i podmiotów obrotu gospodarczego.
Podatki
Pomimo licznych zapowiedzi i prób zmian systemu podatkowego, w 2001 roku nie dokonano istotnych
modyfikacji w systemie podatkowym. Jedyn¹ istotn¹ zmian¹ by³a nowelizacja ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym z dnia 6 wrzenia 2001 r.19 (która wesz³a w ¿ycie z dniem 14 listopada
2001 r.). Podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych (osoby fizyczne, spó³ki cywilne) prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹, opodatkowani w formie karty podatkowej, mog¹ na podstawie
nowelizacji zwiêkszyæ stan zatrudnienia w przedsiêbiorstwie bez utraty prawa do korzystania z tej
formy opodatkowania i zwiêkszenia stawki podatkowej. Dopuszczalne zwiêkszenie zatrudnienia to
nie wiêcej ni¿ trzech pracowników w latach 2001 i 2002 w ca³ym kraju, za w przypadku podatników prowadz¹cych gospodarstwo rolne i wykonuj¹cych równoczenie pozarolnicz¹ dzia³alnoæ
gospodarcz¹ w miejscowoci o liczbie mieszkañców do 5000  nie wiêcej ni¿ o piêciu pracowników.
Wysokoæ podatków
W ustawie o podatku dochodowym od osób fizycznych na 2001 ustalono stawki podatkowe w wysokoci 19%, 30% oraz 40%. Zgodnie z ustaw¹ o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
prawnych, podatek w 2001 r. wynosi 28% podstawy opodatkowania, w 2002 r. 28%, w 2003 r. 
24%, od 1 stycznia 2004 r  22%.
19
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Ustawa z dnia 6 wrzenia 2001 r. o zmianie ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2001 r. Nr 125, poz. 1369),

Formy opodatkowania
Poza ogólnymi formami opodatkowania, ma³e przedsiêbiorstw mog³y stosowaæ formy uproszczone,
które cechowa³y: ni¿szy poziom obci¹¿eñ, prosta konstrukcja oraz ³atwoæ stosowania w codziennej
praktyce. Uproszczony system opodatkowania polega na ustaleniu w akcie prawnym wysokoci podatku w formie procentowej lub kwotowej niezale¿nie od wysokoci przychodu  do okrelonej rozporz¹dzeniem kwoty poniesionych kosztów oraz osi¹gniêtego dochodu. Wysokoæ podatku oznacza
siê w odniesieniu do okrelonego rodzaju dzia³alnoci gospodarczej wykonywanej przez osobê
fizyczn¹ lub, w niektórych przypadkach, spó³kê cywiln¹ osób fizycznych. Uproszczonej formie opodatkowania towarzysz¹ uproszczone formy rozliczenia z urzêdami skarbowymi. U³atwia to niew¹tpliwie rozwój ma³ej przedsiêbiorczoci, stanowi jednak przeszkodê w kontaktach z bankami, które
podchodz¹ nieufnie nie maj¹c przegl¹du rzeczywistego stanu obrotów, przychodów i rozchodów firmy.
Ulgi i preferencje podatkowe
Na terenie gmin uznanych za zagro¿one szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym20 albo
w gminie zagro¿onej recesj¹ i degradacj¹ spo³eczn¹, których wykaz na podstawie odrêbnych przepisów ustala Rada Ministrów21 dla osób fizycznych i prawnych prowadz¹cych lub podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ lub dzia³y specjalne produkcji rolnej funkcjonowa³y nastêpuj¹ce preferencje:
· podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych i podatku dochodowego od osób prawnych
mogli skorzystaæ ze z podwy¿szonych stawek amortyzacyjnych (nie wy¿szych ni¿ 3,0)
22
umo¿liwiaj¹cych szybsz¹ amortyzacjê niektórych rodków trwa³ych ,
· podatnicy zrycza³towanego podatku dochodowego (osoby fizyczne, spó³ki cywilne) prowadz¹cy
dzia³alnoæ gospodarcz¹, opodatkowani w formie karty podatkowej, mogli zwiêkszyæ stan zatrudnienia bez utraty tej formy opodatkowania i zwiêkszenia stawki podatkowej (nie wiêcej ni¿
23
o szeciu pracowników ,
· podatnicy zrycza³towanego podatku dochodowego prowadz¹cy dzia³alnoæ gospodarcz¹ (w tym
równie¿ w formie spó³ki prawa cywilnego) uprawnieni na mocy odrêbnych przepisów do szkolenia uczniów i zatrudniaj¹cy w ramach prowadzonej dzia³alnoci pracowników w celu nauki zawodu, mieli prawo do zwiêkszenia nale¿nej za wyszkolenie pracownika ulgi (szeciokrotnoci
lub dziesiêciokrotnoci najni¿szego wynagrodzenia miesiêcznego, podwy¿sza siê o 20% podatnikom, którzy prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ w miejscowociach o liczbie mieszkañców do
24
5.000 oraz w gminach o szczególnym zagro¿eniu wysokim bezrobociem strukturalnym) ,
· nabywcy i leasingobiorcy mienia z zasobów W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa mogli w okrelonych przypadkach byæ zwolnieni z oprocentowania rat.

20
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Wykaz gmin na podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie okrelenia powiatów
(gmin) zagro¿onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1264, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1270 i z 2001 r. Nr 151, poz. 1702),
Wykaz gmin na podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia powiatów
(gmin) zagro¿onych strukturaln¹ recesj¹ i degradacj¹ spo³eczn¹, w których stosuje siê szczególne instrumenty
ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje siê prawo do stypendium zamieszka³ym w nich bezrobotnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 57). Wykaz ten obowi¹zuje wy³¹cznie w 2001 r.
Art. 22k ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. (Dz.U.2000 r. Nr 14 poz.
176 z pón. zm.) a tak¿e art. 16k ust. 2 i 3 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych
(Dz.U.2000 r. Nr 54, poz. 654, z póñ. zm.)
art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z zm.)
art. 53, ust. 8 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998 r. Nr 144, poz. 930, z zm.)
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Sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne oraz inne obci¹¿enia p³ac
Od lat p³ace w Polsce obci¹¿one s¹ wysokimi sk³adkami na ubezpieczenie spo³eczne oraz innymi
quasi podatkami. W 2001 r. obci¹¿enia p³ac zatrudnionych pracowników sk³ada³y siê z:
· sk³adek na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, wypadkowe i chorobowe
· sk³adek na Fundusz Gwarantowanych wiadczeñ Pracowniczych (0,08,% funduszu p³ac),
· sk³adek na Fundusz Pracy (2,45% funduszu p³ac).
· op³at na Pañstwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepe³nosprawnych obowi¹zuj¹cych w zak³adach
zatrudniaj¹cych powy¿ej 20 osób.
Sk³adka na ubezpieczenie spo³eczne osób prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz osób z nimi
wspó³pracuj¹cych wynosi³a 36,62% podstawy wymiaru sk³adki, któr¹ okrelono jako dochód deklarowany przez osobê prowadz¹c¹ dzia³alnoæ, nie mniej jednak od kwoty 60% przeciêtnego wynagrodzenia i nie wiêcej ni¿ 150% dochodu zadeklarowanego za poprzedni miesi¹c.

3.2.5. Programy zwi¹zane z polityk¹ rynku pracy
Rok 2001 by³ rokiem o najwy¿szym poziomie bezrobocia od pocz¹tku transformacji systemowej. Liczba
bezrobotnych zarejestrowanych w urzêdach pracy w koñcu grudnia 2001r. wynios³a 3 115,0 tys. osób.
W roku 2001 bezrobocie zwiêkszy³o siê o 412,5 tys. osób, tj. o 15,3%. W 2000 roku wzrost liczby
bezrobotnych by³ ni¿szy i wynosi³ odpowiednio  352,8 tys. osób oraz 15,0%. Stopa bezrobocia
w koñcu grudnia 2001r. wynosi³a 17,4%.
G³ównym ród³em finansowania instrumentów walki z bezrobociem i wspierania zatrudnienia jest
Fundusz Pracy. Celem Funduszu nie jest bezporednio wspieranie przedsiêbiorczoci, lecz w wielu
programach i dzia³aniach ma³e i rednie przedsiêbiorstwa uznaje siê za twórców nowych miejsc pracy i absorpcji bezrobotnych.
Programy zwi¹zane z polityk¹ rynku pracy:
· ogólnie obowi¹zuj¹ce instrumenty finansowane z Funduszu Pracy,
· programy specjalnie ukierunkowane na okrelone rejony oraz okrelone kategorie bezrobotnych,
· instrumenty obowi¹zuj¹ce na terenach gmin zagro¿onych wysokim bezrobociem strukturalnym.
25

Ogólnie obowi¹zuj¹ce instrumenty finansowane z Funduszu Pracy

Podstawowe znaczenie w omawianej sferze maj¹ wydatki na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu. W 2000 r. wydatki na ten cel (w uk³adzie kasowym) wynios³y 767,7 mln z³. W okresie dziesiêciu miesiêcy 2001 r. wydatki osi¹gnê³y poziom 382,3 mln z³.26 Rok 2001 oznacza³ bowiem powa¿ny
kryzys w nie tylko w zakresie wzrostu bezrobocia lecz równie¿ finansowania aktywnych form przeciwdzia³ania bezrobociu.
Do form tych zalicza siê: szkolenia i przekwalifikowania, prace interwencyjne, po¿yczki dla bezrobotnych podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ i zak³adów pracy tworz¹cych nowe miejsce pracy,
25

26
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Dane o wydatkach Funduszu Pracy za 2000 i styczeñ  padziernik 2001 r. i grudzieñ 2001 r. za Krajowy Urz¹d Pracy,
Informacja o stanie i strukturze bezrobocia w padzierniku 2001 r., Warszawa, listopad 2001 r. oraz informacje
Departamentu Polityki Rynku Pracy MPiPS
Wed³ug wstêpnych danych MPiPS w roku 2001 na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu wydatkowano faktycznie
604,4 mln z³. (w tym: szkolenia  55,5 mln z³, prace interwencyjne 156,6 mln z³, roboty publiczne 115,6 mln z³,
po¿yczki 67,1 mln z³. aktywizacja zawodowa absolwentów 183,5 mln ¿³ za programy specjalne 26,1 mln z³. Najni¿sze
wykonanie w stosunku do panu dotyczy³o szkoleñ  32,6% za najwy¿sze robót publicznych 165%.

aktywizacjê absolwentów. Trudno oszacowaæ jaka czêæ tej kwoty trafia do sektora MSP. W roku
2000, by³o to na pewno nie mniej ni¿ 470 mln. z³ i nie wiêcej ni¿ 621 mln. z³. za w okresie styczeñ
 padziernik 2001 r. by³o to nie mniej 313 mln z³. i nie wiêcej ni¿ 232,5 mln. Rzeczywiste zaanga¿owanie realnie wydatkowana kwota mieci siê zapewne porodku.
Prace interwencyjne organizowane s¹ przez pracodawców27, którym urz¹d pracy zwraca czêæ kosztów ponoszonych na wynagrodzenia, nagrody oraz sk³adki na ubezpieczenie spo³eczne skierowanych bezrobotnych. W 2000 r. form¹ t¹ objêto 99 448 osoby wydatkowuj¹c 150,4 mln z³. za w pierwszych dziesiêciu miesi¹cach 2001 r. objêto 37 618 bezrobotnych wydatkowuj¹c 80,4 mln z³.
Maksymalna wysokoæ po¿yczki dla bezrobotnych podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz dla
pracodawców28 tworz¹cych nowe miejsca pracy nie mo¿e przekraczaæ dwudziestokrotnej kwoty przeciêtnego wynagrodzenia. Wysokoæ po¿yczki oscyluje jednak na poziomie 55  58% tej kwoty. Od
maja 2001 r. oprocentowanie po¿yczek w stosunku rocznym wynosi 50%. zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego w wysokoci og³oszonej przez NBP. W powiatach i gminach szczególnie zagro¿onych bezrobociem wskanik ten wynosi 30%. Dotychczas takie oprocentowanie otrzymywali tylko bezrobotni, po¿yczki dla pracodawców oprocentowane by³y odpowiednio: 70% i 50%.29
Ogó³em w 2000 r. Fundusz Pracy udzieli³ po¿yczek dla 4 967 osób podejmuj¹cych w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (88,3 mln z³) oraz 1.500 po¿yczek w celu zorganizowania dodatkowych miejsc
pracy (29,2 mln z³) w wyniku czego zatrudnienie uzyska³o 5 251 osób. W okresie od stycznia do
padziernika 2001 r. udzielono po¿yczek dla 2 200 osób podejmuj¹cych w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (38,1 mln z³) oraz 447 po¿yczek w celu zorganizowania dodatkowych miejsc pracy (12,9 mln
z³) w wyniku czego zatrudnienie uzyska³o 2 207 osób.
Refundacja wynagrodzeñ m³odocianych, polega na zrefundowaniu wynagrodzenia (oraz sk³adki na
ubezpieczenie spo³eczne) wyp³acanych m³odocianym pracownikom, zatrudnionym na podstawie
umowy o pracê w celu przygotowania zawodowego a tak¿e wyp³acanie dodatków i premii wyp³acanych pracownikom za wykonywanie obowi¹zków opiekunów praktyk uczniowskich. Z formy tej
korzystaj¹ przede wszystkim zak³ady rzemielnicze oraz Ochotnicze Hufce Pracy. W 2000 r. dokonano refundacji na kwotê 247 mln z³. W pierwszych dziesiêciu miesi¹cach 2001 r. refundacja wynios³a 195,8 mln z³.
Programy specjalne ukierunkowane na okrelone rejony oraz okrelone kategorie bezrobotnych
powstaj¹30 w skali lokalnej, wojewódzkiej i regionalnej. Jednym z instrumentów mo¿liwych przy
realizacji programów jest zmniejszenie o po³owê oprocentowania po¿yczki z Funduszu Pracy oraz
wspieranie osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ poprzez szkolenie i doradztwo. W okresie dziesiêciu miesiêcy 2001 r. na programy specjalne wydatkowano 14 339,3 tys. z³. tys. z³. (w 2000 r.
33 692,2 tys. z³.).
27
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Warto zwróciæ uwagê, ¿e w przypadku prac interwencyjnych, przez pracodawcê rozumie siê równie¿ jednoosobowego
przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli zamierza on zatrudniæ pracownika (art. 19,
ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu).
Warto zwróciæ uwagê, ¿e w przypadku po¿yczek na tworzenie nowego miejsca pracy, przez pracodawcê rozumie siê
równie¿ jednoosobowego przedsiêbiorcê w rozumieniu przepisów o dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli zamierza on
zatrudniæ pracownika (art. 18, ust. 7 ustawy z dnia 14 grudnia 1994 r. o zatrudnieniu i przeciwdzia³aniu bezrobociu).
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca 1995 r. w sprawie szczegó³owych zasad udzielania
po¿yczek z Funduszu pracy, wysokoci stopy procentowej oraz warunków sp³aty (Dz. U. z 1995 r. Nr 35, poz. 174,
z 1997 r. Nr 25, poz. 133, z 1998 r. Nr 166, poz. 1243, z 2001 r. Nr 35, poz. 413, Nr 145, poz. 1633).
Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 listopada 1995 r. w sprawie programów specjalnych
przeciwdzia³ania bezrobociu (Dz. U.z 1995 r. Nr 134, poz. 661).
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Wsparcie gmin zagro¿onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz gmin zagro¿onych
recesj¹ i degradacj¹ spo³eczn¹
Od wielu lat funkcjonuj¹ w systemie polityki rynku pracy dwa obszary specjalnego wsparcia: gminy
zagro¿one szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym (do 1991 r.)31 oraz gminy zagro¿one
recesj¹ i degradacj¹ spo³eczn¹ (od 1996 r.)32, wobec których stosowane s¹ instrumenty o charakterze
finansowo-ekonomicznym oraz os³onowym.
W marcu 2001 r. Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów dokona³ analizy efektywnoci stosowanych
dotychczas instrumentów wspierania gmin zagro¿onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym oraz gmin zagro¿onych recesj¹ i degradacj¹ spo³eczn¹.
W analizie zaproponowano rekomendowaæ rz¹dowi:
· odejcie od koncepcji wydzielania regionów zagro¿onych bezrobociem przez szczebel centralny na rzecz przejêcia odpowiedzialnoci przez samorz¹dy za decyzje o stosowaniu w swoich
regionach specjalnych instrumentów przeciwdzia³ania bezrobociu. Bud¿et pañstwa oraz Fundusz Pracy powinny spe³niaæ funkcje wspomagaj¹c¹ te dzia³ania, lecz g³ówn¹ ich rol¹ musi
byæ zintensyfikowanie dzia³añ aktywizuj¹cych osoby bezrobotne;
· ukierunkowanie programów wspierania lokalnych rynków pracy na aktywizacjê tych rynków
 nale¿y inwestowaæ w tworzenie odpowiedniej infrastruktury spo³eczno- gospodarczej oraz
promocje dzia³añ prozatrudnieniowych, sprzyjaj¹cych powstawaniu nowych miejsc pracy;
· ustalenie zasad finansowania regionalnych programów wspierania walki z bezrobociem, które
powinny byæ finansowane z bud¿etów wojewodów przy wspó³udziale bud¿etu pañstwa  nale¿y
odejæ od finansowania wiadczeñ jedynie z bud¿etu pañstwa i doprowadziæ do zintegrowania rodków finansowych z ró¿nych róde³;
· wprowadzenie zmian w sprawozdawczoci rynku pracy, które pozwol¹ na identyfikowanie
poniesionych nak³adów, kierunków ich rozdysponowania oraz trendów na rynku pracy, a tak¿e
procedur okresowej oceny zarówno programów wspieraj¹cych lokalne rynki pracy, jak
i efektywnoci stosowanych narzêdzi i instrumentów polityki zatrudnienia;
· wypracowanie w³aciwych relacji wiadczeñ wyp³acanych bezrobotnym w odniesieniu
do minimalnego wynagrodzenia, sfery niskich wynagrodzeñ, wiadczeñ ubezpieczeniowych
i z pomocy spo³ecznej, pozwalaj¹cych na wzmocnienia motywacyjnego priorytetu pracy nad
mo¿liwoci¹ korzystania ze wiadczeñ.

3.2.6. Programy rozwoju obszarów wiejskich
Programy realizowane przez Agencjê Modernizacji i Restrukturyzacji Rolnictwa
W okresie od 1 stycznia do 31 padziernika 2001 r. orodki doradztwa rolniczego i regionalne centra
doradztwa, rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich zaopiniowa³y pozytywnie 18 112 planów przedsiêwziêæ, zwi¹zanych z realizacj¹ inwestycji w rolnictwie i jego otoczeniu przy udziale kredytów
z dop³at¹ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa do oprocentowania. Ubiegaj¹cy siê o kre31
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Wykaz gmin na podstawie Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 r. w sprawie okrelenia powiatów
(gmin) zagro¿onych szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym. (Dz. U. z 1999 r. Nr 110, poz. 1264, z 2000 r.
Nr 120, poz. 1270 i z 2001 r. Nr 151, poz. 1702).
Wykaz gmin na podstawie Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 23 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia powiatów
(gmin) zagro¿onych strukturaln¹ recesj¹ i degradacj¹ spo³eczn¹, w których stosuje siê szczególne instrumenty
ekonomiczno-finansowe i inne preferencje oraz przyznaje siê prawo do stypendium zamieszka³ym w nich bezrobotnym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 7, poz. 57).

dyty preferencyjne zamierzaj¹ realizowaæ inwestycje o ³¹cznej wartoci 4 111 462,3 tys. z³, wnioskuj¹c
o kredyty na ogóln¹ kwotê 2 794 934,2 tys. z³. rodki kredytowe, w redniej wysokoci 154,3 tys. z³ na
przedsiêwziêcie, stanowi³y przeciêtnie 68% kosztów planowanych inwestycji. Najwiêksze zainteresowanie kredytami preferencyjnymi z dop³at¹ ARiMR do oprocentowania, wystêpowa³o w województwach: mazowieckim, wielkopolskim i lubelskim.
Na realizacjê przedsiêwziêæ inwestycyjnych tworz¹cych nowe sta³e miejsca pracy w dzia³alnociach
pozarolniczych w gminach wiejskich, gminach miejsko-wiejskich oraz miastach do 20 tys. mieszkañców, gwarantuj¹cych zatrudnienie ludnoci wiejskiej w okresie od stycznia do padziernika 2001 r.
wydano 361 pozytywnych opinii (99,4% z³o¿onych wniosków). Przedsiêbiorcy ubiegali siê o kredyty w ³¹cznej wysokoci 54 442,9 tys. z³, zamierzaj¹c finansowaæ tymi rodkami 46,9% kosztów
planowanych inwestycji. rodki kredytowe, w redniej wysokoci 150,8 tys. z³ na przedsiêwziêcie,
umo¿liwi¹ utworzenie oko³o 2 178 nowych miejsc pracy poza rolnictwem. Najwiêcej inwestycji
tworz¹cych nowe sta³e miejsca pracy, planowano do realizacji w dzia³alnociach produkcyjnych 
28,8% i w us³ugach  26,9%33.
W dniu 7 sierpnia 2001 r. Rada Ministrów zmieni³a rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych kierunków dzia³añ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz sposobów ich realizacji.
Nowelizacja rozporz¹dzenia spowodowa³a miêdzy innymi rozszerzenie realizacji przedsiêwziêæ w miastach do 20 tysiêcy mieszkañców, zwiêkszenie kwoty po¿yczki na jedno nowe miejsce pracy do 20 tys.
z³otych oraz zwiêkszenie maksymalnej kwoty po¿yczki dla jednego podmiotu do 200 tys. z³. Wprowadzone zmiany spowodowa³y wzrost o 100% kwoty po¿yczki mo¿liwej do uzyskania przy tworzeniu
nowego miejsca pracy oraz mo¿liwoæ stworzenia do 10 nowych miejsc pracy podmiotom gospodarczym zamierzaj¹cym skorzystaæ z tej formy pomocy Agencji. Jest to po¿yczka nieoprocentowana,
przeznaczona dla ma³ych przedsiêbiorstw oraz osób rozpoczynaj¹cych prowadzenie dzia³alnoci
gospodarczej, tworz¹cych nowe miejsca pracy na obszarach gmin wiejskich i miejsko-wiejskich oraz
miastach do 20 tys. mieszkañców. W przypadku podmiotów prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹
liczba zatrudnionych pracowników w dniu z³o¿enia wniosku o po¿yczkê nie mo¿e przekraczaæ 50-ciu
osób. Pomoc Agencji mo¿e byæ przyznana pod warunkiem udokumentowania przez wnioskodawcê
rodków w³asnych stanowi¹cych co najmniej 30% kosztów przedsiêwziêcia.
Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa od 1995 r. wspiera przedsiêwziêcia zwi¹zane
z tworzeniem nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich w dzia³alnociach pozarolniczych. W latach
19952000 i w III kwarta³ach 2001 roku w ramach linii po¿yczkowej przeznaczonej na rzecz rozwoju
ma³ej przedsiêbiorczoci, Agencja udzieli³a ³¹cznie 5 401 po¿yczek na kwotê ponad 181 649 tys. z³,
co pozwoli³o na utworzenie oko³o 18 253 miejsc pracy. Dotychczas udzielone po¿yczki by³y realizowane w nastêpuj¹cym zakresie:
· dzia³alnociach produkcyjnych  32% udzielonych po¿yczek,
· handlu  29% udzielonych po¿yczek,
· us³ugach  28% udzielonych po¿yczek,
· przedsiêwziêciach o charakterze wielokierunkowym  11% udzielonych po¿yczek.
Przeciêtna kwota zawartych po¿yczek wynosi³a 26,8 tys. z³, za kwota po¿yczki w przeliczeniu na
jedno utworzone miejsce pracy  9,9 tys. z³.
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Biuletyn Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi Nr 11/12/2001
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Tabela 3.1.

Pomoc ARiMR na tworzenie nowych miejsc pracy dla ludnoci wiejskiej w okresie od pocz¹tku
1994 r. do 30 czerwca 2001 r.

Forma pomocy

Liczba

Kwota (w tys . z³)

Po¿yczka na ma³¹ przedsiêbiorczoæ

5 303

178 479

Kredyt z dop³at¹ ARiMR do oprocentowania

3 357

428 824

217

19 960

8 877

627 263

Po¿yczka ze rodków Funduszu Pracy
R aze m

ród³o: Dzia³alnoæ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 1994 r. do 30 czerwca
2001r. Biuletyn Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 9/10 z 2001 r.

Ogó³em pomoc finansowa ARiMR w formie po¿yczek i dop³at do oprocentowania kredytów pozwoli³a utworzyæ 36 114 nowych miejsc pracy dla osób z obszarów wiejskich. Uwzglêdniaj¹c fakt, i¿
uzyskanie pomocy finansowej ARiMR wymaga³o wniesienia przez inwestorów rodków w³asnych,
faktyczna liczba powsta³ych miejsc pracy by³a wy¿sza34.

3.2.7. Programy zwi¹zane z polityk¹ regionaln¹
Strategie rozwoju województw
Województwa samorz¹dowe w 2000 i 2001 r. uchwali³y strategie rozwoju. Wszystkie w mniejszym
lub wiêkszym stopniu uwzglêdnia³y problematykê wspierania rozwoju sektora ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw.
Wed³ug ekspertów Ma³opolskiej Szko³y Administracji Publicznej Akademii Ekonomicznej w Krakowie35, analizuj¹cych zbie¿noæ strategii wojewódzkich z celami Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Europejskiego Funduszu Spo³ecznego, najwy¿szy
poziom zbie¿noci wykazuje strategia województwa wielkopolskiego (21 zbie¿nych celów na 26
mo¿liwych), nastêpnie strategia województwa lubelskiego (18 celów zbie¿nych) oraz województw
dolnol¹skiego, l¹skiego i warmiñsko-mazurskiego (17 celów zbie¿nych). Najmniej wspólnych
celów posiadaj¹ natomiast strategie województwa ³ódzkiego (8 celów zbie¿nych), zachodniopomorskiego (10 celów zbie¿nych), kujawsko-pomorskiego (11 celów zbie¿nych) oraz opolskiego i pomorskiego (12 celów zbie¿nych). rednia dla wszystkich strategii  to 14 zbie¿nych celów.
W przypadku obszaru poprawa jakoci zasobów ludzkich  77 razy cele okaza³y siê zbie¿ne (na
105 mo¿liwych), czyli w 73,3%. Dla obszaru rozwój przedsiêbiorczoci wskanik ten wynosi 
76,2% (80 razy na 105 mo¿liwych); w odniesieniu do obszaru poprawa zdolnoci adaptacyjnych
przedsiêbiorstw i ich pracowników tylko  21,5% (29 razy na 135 mo¿liwych) oraz w przypadku
obszaru wzmocnienie polityki równoci szans  64,4% (29 razy na 45 mo¿liwych).

34
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Dzia³alnoæ Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w okresie od 1994 r. do 30 czerwca 2001r. Biuletyn
Informacyjny Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr 9/10 z 2001 r.
M. Fr¹czek, J. Hausner, A. Soko³owski, R. Su³kowski, Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich w strategiach
rozwoju województw w kontekcie przygotowañ polski do absorpcji rodków europejskiego funduszu spo³ecznego
w: www.mpips.gov.pl

Tabela 3.2.

Zgodnoæ strategii rozwoju województw z celami Narodowej Strategii Wzrostu Zatrudnienia
i Rozwoju Zasobów Ludzkich oraz Europejskiego Funduszu Spo³ecznego

N arodowa Strate gia Zatrudnie nia i R ozwoju Zas obów Ludzkich

Poprawa jakoci
zasobów ludzkich

Budowa systemu edukacji zgodnej z potrzebami rynku pracy

15

Wzmocnienie systemu edukacji i wychowania m³odzie¿y
niedostosowanej spo³ecznie

10

Budowa systemu edukacji osób doros³ych

13

Wzmocnienie instytucjonalnej obs³ugi rynku pracy

13

Promowanie programów rynku pracy sprzyjaj¹cych podnoszeniu
kwalifikacji

13

Doskonalenie systemu prognozowania poda¿y pracy

5

Doskonalenie systemu podatkowego

1

Likwidacja barier administracyjnych

9

Rozwój przedsiêbiorczo Rozwój doradztwa gospodarczego
ci
Promowanie rozwoju funduszy inwestycyjnych

15
14
14

Edukacja m³odzie¿y w zakresie przedsiêbiorczoci

12

Wspieranie regionalnych i lokalnych instytucji dzia³aj¹cych
w obszarze przedsiêbiorczoci

15

Zwiêkszenie elastycznoci pracy

3

Ograniczenie kosztów pracy

2

Zmiana mechanizmu ustalania p³acy minimalnej

1

Zmiana przepisów reguluj¹cych stosunki pracy

1

Zwiêkszenie motywacji do podejmowania zatrudnienia

2

Wdro¿enie system ubezpieczenia od bezrobocia

0

Doskonalenie regulacji prawnych dialogu spo³ecznego

1

Prowadzenie polityki wspierania mobilnoci pracowników
Doskonalenie systemu programowania popytu na pracê

Wzmocnienie polityki
równoci szans

8

Rozwój dzia³añ prewencyjnych wobec bezrobotnych i zagro¿onych
bezrobociem

Upowszechnianie nowoczesnych technologii

Poprawa zdolnoci
adaptacyjnych
przedsiêbiorstw
i ich pracowników

Liczba s trate gii
woje wództw
zawie raj¹cych
dzia³ania
zorie ntowane
na dany ce l

14
5

Prowadzenie dzia³alnoci zwiêkszaj¹cej szanse zatrudnienia osób
niepe³nosprawnych

10

Usuwanie barier i zachowañ dyskryminacyjnych wobec kobiet na
rynku pracy

3

Prowadzenie dzia³añ prozatrudnieniowych dla ludnoci zamieszka³ej
na wsi

15

ród³o: M. Fr¹czek, J. Hausner, A. Soko³owski, R. Su³kowski, Polityka rynku pracy i rozwój zasobów ludzkich
w strategiach rozwoju województw w kontekcie przygotowañ polski do absorpcji rodków europejskiego funduszu spo³ecznego w: www.mpips.gov.pl. Zestawienie wykonano przed uchwaleniem strategii przez województwo mazowieckie.
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Widoczne jest, ¿e w przypadku celów w zakresie przedsiêbiorczoci wskanik zbie¿noci strategii
rz¹du i samorz¹du jest najwy¿szy.

3.3. Problematyka ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w kampanii
parlamentarnej
Problematyka rozwoju sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw pojawia³a siê w programach politycznych wszystkich komitetów wyborczych. Znalaz³a ona najwiêkszy oddwiêk w programach formacji o zdecydowanie prorynkowych pogl¹dach.
Program koalicji wyborczej Sojuszu Lewicy Demokratycznej i Unii Pracy36 wskazywa³ na sektor
MSP, jako element strategii obni¿ania bezrobocia, jak równie¿ silnego wsparcia dla krajowej przedsiêbiorczoci i eksportu.
Wsparcie dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw zgodnie z programem SLD-UP polegaæ mia³o przede
wszystkim na:
· zwiêkszeniu dostêpu kapita³ów dla przedsiêbiorstw, dziêki wsparciu ze strony w³adz publicznych systemu porêczeñ i gwarancji i innych form wsparcia;
· zmianie przepisów prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych m.in. rozszerzeniu mo¿liwoci
zatrudniania pracowników w oparciu o umowy na czas okrelony, zwiêkszeniu elastycznoci
czasu pracy, zniesieniu w ma³ych firmach obowi¹zku tworzenia regulaminu pracy. Cel ten ma
byæ osi¹gniêty poprzez porozumienie zwi¹zków zawodowych i organizacji pracodawców;
· wzmocnieniu pozycji przedsiêbiorcy wobec organów administracji, oraz ustawowym umocowaniu powszechnego samorz¹du gospodarczego;
· budowie systemu instytucji publicznych dla wspierania przedsiêbiorstw w zakresie transferu
nowych technologii informacji technicznej oraz doradztwa gospodarczego.
Ponadto, w programie zadeklarowano poprawê warunków inwestowania poprzez:
· obni¿enie obci¹¿eñ podatkowych i parapodatkowych dla przedsiêbiorców inwestuj¹cych
i tworz¹cych miejsca pracy w obszarach trudnych, charakteryzuj¹cych siê wysokim bezrobociem strukturalnym i na wsi;
· wspieranie korzystnych dla rozwoju ma³ych i rednich firm form finansowania dzia³alnoci
(leasing, factoring);
· powierzenie Bankowi Gospodarstwa Krajowego SA w znacznie szerszym ni¿ dotychczas stopniu funkcji agenta finansowego Skarbu Pañstwa, dla zapewnienia finansowej obs³ugi
najwa¿niejszych rz¹dowych programów rozwojowych i strukturalnych;
· utworzenie sieci banków udzielaj¹cych porêczeñ kredytowych z BGK SA jako bankiem
regwarantem, których zadaniem jest udzia³ w ryzyku przedsiêbiorcy w pozyskiwaniu rodków na rozwój dzia³alnoci gospodarczej.
W programie zadeklarowano równie¿, ¿e wszelkie oszczêdnoci bud¿etowe przeznaczane bêd¹ przede
wszystkim na realizacjê priorytetów SLD-UP, w tym silniejsze wsparcie dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, promocjê eksportu, wspieranie inwestowania w nowoczesne technologie.
Program wyborczy Platformy Obywatelskiej37 w czêci dotycz¹cej problematyki gospodarczej, w najwiêkszym stopniu skupia³ siê na problematyce ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, jako najbardziej
36
37
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Program wyborczy SLD-UP w: www.sld.org.pl
Program Platformy Obywatelskiej w www.platforma.pl

prorozwojowym elemencie polskiej gospodarki. Program Platformy opiera³ siê na trzech podstawowych kierunkach programowych.
Pierwszy kierunek uwolnienie przedsiêbiorczoci od dyktatu biurokracji przewidywa³:
· zmniejszenie liczby koncesji, zezwoleñ i innych administracyjnych form reglamentacji
dzia³alnoci gospodarczej,
· uruchomienie programu Jedno Okienko, który zredukuje formalnoci zwi¹zane z podjêciem dzia³alnoci gospodarczej do jednej wizyty w urzêdzie;
· stworzenie, we wspó³pracy z samorz¹dami i organizacjami pozarz¹dowymi, systemu bezp³atnej
pomocy prawnej dla osób podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹;
· zwolnienie osób podejmuj¹cych po raz pierwszy pracê na w³asny rachunek z obowi¹zku
p³acenia przez pierwszy rok sk³adek emerytalnych;
· prywatyzacja niektórych us³ug wiadczonych do tej pory przez sektor publiczny, maj¹cych
charakter obowi¹zkowy;
· wymuszenie terminowoci decyzji administracyjnych przez wprowadzenie kar pieniê¿nych
dla urzêdów winnych bezczynnoci. Orzeczenie o bezczynnoci otwieraæ bêdzie drogê do
odszkodowania za straty poniesione w wyniku opiesza³oci urzêdu;
· zdjêcie z pracodawców obowi¹zków, które powinna wype³niaæ administracja, poprzez uproszczenie rozliczeñ z ZUS (likwidacjê trzech oddzielnych przelewów, konsolidacjê obowi¹zkowych sk³adek), ograniczenie czêstotliwoci deklaracji podatku dochodowego do jednej
w pó³roczu, uproszczenie sprawozdawczoci statystycznej dla ma³ych firm
· ustanowienie Rzecznika Przedsiêbiorczoci, którego zadaniem powinno byæ m.in. kompleksowy
przegl¹d przepisów pod k¹tem trudnoci, jakie stwarzaj¹ dla przedsiêbiorczoci i powstawania
nowych miejsc pracy, oraz ochrona przedsiêbiorczoci przed biurokracj¹.
Drugi kierunek  ni¿sze koszty przedsiêbiorczoci przewidywa³:
· obni¿enie stawki podatku od dochodów osobistych do 15%,
· zmianê zasad wyp³acania zasi³ków w czasie choroby, polegaj¹ce na przejêciu ca³oci finansowania przez ZUS w zamian za sk³adkê w wysokoci 2% funduszu p³ac, p³acon¹ przez pracodawców (obok sk³adki p³aconej ju¿ przez pracowników); oraz likwidacjê prawa do zasi³ku za
pierwsze dwa dni choroby pracownika,
· obni¿enie pozap³acowych kosztów pracy przez:
 odejcie od ustalania jednolitej p³acy minimalnej dla ca³ego kraju,
 umo¿liwienie rozliczania godzin pracy w okresach szeciomiesiêcznych,
 obni¿enie dodatków za pracê w godzinach nadliczbowych do 25% za pierwsze dwie godziny
i do 50% za nastêpne, z mo¿liwoci¹ zamiany godzin nadliczbowych na dodatkowy urlop,
 zniesienie uprawnienia do zwolnienia na poszukiwanie pracy, jeli wypowiedzenia dokona³
pracownik,
 dla przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych mniej ni¿ 50 osób zniesienie obowi¹zków: tworzenia zak³adowego funduszu wiadczeñ socjalnych, wprowadzania regulaminów pracy
i wynagradzania, prowadzenia ewidencji czasu pracy;
· poprawê dostêpu do kapita³u w wyniku stabilnej polityki gospodarczej oraz dzia³añ
wspomagaj¹cych rozwój rynku finansowego i u³atwiaj¹cych dostêp do niego ma³ym podmiotom gospodarczym.
Trzeci kierunek przywrócenie równowagi pomiêdzy uprawnieniami przedsiêbiorców i pracowników przewidywa³:
· zwiêkszenie swobody w kszta³towaniu umów o pracê przez: zniesienie ograniczeñ w stosowaniu umów na czas okrelony, okrelanie d³ugoci okresu wypowiedzenia i wysokoci odprawy
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w indywidualnej umowie o pracê, umo¿liwienie pracy na zastêpstwo w okresie choroby
sta³ego pracownika;
· zwiêkszenie mo¿liwoci przeciwdzia³ania sytuacjom kryzysowym zagra¿aj¹cym istnieniu
przedsiêbiorstwa i dopuszczenie odstêpstw od kodeksu pracy po uzyskaniu zgody co najmniej po³owy zatrudnionych,
· wzmocnienie pozycji pracodawców wobec dzia³aczy zwi¹zkowych w zakresie zmiany lub
wypowiedzenia warunków pracy.
W ramach tego kierunku w programie zwrócono równie¿ uwagê na rolê sta³ego podnoszenia kwalifikacji przez zatrudnionych, jako wa¿nego elementu wspierania przedsiêbiorczoci. W tym zakresie
zaproponowano:
· wprowadzenie zachêt dla pracodawców do szkolenia pracowników, w tym:
 uznanie pierwszej pracy absolwentów szkó³ rednich i wy¿szych przez pierwsze pó³ roku
za dalszy ci¹g nauki i zwolnienie tego okresu od obowi¹zku p³acenia sk³adki na ZUS,
 zwolnienie pracodawców, przyznaj¹cych specjalne wiadczenia pracownikom
podnosz¹cym kwalifikacje, od dodatkowych kosztów,
 wprowadzenie ulg w podatku od przedsiêbiorstw (CIT) dla inwestycji na rzecz kapita³u
ludzkiego;
· wprowadzenie do szkó³ rednich nauki przedsiêbiorczoci;
· stworzenie systemu edukacji praktycznej.
Unia Wolnoci swój program wyborczy w zakresie gospodarki i przeciwdzia³ania bezrobociu opar³a
na rozwoju sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
W zakresie polityki fiskalnej program Unii postulowa³:
· wprowadzenie docelowo jednej stawki 18% podatku dochodowego od osób fizycznych 
z zachowaniem kwoty wolnej od opodatkowania. W pierwszym etapie, obejmuj¹cym okres
kadencji nowego parlamentu, proponowano wprowadzenie dwu stawek podatku dochodowego
 18% i 28%;
· w celu wsparcia modernizacji przedsiêbiorstw  w miejsce zniesionych ju¿ ulg inwestycyjnych
zaproponowano skrócenie okresu amortyzacji. Jako górn¹ granicê stawek amortyzacyjnych
ustalanych przez przedsiêbiorcê dla wiêkszoci maszyn i urz¹dzeñ zaproponowano przyj¹æ
35% rocznie. Przy zachowaniu zasady, ¿e na terenach szczególnie zagro¿onych bezrobociem
w pierwszym roku u¿ywania rodka trwa³ego wolno rozliczyæ potrójn¹ stawkê, rozwi¹zanie
to umo¿liwia³oby rozliczenie inwestycji nawet w ci¹gu jednego roku.
Ponadto w programie UW proponowano:
· utrzymanie prostych, zrycza³towanych form podatku dochodowego dla ma³ych firm
i rozszerzenia tej formy opodatkowania,
· zwiêkszenie roli ma³ych przedsiêbiorstw i rzemios³a w kszta³ceniu uczniów, zatrudnianiu
absolwentów i przekwalifikowaniu bezrobotnych,
· wyrównanie szans ma³ych firm w przetargach zwi¹zanych z realizacj¹ zamówieñ publicznych,
· wspieranie ma³ych przedsiêbiorstw w dostêpie do kredytów na przedsiêwziêcia przystosowuj¹ce
do standardów Unii Europejskiej,
· wspieranie przez pañstwo szkoleñ i innych dzia³añ organizowanych przez zwi¹zki przedsiêbiorców w celu przygotowania ma³ych firm do integracji z Uni¹ Europejsk¹.
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W zakresie stosunków pracy, wa¿nych w zakresie rozwoju przedsiêbiorczoci, Unia Wolnoci uzna³a
za konieczne unowoczenianie przestarza³ego prawa pracy, które zniechêca pracodawców do zwiêkszenia legalnego zatrudnienia z uwagi na zbyt wysokie koszty pracy. Za konieczne uznano:
· zwiêkszenie roli umowy pomiêdzy pracodawc¹ i pracownikiem w sprawach czasu pracy
i okresu zatrudnienia, wynagrodzenia za nadgodziny i przerw w pracy,
· wprowadzenie umowy o pracê na zastêpstwo,
· zmniejszenie obci¹¿eñ pracodawcy z tytu³u zasi³ków chorobowych (ma³e firmy w pierwszym
roku dzia³alnoci p³aci³yby za 3-12 dni chorobowego),
· na zgodny wniosek pracownika i pracodawcy, przez okres jednego roku (na terenach szczególnie zagro¿onych bezrobociem przez okres dwóch lat) zwolnienie wynagrodzenia absolwenta ze sk³adki na ubezpieczenie wypadkowe i rentowe oraz zmniejszenie sk³adki na ubezpieczenie chorobowe wraz z obni¿eniem do 20% wysokoci zasi³ku chorobowego. Sk³adki na
ubezpieczenie emerytalne pokrywa³by ZUS.
Unia deklarowa³a, ¿e bêdzie:
· dzia³aæ na rzecz decentralizacji uk³adów zbiorowych pracy;
· wprowadzaæ precyzyjne regu³y dotycz¹ce dzia³ania zwi¹zków zawodowych w celu
przeciwdzia³ania nadu¿ywaniu ich uprawnieñ przez prowadzenie dzia³alnoci politycznej lub
gospodarczej;
· zwiêkszaæ wykorzystanie Funduszu Pracy na aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu,
w szczególnoci po¿yczek na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej;
· ró¿nicowaæ wysokoci p³acy minimalnej, sprzyjaæ migracjom do regionów o relatywnie du¿ym
zapotrzebowaniu na pracê;
· tworzyæ lepsze warunki dla rozwoju ma³ej przedsiêbiorczoci poprzez zmniejszanie biurokracji i uproszczon¹ rejestracjê nowych przedsiêbiorstw;
· dzia³aæ na rzecz zwolnienia firm zatrudniaj¹cych do 50 pracowników z obowi¹zkowego tworzenia regulaminów pracy i wynagradzania, organizowania kosztownych a ma³o u¿ytecznych
szkoleñ oraz prowadzenia badañ lekarskich w zakresie przekraczaj¹cym uzasadnione potrzeby;
· promowaæ przedsiêbiorczoæ, poczynaj¹c od programów szkolnych.
Program Komitetu Wyborczego Prawo i Sprawiedliwoæ38 , zgodnie ze swoja g³ówn¹ lini¹ programow¹, skoncentrowa³ swoje zainteresowanie sektorem ma³ych i rednich przedsiêbiorstw na kwestiach prawnych. W szczególnoci za istotne uznano:
· wydanie walki patologiom uniemo¿liwiaj¹cym rozwój przedsiêbiorczoci (zorganizowana
przestêpczoæ, wymuszanie haraczy, powszechna korupcja, nieuczciwa konkurencja ze strony
szarej strefy), które nie s¹ zwalczane lub zwalczane opieszale przez pañstwo,
· u³atwienie funkcjonowania ma³ych i rednich firm m.in. w zakresie dzia³añ antydyskryminacyjnych i biurokratycznych obci¹¿eñ (raportowanie do ZUS i Urzêdu Skarbowego), które
powoduj¹ niewspó³miernie wiêksze koszty drobnego przedsiêbiorcy ni¿ na du¿ej firmy.
Program Akcji Wyborczej Solidarnoæ Prawicy, kwestiê ma³ych i rednich przedsiêbiorstw umiejscowi³ w dzia³aniach na rzecz powstawania nowych miejsc pracy. Preferencje wobec sektora ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw, w AWSP chcia³a realizowaæ poprzez:
· odpowiedni¹ politykê podatkow¹,
· u³atwianie dostêpu do kredytów,
· wprowadzanie szczególnych rozwi¹zañ dla zatrudnionych w tych przedsiêbiorstwach;
38

Program Prawo i Sprawiedliwoæ, sierpieñ 2001 r.
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· tworzenie u³atwieñ w dostêpie do pracy dla absolwentów szkó³ wszystkich typów, poprzez
szczególne regulacje zapewniaj¹ce przejêcie przez pañstwo pozap³acowych kosztów zatrudnienia tej kategorii pracowników;
· stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy za pomoc¹ polityki finansowej pañstwa, przede
wszystkim za stosuj¹c ulgi podatkowe;
· kontynuowanie racjonalizacji kszta³cenia zawodowego, eliminuj¹c kszta³cenie w tych zawodach, na które zapotrzebowanie maleje oraz tworz¹c jak najlepsze warunki przekwalifikowania
przy wsparciu funduszy publicznych.
Równie¿ w zakresie polityki wobec wsi i rolnictwa zaproponowano okrelenie preferencyjnych
warunków dla powstawania na wsi drobnych zak³adów pracy, przede wszystkim zwi¹zanych z obs³ug¹
rolnictwa oraz przetwórstwem p³odów rolnych.
Problematyka ma³ych i rednich przedsiêbiorstw znalaz³a swoje miejsce równie¿ w programach
formacji politycznych, które nie maj¹ wyranej opcji prorynkowej i okrelane s¹ jako antyliberalne.
Program wyborczy Polskiego Stronnictwa Ludowego39 wskazywa³ na istotn¹ rolê sektora ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw zarówno w wymiarze makroekonomicznym, jak równie¿ w zakresie polityki regionalnej oraz polityki przeciwdzia³ania bezrobociu. Za najwa¿niejsze w programie PSL uznano
m.in. stworzenie warunków sprzyjaj¹cych rozwojowi krajowych podmiotów gospodarczych, poprzez
zmianê polityki pieniê¿nej prowadzonej przez Radê Polityki Pieniê¿nej, która powinna zdaniem PSL,
nawi¹zaæ ³¹cznoæ z realn¹ gospodark¹ i sprzyjaæ rozwojowi rodzimej krajowej dzia³alnoci gospodarczej.
W zakresie polityki fiskalnej zaproponowano stabilizowanie systemu podatków dla osób fizycznych
oraz wprowadzenie system ulg przyspieszaj¹cych inwestowanie, wzrost zatrudnienia, wdra¿anie
nowych technologii, powstawanie nowych generacji wyrobów.
W zakresie polityki regionalnej za istotne uznano otrzymanie pomocy w rozwijaniu MSP przez regiony zaniedbane. Pomoc ta powinna zapewniaæ dostêp do tanich kredytów, gwarancji kredytowych,
wspierania promocji produktów regionalnych oraz poszukiwania rynków zbytu.
Walka z bezrobociem w programie PSL realizowana bêdzie g³ównie przez:
· wprowadzenie podatkowych ulg inwestycyjnych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
tworz¹cych dodatkowe miejsca pracy. W przypadku du¿ych inwestycji ulgi podatkowe powinny
byæ sterowane bezporednio przez rz¹d i akceptowany przez Sejm w rozwi¹zaniach ustawowych;
· znowelizowanie ustawy o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osi¹ganych przez osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹, a powiêkszaj¹ce stan
zatrudnienia;
Program wyborczy Komitetu Wyborczego Samoobrona40 zaproponowa³, preferencje dla rozwoju
ma³ej i redniej przedsiêbiorczoci poprzez:
· obni¿enie stopy procentowej kredytów do poziomu 3-4 punktów ponad inflacjê oraz urealnienie
kursu dolara,
· preferencje dla gospodarki proeksportowej,
· obni¿enie podatków.
39
40
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Program PSL w: www.psl.org.pl
Czas odblokowaæ Polskê, Program Komitetu Wyborczego Samoobrona (ulotka).

Program wyborczy Ligi Polskich Rodzin41 ogranicza³ siê do postulatów ochrony rodzimej produkcji,
handlu i us³ug.

3.4. Podsumowanie
W 2001 roku Rz¹d w kolejnych dokumentach programowych, deklarowa³ lub potwierdza³ deklaracjê coraz wiêkszego wsparcia wobec sektora MSP. Niew¹tpliwie wynika to ze stanowiska Unii Europejskiej a przede wszystkim sytuacji ekonomiczno-finansowej i sytuacji na rynku pracy, w zwi¹zku
z podkrelaniem znaczenia ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w rozwoju gospodarczym i wzrocie
zatrudnienia.
Z punktu widzenia celów, które s¹ realizowane przez pañstwo, polityki wobec sektora MSP mo¿na
podzieliæ na dwa g³ówne obszary:
·
·

politykê wobec sektora MSP sensu stricte, której celem jest tworzenie warunków funkcjonowania i rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
innych polityk realizuj¹cych priorytetowe cele spo³eczno  gospodarcze, w których MSP wystêpuje jako jeden z instrumentów realizacyjnych.

Polityka wobec MSP
Polityka wobec sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w 2001 r. nabra³a znacznego przyspieszenia, zarówno w sferze legislacyjnej jak i finansowej Wiêkszoæ dzia³añ przewidzianych w rz¹dowym programie wsparcia MSP zosta³a wdro¿ona w znacznym stopniu. Czêæ zadañ nie zosta³a
zrealizowana z powodów stricte politycznych. Szczególnie widoczny jest:
· brak jakichkolwiek uzgodnieñ z partnerami spo³ecznymi, dotycz¹cych nowelizacji Kodeksu pracy
oraz innych ustaw z zakresu prawa pracy, pomimo pocz¹tkowych ustaleñ pomiêdzy zwi¹zkami
zawodowymi a organizacjami pracodawców,
· brak dzia³añ na rzecz obni¿enia pozap³acowych kosztów pracy,
· brak ujednolicenia stawek podatku dochodowego dla wszystkich podmiotów gospodarczych
i wystêpuj¹ce zró¿nicowania w ich wysokoci w zale¿noci od formy prawnej prowadzonej
dzia³alnoci gospodarczej;
· zahamowanie prac nad rozwi¹zaniami prawnymi wspieraj¹cymi inwestycje.
Nadzieje rodzi fakt uznania przez now¹ koalicjê parlamentarn¹ programu wspierania przedsiêbiorczoci  pakiet Przede wszystkim przedsiêbiorczoæ  jako jednego z podstawowych priorytetów
nowego Rz¹du. Efekty jednak bêd¹ widoczne dopiero w 2002 r.

Polityka traktuj¹ca MSP jako instrument realizacji innych celów pañstwa
Realizacja programów rz¹dowych maj¹cych odniesienie do MSP koncentrowa³a siê na trzech g³ównych, wzajemnie przenikaj¹cych siê obszarach: polityki rynku pracy, polityki regionalnej i rozwoju
obszarów wiejskich.
Stosowane w tych obszarach instrumenty czêciowo by³y nastawione na sektor MSP, ale przede wszystkim
nastawione by³y na realizacjê innych priorytetowych celów pañstwa: takich jak: walka z bezrobo41

Polsce  Niepodleg³oæ, Polakom  Praca, chleb, mieszkania. Program solidaryzmu narodowego ligi polskich rodzin,
w www.lpr.pl
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ciem, rozwój regionalny, rozwój obszarów wiejskich. W realizacji tych celów, stosowano instrumenty
skierowane do sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, które stanowi³y element rozwoju i restrukturyzacji gospodarczej oraz absorpcji si³y roboczej.
Instrumenty wspierania MSP w ramach polityki rynku pracy i polityki rozwoju obszarów wiejskich
opiera³y siê m.in. na:
· u³atwieniu dostêpu do kredytu dla przedsiêbiorców i osób podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹,
· szkoleniach i doradztwie w zakresie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej.
Brak jest jednak wyranych postêpów w zakresie polityki rynku pracy i polityki edukacyjnej wspieraj¹cych dzia³alnoæ sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.

Problem koordynacji obu obszarów
W³aciwa polityka wobec MSP powinna uwzglêdniaæ oba cele: ogólnych warunków rozwoju sektora
oraz interwencyjne reagowanie w sektorach i na obszarach wymagaj¹cych szczególnego traktowania.
W 2001 roku postulat ten znalaz³ pe³ne odzwierciedlenie zarówno w dokumentach programowych,
jak i dzia³aniach Rz¹du i samorz¹du.
Rozwi¹zaniem, które powinno w znacznym stopniu poprawiæ koordynacjê jest po³¹czenie dzia³ów
gospodarka i rozwój regionalny w Ministerstwie Gospodarki oraz powstanie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoci. Os³abiæ j¹ mo¿e natomiast likwidacja Sejmowej Komisji Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw.
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Rozdzia³ 4
rodowisko prawne funkcjonowania MSP
w 2001 roku

Wykaz uchwalonych i wydanych w 2001 roku
aktów prawnych maj¹cych wp³yw
na dzia³alnoæ MSP
Najwa¿niejsze zmiany i tendencje
w prawodawstwie w 2001 roku
MSP a s¹downictwo
Przedsiêbiorca w postêpowaniu
upad³ociowym
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Poni¿szy rozdzia³ sk³ada siê z czterech czêci:
· tabeli, w której przedstawione zosta³y akty prawne oraz zakres regulacji wp³ywaj¹ce na
dzia³alnoæ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Zestawienie obejmuje akty uchwalone przez
Sejm RP lub wydane przez centralne ograny administracji pañstwowej w 2001 roku i w tym
roku opublikowane
· opisu najwa¿niejszych zmian w prawie w 2001 r. odnosz¹cym siê do prowadzenia dzia³alnoci
gospodarczej. Zaprezentowano zmiany w prawie pracy, prawie podatkowym, nowe regulacje
z zakresu ochrony rodowiska oraz akty, w których przewidziano pomoc dla MSP,
· czêci opisuj¹cej stan polskiego s¹downictwa z perspektywy spraw przedsiêbiorców. Pod uwagê
w analizie statystycznej wziêto sprawy gospodarcze oraz z zakresu prawa pracy. Omówiono
tak¿e opinie przedsiêbiorców o podstawowych trudnociach i zaletach korzystania z s¹dowej
drogi rozstrzygania sporów,
· analizy przepisów prawnych i wynikaj¹cych z nich norm z zakresu prawa upad³ociowego.
Nakrelono stan obecny i zaproponowano kierunki zmian maj¹ce na celu usprawnienie
i wiêksza u¿ytecznoæ regulacji.
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4.1. Wykaz uchwalonych i wydanych w 2001 roku aktów prawnych maj¹cych wp³yw na dzia³alnoæ MSP
Adres
publikacyjny

Lp.

Regulacja prawna

1

Rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 29 grudnia
2000 r. w sprawie zakazu
produkcji i wprowadzania do
obrotu niektórych rodków
spo¿ywczych

Dz. U. Nr 1,
poz. 14

2

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 2 stycznia 2001
r. w sprawie okrelenia wzorów deklaracji i informacji,
zeznania i owiadczeñ podatkowych obowi¹zuj¹cych
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz. U. Nr 2,
poz. 16

Data
Zakres regulacji
wejcia
Najwa¿niejsze postanowienia
w ¿ycie
15.01.2001 Rozporz¹dzenie wprowadza zakaz produkcji i wprowadzania do obrotu rodków spo¿ywczych zawieraj¹cych wo³owinê, podroby i jelita wo³owe, ¿elatynê wo³ow¹, krew i preparaty z krwi wo³owej oraz
dodatki funkcjonalne i wielosk³adnikowe preparaty z zawartoci¹ sk³adników pochodz¹cych z tkanek
wo³owych, je¿eli te surowce i pó³fabrykaty zosta³y przywiezione z krajów, z których ich przywóz jest
zakazany przez w³aciwy organ na mocy odrêbnych przepisów. Zakazuje siê równie¿ produkcji rodków spo¿ywczych z zastosowaniem aromatów spo¿ywczych zawieraj¹cych w sk³adzie wyci¹g z tkanek
wo³owych, przywiezionych z krajów, z których ich przywóz jest zakazany przez w³aciwy organ na
mocy odrêbnych przepisów.
17.01.2001 W rozporz¹dzeniu okrelono wzory:
1) deklaracji o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty):
a) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2),
b) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych wp³acaj¹cego zaliczki miesiêczne
wed³ug zasad okrelonych w art. 25 ust. 6 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (CIT-2P),
c) przez podatkow¹ grupê kapita³ow¹  podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-2A),
d) przez podatkow¹ grupê kapita³ow¹  podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
utworzon¹ na podstawie art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 142, poz. 704) 
(CIT-2B),
2) informacji o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od
podatku (CIT-O),
3) informacji o wysokoci dochodu uzyskanego z dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej na terenie
specjalnej strefy ekonomicznej (CIT-S),
4) owiadczenia podatnika o przeznaczeniu dochodów z dywidend lub innych przychodów z tytu³u
udzia³u w zyskach osób prawnych (CIT-5),
5) deklaracji o wysokoci pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych (CIT-6),
6) deklaracji o wysokoci podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych przychodów z
tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych, wydatkowanych na inne cele ni¿ wymienione w owiadczeniu CIT-5 (CIT-11),
7) informacji o wysokoci pobranego podatku dochodowego od dochodów z dywidend oraz innych
przychodów z tytu³u udzia³u w zyskach osób prawnych (CIT-7),
8) deklaracji o wysokoci przychodu za wywóz ³adunków i pasa¿erów przyjêtych do przewozu w porcie
polskim, uzyskanego przez zagraniczne przedsiêbiorstwo ¿eglugi handlowej od zagranicznych zleceniodawców (CIT-9),

9)

3

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2000
r. w sprawie krajowego systemu informowania o produktach niebezpiecznych

Dz. U. Nr 4,
poz. 28

4

Rozporz¹dzenie Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 2 stycznia 2001 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych
dla zdrowia w rodowisku
pracy

Dz. U. Nr 4,
poz. 36

99

deklaracji o wysokoci pobranego zrycza³towanego podatku dochodowego od osób prawnych, nie
maj¹cych siedziby lub zarz¹du na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (zagraniczna osoba prawna) (CIT-10),
10) zeznania o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty):
a) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT-8),
b) przez podatkow¹ grupê kapita³ow¹  podatnika podatku dochodowego od osób prawnych
(CIT-8A),
c) przez podatkow¹ grupê kapita³ow¹  podatnika podatku dochodowego od osób prawnych,
utworzon¹ na podstawie art. 1a ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od
osób prawnych, w brzmieniu nadanym przez art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 13 padziernika 1995 r.
o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 142, poz. 704) 
(CIT-8B),
11) informacji o wysokoci przychodu (dochodu) i pobranego zrycza³towanego podatku dochodowego od osób prawnych nie maj¹cych w Polsce siedziby (IFT-2).
7.02.2001 Rozporz¹dzenie okrela szczegó³owe zasady organizacji i dzia³ania krajowego systemu informowania
o produktach niebezpiecznych (KSIPN), zasady zarz¹dzania tym systemem oraz obowi¹zki podmiotów
w zakresie przekazywania systemowi gromadzonych przez niego danych.
System obejmuje:
1) Administratora Systemu,
2) sieæ powiadamiania o niebezpiecznych produktach ¿ywnociowych  prowadzon¹ przez Inspekcjê
Sanitarn¹,
3) sieæ powiadamiania o niebezpiecznych produktach nie¿ywnociowych  prowadzon¹ przez Inspekcjê
Handlow¹.
Nadzór nad funkcjonowaniem systemu pe³ni Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
W przypadku potwierdzenia przez Prezesa UOKiK, ¿e okrelony produkt stwarza lub mo¿e stwarzaæ
zagro¿enie dla bezpieczeñstwa konsumentów, Administrator Systemu dokonuje stosownego wpisu do
rejestru obejmuj¹cego nazwê i opis produktu, dane dotycz¹ce producenta, importera i dystrybutora oraz
informacjê o dzia³aniach podjêtych wobec produktu. Rejestr sk³ada siê z dwu czêci:
1. jawnej  dostêpnej dla ka¿dego zainteresowanego, gdzie zamieszcza siê wpisy dotycz¹ce postêpowañ zakoñczonych ostateczn¹ decyzj¹,
2. niejawnej  gdzie zamieszcza siê wpisy dotycz¹ce postêpowañ nie zakoñczonych.
24.07.2001 Akt wprowadza zmiany w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 17 czerwca 1998 r.
w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy. Zmiany dotycz¹:
1) Za³¹cznika nr 1 do rozporz¹dzenia, okrelaj¹cego wykaz wartoci najwy¿szych dopuszczalnych
stê¿eñ chemicznych i py³owych czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy  dodano 61 nowych pozycji w czêci dotycz¹cej substancji chemicznych za czêæ dotycz¹ca py³ów
otrzyma³a nowe brzmienie,
2) Za³¹cznika nr 2 okrelaj¹cego wykaz wartoci najwy¿szych dopuszczalnych natê¿eñ fizycznych
czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy  gdzie na nowo uregulowano ha³as infradwiêkowy i ha³as ultradwiêkowy, drgania dzia³aj¹ce na organizm cz³owieka przez koñczyny
górne i drgania o ogólnym dzia³aniu na organizm cz³owieka, pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu czêstotliwoci 0 Hz  300 GHz.
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Z dniem wejcia w ¿ycie rozporz¹dzenia utraci³y moc przepisy:
1) rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 25 maja 1972 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
przy stosowaniu urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych pola elektromagnetyczne w zakresie mikrofalowym,
2) rozporz¹dzenia Ministrów Pracy, P³ac i Spraw Socjalnych oraz Zdrowia i Opieki Spo³ecznej z dnia
19 lutego 1977 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy stosowaniu urz¹dzeñ wytwarzaj¹cych pola elektromagnetyczne w zakresie od 0,1 MHz do 300 MHz.
5

Rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 1 lutego
2001 r. w sprawie wysokoci
op³at za wydanie zezwolenia
indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym, za wydanie certyfikatu importowego oraz za
powiadczenie owiadczenia
koñcowego u¿ytkownika

Dz. U. Nr 10,
poz. 79

9.02.2001

Stawki op³at okrelone w rozporz¹dzeniu wynosz¹ odpowiednio
1) za wydanie zezwolenia indywidualnego na obrót towarami o znaczeniu strategicznym  400 z³otych,
2) za wydanie certyfikatu importowego  400 z³otych,
3) za powiadczenie owiadczenia koñcowego u¿ytkownika 400 z³otych.

6

Rozporz¹dzenie Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 2 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia wzoru
informacji o zasi³kach,
wiadczeniach lub wynagrodzeniach z tytu³u niezdolnoci do pracy, wyp³aconych
przez p³atników sk³adek,
oraz sposobu jej sporz¹dzania, przekazywania i korygowania

Dz. U. Nr 10,
poz. 81

17.02.2001 W rozporz¹dzeniu okrelono:
1) wzór informacji o zasi³kach z ubezpieczeñ spo³ecznych oraz zasi³kach i innych wiadczeniach finansowanych z bud¿etu pañstwa, podlegaj¹cych rozliczeniu w ciê¿ar sk³adek na ubezpieczenia
spo³eczne, a tak¿e o wynagrodzeniach z tytu³u niezdolnoci do pracy, wyp³aconych przez p³atników sk³adek, sporz¹dzanej na formularzu o symbolu ZUS IRB,
2) kody terytorialne terenowych jednostek organizacyjnych Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych,
3) dane, które s³u¿¹ sporz¹dzeniu informacji,
4) w³aciwoæ miejscow¹ jednostek organizacyjnych Zak³adu Ubezpieczeñ Spo³ecznych, gdzie nale¿y sk³adaæ informacje,
5) zasady korekty b³êdów zawartych w informacji przez Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych.
Informacjê sporz¹dza siê na podstawie danych, które powinny byæ wykazane w deklaracjach rozliczeniowych i imiennych raportach miesiêcznych, sk³adanych za miesi¹ce:
1) od dnia 1 grudnia 1999 r. do dnia 30 listopada 2000 r.  w przypadku informacji sk³adanej do dnia
28 lutego 2001 r.,
2) od dnia 1 grudnia 2000 r. do dnia 30 listopada 2001 r.  w przypadku informacji sk³adanej do dnia
31 stycznia 2002 r.
lub za niektóre z tych miesiêcy oraz na podstawie posiadanej dokumentacji o wyp³aconych zasi³kach,
wiadczeniach i wynagrodzeniach i przedstawia siê w terenowej jednostce organizacyjnej Zak³adu w³aciwej ze wzglêdu na siedzibê p³atnika sk³adek przekazuj¹cego informacjê.
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7

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r.
w sprawie sposobu i zakresu
og³aszania o przyst¹pieniu
do opracowywania programów udzielania pomocy oraz
ich publikowania

Dz. U. Nr 16,
poz. 171

24.03.2001 Rozporz¹dzenie nak³ada na organ udzielaj¹cy pomocy publicznej dla przedsiêbiorców obowi¹zek og³aszania o przyst¹pieniu do opracowywania programów udzielania pomocy przez zamieszczenie stosownej informacji zawieraj¹cej:
1) nazwê i adres organu przystêpuj¹cego do opracowywania programu udzielania pomocy,
2) tytu³ (przeznaczenie) pomocy,
3) adresatów pomocy,
4) datê przyst¹pienia do opracowywania programu udzielania pomocy w dzienniku o zasiêgu ogólnopolskim, gdy program udzielania pomocy bêdzie mia³ zasiêg ogólnokrajowy lub dzienniku o zasiêgu regionalnym, gdy program udzielania pomocy obejmuje swoim zasiêgiem okrelony region.
Ponadto organ udzielaj¹cy pomocy, ma obowi¹zek opublikowaæ program udzielania pomocy, w terminie 14 dni od daty jego przyjêcia, w sposób dostêpny dla zainteresowanego przedsiêbiorcy chyba ¿e
program zawarty jest w aktach normatywnych lub innych aktach prawnych podlegaj¹cych og³aszaniu
na podstawie odrêbnych przepisów.

8

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r.
w sprawie pomocy publicznej
udzielanej na wspieranie prac
badawczo-rozwojowych

Dz. U. Nr 16,
poz. 172

24.03.2001 Rozporz¹dzenie okrela maksymalne wielkoci pomocy na wspieranie prac badawczo-rozwojowych
oraz ich podwy¿szanie dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców.
Przy obliczaniu intensywnoci pomocy uwzglêdnia siê nastêpuj¹ce rodzaje kosztów prac badawczorozwojowych (koszty kwalifikowane):
1) koszty wynagrodzenia osób zatrudnionych przy pracach badawczo-rozwojowych,
2) koszty aparatury i sprzêtu, gruntów i budynków oraz wartoci niematerialnych i prawnych wykorzystywanych do dzia³alnoci badawczo-rozwojowej,
3) koszty ekspertyz i opinii wykorzystywanych wy³¹cznie w pracach badawczo-rozwojowych,
4) koszty zu¿ycia materia³ów i energii oraz inne koszty operacyjne poniesione bezporednio przy prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych.
Intensywnoæ pomocy:
1) na badania podstawowe mo¿e osi¹gn¹æ 100% kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹,
je¿eli wyniki badañ s¹ powszechnie udostêpniane zainteresowanym na równych zasadach,
2) na badania przemys³owe nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 50% kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia
pomoc¹,
3) na badania przedkonkurencyjne nie mo¿e byæ wy¿sza ni¿ 25% kosztów kwalifikuj¹cych siê do
objêcia pomoc¹ i mo¿e zostaæ zwiêkszona w przypadkach okrelonych w rozporz¹dzeniu do 75%
kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ dla badañ przemys³owych i 50% kosztów kwalifikuj¹cych siê do objêcia pomoc¹ dla badañ przedkonkurencyjnych.

9

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 5 marca 2001 r.
w sprawie wi¹¿¹cej informacji o pochodzeniu towaru

Dz. U. Nr 17,
poz. 195

19.03.2001 Rozporz¹dzenie okrela szczegó³owe warunki wydawania wi¹¿¹cej informacji o pochodzeniu towaru
(WIP), wzór wniosku i niezbêdne dokumenty, które nale¿y do niego do³¹czyæ, a tak¿e wzór formularza
wi¹¿¹cej informacji o pochodzeniu towaru.
Wi¹¿¹ca informacja o pochodzeniu towaru wydawana jest przez Prezesa G³ównego Urzêdu Ce³ w formie decyzji, na pisemny wniosek osoby. Wi¹¿e ona organy celne wobec osoby, której udzielono informacji w zakresie okrelenia pochodzenia towaru.
Wniosek o wydanie WIP powinien byæ sporz¹dzony zgodnie z wzorem, stanowi¹cym za³¹cznik nr 1 do
rozporz¹dzenia. Wniosek powinien dotyczyæ tylko jednego towaru klasyfikowanego wed³ug jednego
kodu taryfy celnej i pochodz¹cego z jednego kraju. Do wniosku nale¿y do³¹czyæ posiadane dokumenty
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i materia³y niezbêdne do dokonania ustalenia pochodzenia towaru, w szczególnoci próbki, fotografie,
schematy, katalogi, certyfikaty jakociowe lub certyfikaty ilociowe. Wnioskodawca mo¿e zastrzec we
wniosku, które informacje i materia³y maj¹ charakter poufny lub stanowi¹ tajemnicê handlow¹ i podlegaj¹ w zwi¹zku z tym ochronie. Wi¹¿¹ca informacja o pochodzeniu towaru powinna zostaæ udzielona
wnioskodawcy bez zbêdnej zw³oki, nie póniej jednak ni¿ w terminie 5 miesiêcy od dnia z³o¿enia kompletnego wniosku.
10

Rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 5 marca
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owych zasad usuwania,
wykorzystywania i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych

Dz. U. Nr 22,
poz. 251

8.04.2001

Nowelizacja rozporz¹dzenia wprowadzi³a szereg zmian w odniesieniu do:
1) zasad gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych,
2) zasad gromadzenia i przechowywania odpadów pochodzenia medycznego i weterynaryjnego,
3) stosowania innych ni¿ okrelone w rozporz¹dzeniu sposobów unieszkodliwienia odpadów niebezpiecznych, je¿eli w wyniku stosowania tych sposobów nie powstan¹ odpady lub powstan¹ odpady
inne ni¿ niebezpieczne,
4) zasad wykorzystania przekszta³conych w procesach fizycznych, chemicznych lub ³¹cznych fizycznych i chemicznych odpadów niebezpiecznych,
5) zasad unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych przez sk³adowanie.
Zmiany wprowadzi³y wymóg aby gromadzenie i przechowywanie odpadów niebezpiecznych przeznaczonych do wykorzystania lub unieszkodliwiania w innym miejscu ni¿ miejsce ich powstawania nastêpowa³o w warunkach uniemo¿liwiaj¹cych negatywne oddzia³ywanie na rodowisko. Zlikwidowano obowi¹zek gromadzenia i przechowywania odpadów niebezpiecznych w pojemnikach lub prze³adowywania
do urz¹dzeñ magazynowych. Ponadto dopuszczono mo¿liwoæ wymieszania odpadów niebezpiecznych
je¿eli technologia wykorzystywania lub unieszkodliwiania uzasadnia ich wymieszanie.
Odpady niebezpieczne powinny zostaæ poddane unieszkodliwieniu po wyczerpaniu mo¿liwoci ich przemys³owego wykorzystania, z wy³¹czeniem odpadów zawieraj¹cych azbest. Odpady niebezpieczne stanowi¹ce zu¿yte wyroby przemys³owe powinny byæ zbierane w ramach systemów organizowanych przez
wytwórców lub importerów tych wyrobów.

11

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 21 marca 2001
r. w sprawie sposobu potwierdzenia spe³nienia obowi¹zku zawarcia umowy
ubezpieczenia

Dz. U. Nr 26,
poz. 287

30.03.2001 Przepisy rozporz¹dzenia okrelaj¹ sposób potwierdzania przez zak³ad ubezpieczeñ obowi¹zku zawarcia
umowy ubezpieczenia obowi¹zkowego. Funkcjê tak¹ ma pe³niæ dokument ubezpieczenia wydany przez
zak³ad ubezpieczeñ w treci którego zostanie podane co najmniej:
1) rodzaj ubezpieczenia,
2) strony umowy ubezpieczenia,
3) przedmiot umowy ubezpieczenia,
4) okres, na jaki umowa ubezpieczenia zosta³a zawarta,
5) suma gwarancyjna ubezpieczenia.
Z dniem wejcia w ¿ycie przepisów rozporz¹dzenia utraci³o moc zarz¹dzenie Ministra Finansów z dnia
18 grudnia 1990 r. w sprawie sposobu potwierdzenia spe³nienia obowi¹zku zawarcia ubezpieczenia.

12

Rozporz¹dzenie Ministra
Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 23 marca
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie homologacji pojazdów

Dz. U. Nr 26,
poz. 295

29.03.2001 Przepisy rozporz¹dzenia przed³u¿y³y wa¿noæ wiadectw homologacji typu pojazdów dla:
1) samochodów osobowych  pojazdów przeznaczonych do przewozu osób, maj¹cych nie wiêcej ni¿
osiem miejsc (nie licz¹c miejsca kierowcy)  kategoria M1,
2) samochodów ciê¿arowych  pojazdów przeznaczonych do przewozu ³adunków i maj¹cych maksymaln¹ masê nie przekraczaj¹c¹ 3,5 tony  kategoria N1,
do dnia 31 grudnia 2002 r. je¿eli zosta³y wydane po 18 listopada 1999 r., a przed dniem 29 marca 2001 r.

13

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 16 stycznia
2001 r. w sprawie okrelenia
zakresu obowi¹zków informacyjnych bêd¹cych podstaw¹
sporz¹dzania sprawozdañ dotycz¹cych udzielonej pomocy
i informacji o zaleg³ociach
w regulowaniu nale¿noci
i zobowi¹zañ przedsiêbiorców
wobec Skarbu Pañstwa

Dz. U. Nr 28,
poz. 302

19.04.2001 W rozporz¹dzeniu okrelono wzór sprawozdañ dotycz¹cych udzielonej pomocy, przedstawianych przez
organy udzielaj¹ce pomocy ministrowi w³aciwemu do spraw finansów publicznych oraz ministrowi
w³aciwemu do spraw gospodarki. Ponadto na organy udzielaj¹ce pomocy na³o¿ono obowi¹zek podawania w rocznym sprawozdaniu o udzielonej pomocy oceny skutecznoci oraz efektywnoci pomocy,
po zrealizowaniu projektu pomocy. Sprawozdania przestawiane s¹ za poszczególne kwarta³y roku kalendarzowego i za poszczególne lata kalendarzowe.

14

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r.
w sprawie pomocy regionalnej dla przedsiêbiorców

Dz. U. Nr 28,
poz. 306

19.04.2001 Rozporz¹dzenie okrela obszary, na których jest dopuszczalne udzielanie pomocy regionalnej, maksymalne wielkoci pomocy dla tych obszarów, szczegó³owe warunki udzielania pomocy oraz rodzaje kosztów niezbêdnych do obliczania wielkoci pomocy oraz maksymalne wielkoci pomocy dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców.

15

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia przypadków, w których dofinansowanie przedsiêbiorców publicznych uznane bêdzie za
pomoc

Dz. U. Nr 28,
poz. 307

19.04.2001 Rozporz¹dzenie okrela przypadki stanowi¹cego pomoc dofinansowania przedsiêbiorców publicznych
przez organ udzielaj¹cy pomocy na warunkach odbiegaj¹cych od normalnych praktyk inwestycyjnych
stosowanych przez przedsiêbiorców niebêd¹cych przedsiêbiorcami publicznymi. Za tak¹ pomoc przepisy uznaj¹ dofinansowanie przedsiêbiorców publicznych przez organy udzielaj¹ce pomocy w szczególnoci w formie:
1) dotacji, w tym równie¿ na pokrywanie strat wynikaj¹cych z prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej,
2) umorzenia nale¿noci,
3) zrzeczenia siê udzia³u w zyskach,
4) zamiany wierzytelnoci organu udzielaj¹cego pomocy na udzia³y lub akcje w spó³ce handlowej
bêd¹cej przedsiêbiorc¹ publicznym,
5) udzielania kredytów, po¿yczek, gwarancji lub porêczeñ przedsiêbiorcom publicznym na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku,
6) dokapitalizowania przedsiêbiorcy publicznego.
je¿eli takie postêpowanie odbiega od normalnych praktyk inwestycyjnych stosowanych przez przedsiêbiorców niebêd¹cych przedsiêbiorcami publicznymi.

16

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 20 lutego 2001 r.
w sprawie sposobu przeliczania pomocy publicznej udzielanej w ró¿nych formach na
równ¹ jej wartoæ dotacji

Dz. U. Nr 28,
poz. 308

19.04.2001 W rozporz¹dzeniu okrelono metody przeliczania pomocy publicznej udzielanej w ró¿nych formach tak
aby zapewniæ porównywalnoæ wartoci udzielanej pomocy publicznej. Zawarte w rozporz¹dzeniu wzory
umo¿liwiaj¹ przeliczanie kwot pomocy publicznej uzyskanej przez przedsiêbiorcê na kwotê, któr¹ otrzyma³by, gdyby uzyska³ pomoc w formie dotacji.
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Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 27 lutego 2001 r.
w sprawie okrelenia szczegó³owego zakresu informacji
przedk³adanych organowi nadzoruj¹cemu w celu wydania
opinii o udzielonej pomocy

Dz. U. Nr 28,
poz. 311

19.04.2001 Rozporz¹dzenie okrela szczegó³owy zakres informacji przedk³adanych przez organy administracji rz¹dowej i samorz¹dowej Prezesowi Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w celu wydania opinii
o udzielonej pomocy.

18

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 r.
w sprawie szczegó³owych
zadañ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci

Dz. U. Nr 29,
poz. 321

21.04.2001 Rozporz¹dzenie okreli³o szczegó³owe zadania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci.

19

Rozporz¹dzenie Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 10 kwietnia 2001 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie szczegó³owych
zasad udzielania po¿yczek
z Funduszu Pracy, wysokoci stopy procentowej oraz
warunków sp³aty

Dz. U. Nr 35,
poz. 413

6.05.2001

Rozporz¹dzenie dokonuje zmian w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 24 marca
1995 r. w sprawie szczegó³owych zasad udzielania po¿yczek z Funduszu Pracy, wysokoci stopy procentowej oraz warunków sp³aty. Wprowadzone zmiany likwiduj¹ uprawnienia kierownika powiatowego urzêdu pracy do udzielania po¿yczek z Funduszu Pracy. Obecnie le¿y to w kompetencji starosty.
Zmiany dotknê³y tak¿e oprocentowania po¿yczek na podjêcie dzia³alnoci oraz utworzenie dodatkowych miejsc pracy w stosunku rocznym. Obecnie wynosi ono 50%, a w powiatach (gminach) uznanych
za zagro¿one szczególnie wysokim bezrobociem strukturalnym 30% zmiennej stopy oprocentowania
kredytu lombardowego.
W przypadku niedotrzymania warunków umowy po¿yczkobiorca obowi¹zany jest niezw³ocznie zwróciæ po¿yczkê wraz z odsetkami w wysokoci 120% zmiennej stopy oprocentowania kredytu lombardowego, od kwoty niesp³aconej po¿yczki, naliczonymi od dnia wyp³acenia po¿yczki przez powiatowy
urz¹d pracy. Umowy o udzielenie po¿yczki na podjêcie dzia³alnoci lub na utworzenie dodatkowych
miejsc pracy mog¹ przewidywaæ okres karencji sp³aty kapita³u i odsetek od udzielonej po¿yczki nieprzekraczaj¹cy 12 miesiêcy. Okres ca³kowitej sp³aty po¿yczki nie mo¿e przekroczyæ 4 lat od dnia jej
wyp³acenia przez powiatowy urz¹d pracy

20

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 11 kwietnia
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie przyjêcia Programu wsparcia na
lata 2001-2002

Dz. U. Nr 39,
poz. 460

7.05.2001

Rozporz¹dzenie wprowadzi³o zmiany do za³¹cznika rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 28 grudnia
2000 r. w sprawie przyjêcia Programu wsparcia na lata 2001-2002:
1) rozszerzaj¹c treæ Programu wsparcia o szczegó³owe cele kierunków i priorytetów ministrów w³aciwych oraz zakres, tryb i warunki ich realizacji na podstawie kontraktu wojewódzkiego,
2) zmieniaj¹c rozdzia³ 3 okrelaj¹cy rodki przeznaczone na finansowanie Programu wsparcia,
3) dodaj¹c rozdzia³ 4a okrelaj¹cy szczegó³owe cele kierunków i priorytetów ministrów w³aciwych
oraz zakres, tryb i warunki ich realizacji na podstawie kontraktu wojewódzkiego,
4) zmieniaj¹c treæ za³¹czników do Programu wsparcia.
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Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 4 maja 2001 r.
w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa

Dz. U. Nr 40,
poz. 463

7.05.2001

Rozporz¹dzenie jest jednym z podstawowych aktów wykonawczych do ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.
Ordynacja Podatkowa i okrela m.in.:
1) w³aciwoæ rzeczow¹ organów podatkowych w sprawach zwi¹zanych ze stosowaniem ulg w zap³acie zobowi¹zañ podatkowych,
2) w³aciwoæ miejscow¹ organów podatkowych w przypadku zaistnienia zdarzenia powoduj¹cego
zmianê w³aciwoci miejscowej w trakcie roku podatkowego,
3) szczegó³owe zasady ustalania wynagrodzenia p³atników i inkasentów,
4) wzór formularza owiadczenia o posiadanych nieruchomociach i przys³uguj¹cych prawach maj¹tkowych, mog¹cych byæ przedmiotem hipoteki,
5) wzory rejestrów zastawów skarbowych, sposób prowadzenia tych rejestrów oraz wysokoæ op³aty
za wydanie wypisów,
6) szczegó³owe zasady naliczania odsetek za zw³okê oraz op³aty prolongacyjnej,
7) szczegó³owe sposoby zaokr¹glania podstaw opodatkowania, kwot podatków, odsetek za zw³okê
oraz op³aty prolongacyjnej i przypadki, w których zaokr¹glania siê nie stosuje,
8) grupy podmiotów obowi¹zanych do sk³adania informacji, zakres danych zawartych w tych informacjach, a tak¿e szczegó³owe zasady, termin i tryb ich sporz¹dzania i przekazywania oraz rodzaje
do³¹czanych dokumentów,
9) zakres informacji, które musz¹ byæ zawarte w rachunkach, oraz wymogi, którym powinny rachunki
odpowiadaæ,
10) wzór imiennego upowa¿nienia do przeprowadzenia kontroli podatkowej,
11) szczegó³owe zasady i tryb wydawania zawiadczeñ o wysokoci zaleg³oci podatkowych oraz wzór
zawiadczenia o zaleg³ociach podatkowych spadkodawcy.
Akt ten zaj¹³ miejsce rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 31 grudnia 1997 r. w sprawie wykonania
niektórych przepisów ustawy  Ordynacja podatkowa.
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Rozporz¹dzenie Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 15 maja
2001 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy sk³adaniu wniosku o udzielenie
koncesji na wykonywanie
dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹ i amunicj¹ oraz
wyrobami i technologi¹
o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym

Dz. U. Nr 52,
poz. 554

14.06.2001 W rozporz¹dzeniu okrelono katalog 12 dokumentów jakie nale¿y przed³o¿yæ wraz z wnioskiem o udzielenie koncesji na wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami
wybuchowymi, broni¹ i amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.
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Rozporz¹dzenie Ministra
Transportu i Gospodarki
Morskiej z dnia 18 maja
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wysokoci op³at za wydanie dowodu
rejestracyjnego,
pozwolenia czasowego i tablic (tablicy) rejestracyjnych
pojazdów

Dz. U. Nr 52,
poz. 557

1.06.2001

Wprowadzone zmiany podnosz¹ stawki:
1) za wydanie dowodu rejestracyjnego pojazdu wraz z kompletem znaków legalizacyjnych i nalepk¹
kontroln¹ na szybê pojazdu  do 60,50 z³,
2) za wydanie pozwolenia czasowego dla pojazdu wraz z kompletem nalepek na tablice tymczasowe
 do 27,50 z³.
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Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 1 czerwca
2001 r. w sprawie op³at okrelonych w ustawie o doradztwie podatkowym

Dz. U. Nr 57,
poz. 596

11.06.2001 Rozporz¹dzenie okrela:
1) wysokoæ i termin uiszczenia op³aty za wpis do rejestru osób prawnych uprawnionych do wykonywania doradztwa podatkowego  której wysokoæ wynosi 2 000 z³ dla organizacji zawodowych,
spó³dzielni, stowarzyszeñ lub izb gospodarczych oraz 5 000 z³  dla spó³ek z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ lub spó³ek akcyjnych,
2) wysokoæ op³aty za egzamin na doradcê podatkowego  która wynosi 500 z³,
3) wysokoæ op³aty za wpis na listê doradców podatkowych  która wynosi 500 z³.
Rozporz¹dzenie uchyli³o rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 6 stycznia 1997 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o doradztwie podatkowym.
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Rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 21 maja
2001 r. w sprawie warunków
i trybu udzielania dotacji
przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci

Dz. U. Nr 57,
poz. 598

24.06.2001 W rozporz¹dzeniu okrelono zasady udzielania przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci
dotacji:
1) dla ma³ego przedsiêbiorcy, przeznaczonej na finansowanie czêci kosztów uczestnictwa w szkoleniu (dotacja szkoleniowa),
2) dla ma³ego lub redniego przedsiêbiorcy, przeznaczonej na finansowanie czêci kosztów uzyskania
certyfikatu z zakresu systemu zarz¹dzania jakoci¹, rodowiskiem lub bezpieczeñstwem pracy (dotacja na uzyskanie certyfikatu),
3) dla ma³ego lub redniego przedsiêbiorcy przeznaczonej na finansowanie, czêci kosztów us³ug
doradczych zwi¹zanych z dopuszczeniem akcji emitowanych przez przedsiêbiorcê do publicznego
obrotu i wprowadzeniem ich na nieurzêdowy, regulowany rynek papierów wartociowych (dotacja
na przygotowanie do uczestnictwa w rynku kapita³owym),
4) osobie prawnej przeznaczonej na finansowanie, czêci kosztów wiadczenia bezp³atnych us³ug informacyjnych i doradczych ma³ym i rednim przedsiêbiorcom oraz osobom podejmuj¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹ (dotacja na us³ugi informacyjno-doradcze),
5) osobie prawnej, przeznaczonej na powiêkszenie kapita³u funduszu po¿yczkowego lub porêczeniowego (dotacja na powiêkszenie kapita³u funduszu),
6) organowi prowadz¹cemu szko³ê, zak³ad doskonalenia nauczycieli lub placówkê dzia³aj¹c¹ w systemie owiaty oraz osobie prawnej, przeznaczonej na finansowanie, czêci kosztów przedsiêwziêcia maj¹cego na celu rozwój przedsiêbiorczoci lub kszta³towanie postaw przedsiêbiorczych w spo³eczeñstwie, (dotacja na inicjatywê wspieraj¹c¹ rozwój przedsiêbiorczoci).
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Rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 13 czerwca 2001 r. w sprawie centralnego rejestru zezwoleñ na
dzia³alnoæ organizatorów
turystyki i poredników turystycznych

Dz. U. Nr 62,
poz. 633

28.06.2001 Rozporz¹dzenie okrela szczegó³owe zasady i tryb prowadzenia centralnego rejestru zezwoleñ na prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej polegaj¹cej na organizowaniu imprez turystycznych oraz na poredniczeniu na zlecenie klientów w zawieraniu umów o wiadczenie us³ug turystycznych, wydawanych w trybie okrelonym ustaw¹ z dnia 29 sierpnia 1997 r. o us³ugach turystycznych, dokumenty i dane,
na podstawie których dokonuje siê wpisu do rejestru, oraz zakres danych gromadzonych w ksiêdze
rejestrowej i jej wzór.
Powy¿szy rejestr prowadzi minister w³aciwy do spraw turystyki. Ka¿dy wpis do rejestru potwierdza siê
odpisem ksiêgi rejestrowej w formie wydruku komputerowego, przesy³anym wojewodzie udzielaj¹cemu zezwolenia i zainteresowanemu przedsiêbiorcy. Rejestr jest jawny i ka¿dy mo¿e ¿¹daæ udzielenia
informacji objêtych wpisem do rejestru. Ponadto rozporz¹dzenie dopuszcza udostêpnianie informacji
zawartych w rejestrze tak¿e w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez powszechnie dostêpne sieci
komputerowe.
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Rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 29 maja
2001 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
przy produkcji masy celulozowej, papieru i wyrobów
z papieru

Dz. U. Nr 64,
poz. 651

24.07.2001 Rozporz¹dzenie okrela wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy przy produkcji mas w³óknistych,
papieru i tektury oraz wyrobów z papieru.
Uchylono rozporz¹dzenie Ministra Lenictwa i Przemys³u Drzewnego z dnia 22 marca 1983 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy w przemyle papierniczym.
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Rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 23 maja
2001 r. w sprawie wykazów
towarów o znaczeniu strategicznym

Dz. U. Nr 65,
poz. 660

10.07.2001 Rozporz¹dzenie okrela wykaz towarów podwójnego zastosowania, na obrót którymi jest wymagane
zezwolenie, obejmuj¹cy:
1) Listê eksportowo-tranzytow¹  okrelaj¹c¹ towary podwójnego zastosowania eksportowane i objête procedur¹ tranzytu,
2) Listê importow¹  okrelaj¹c¹ importowane towary podwójnego zastosowania,
a tak¿e wykaz uzbrojenia, na obrót którym jest wymagane zezwolenie, obejmuj¹cy:
1) Listê eksportowo-tranzytow¹  okrelaj¹c¹ uzbrojenie eksportowane i objête procedur¹ tranzytu,
2) Listê importow¹  okrelaj¹c¹ importowane uzbrojenie.
Uchylono regulacje zawarte w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki z dnia 3 sierpnia 1998 r. w sprawie
ustalenia wykazów towarów i technologii objêtych szczególn¹ kontrol¹ obrotu z zagranic¹.
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Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 czerwca
2001 r. w sprawie wykazu
dokumentów, które do³¹cza
siê do wniosku o wydanie zezwolenia na prowadzenie
dzia³alnoci brokerskiej

Dz. U. Nr 66,
poz. 664

1.07.2001

W rozporz¹dzeniu okrelono katalog dokumentów, które nale¿y z³o¿yæ ubiegaj¹c siê o wydanie zezwolenia na prowadzenie dzia³alnoci brokerskiej oprócz samego wniosku.
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Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca
2001 r. w sprawie obiektów
hotelarskich i innych obiektów, w których s¹ wiadczone us³ugi hotelarskie

Dz. U. Nr 66,
poz. 665

6.07.2001

Rozporz¹dzenie okrela:
1) wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich co do wyposa¿enia,
kwalifikacji personelu oraz zakresu wiadczonych us³ug, w tym us³ug gastronomicznych,
2) minimalne wymagania co do wyposa¿enia innych obiektów, w których s¹ wiadczone us³ugi hotelarskie,
3) warunki dopuszczenia odstêpstw od wymagañ, o których mowa w pkt 1,
4) sposób dokumentowania spe³nienia przez obiekty hotelarskie wymagañ budowlanych, przeciwpo¿arowych i sanitarnych,
5) szczegó³owe zasady i tryb zaliczania obiektów hotelarskich do poszczególnych rodzajów i kategorii,
6) tryb sprawowania kontroli nad przestrzeganiem w poszczególnych obiektach wymagañ co do wyposa¿enia i wiadczenia us³ug odpowiadaj¹cych rodzajowi i kategorii obiektu,
7) sposób prowadzenia ewidencji obiektów hotelarskich oraz innych obiektów, w których s¹ wiadczone us³ugi hotelarskie.
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Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 czerwca
2001 r. w sprawie okrelenia
dokumentów wymaganych
przy sk³adaniu wniosku
o udzielenie koncesji na wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania,
przesy³ania i dystrybucji oraz
obrotu paliwami i energi¹

Dz. U. Nr 66,
poz. 666

30.06.2001 Rozporz¹dzenie okrela katalog dokumentów, jakie nale¿y przed³o¿yæ przy ubieganiu o udzielenie koncesji na wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania, magazynowania, przesy³ania
i dystrybucji oraz obrotu paliwami i energi¹. Katalog ten obejmuje:
1) aktualny odpis lub wyci¹g z rejestru przedsiêbiorców, uzyskany nie wczeniej ni¿ 3 miesi¹ce przed
przed³o¿eniem organowi koncesyjnemu,
2) powiadczon¹ za zgodnoæ z orygina³em kopiê zawiadczenia o nadaniu numeru identyfikacyjnego w krajowym rejestrze urzêdowym podmiotów gospodarki narodowej REGON, wydanego przez
w³aciwy urz¹d statystyczny,
3) w przypadku spó³ek handlowych  listê wspólników w spó³ce osobowej lub wspólników (akcjonariuszy) w spó³ce kapita³owej, posiadaj¹cych co najmniej 5% udzia³ów (akcji),
4) informacjê z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralnoci przedsiêbiorcy,
5) owiadczenie przedsiêbiorcy, ¿e nie zg³oszono w stosunku do niego wniosku o og³oszenie upad³oci oraz ¿e nie znajduje siê w stanie likwidacji,
6) owiadczenie przedsiêbiorcy, ¿e wszystkie osoby zatrudnione przy eksploatacji sieci, instalacji i urz¹dzeñ elektroenergetycznych posiadaj¹ wiadectwa kwalifikacyjne wymagane na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.  Prawo energetyczne.
Ponadto przedsiêbiorca jest zobowi¹zany przed³o¿yæ:
1) dokumenty wskazuj¹ce, ¿e spe³nia warunki techniczne zapewniaj¹ce prawid³owe wykonywanie
dzia³alnoci gospodarczej,
2) dokumenty wskazuj¹ce, ¿e posiada mo¿liwoci finansowe zapewniaj¹ce prawid³owe wykonywanie dzia³alnoci objêtej koncesj¹.
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Rozporz¹dzenie Ministra
Sprawiedliwoci z dnia 21
czerwca 2001 r. w sprawie
utworzenia s¹dów pracy, s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych
oraz s¹dów pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych w s¹dach
okrêgowych i s¹dów pracy
w s¹dach rejonowych

Dz. U. Nr 66,
poz. 672

1.07.2001

Przedmiotem rozporz¹dzenia jest utworzenie w s¹dach okrêgowych  s¹dów pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych, s¹dów pracy lub s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych oraz w s¹dach rejonowych  s¹dów pracy,
a tak¿e przekazanie niektórym s¹dom okrêgowym rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy lub ubezpieczeñ spo³ecznych z w³aciwoci innych s¹dów okrêgowych i niektórym s¹dom rejonowym  rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy z w³aciwoci wiêcej ni¿ jednego s¹du rejonowego.
Utraci³o moc rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 30 grudnia 1998 r. w sprawie utworzenia
s¹dów pracy, s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych oraz s¹dów pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych w s¹dach
okrêgowych i s¹dów pracy w s¹dach rejonowych
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Rozporz¹dzenie Ministra
Sprawiedliwoci z dnia 21
czerwca 2001 r. w sprawie
utworzenia s¹dów gospodarczych w s¹dach okrêgowych
i s¹dach rejonowych oraz
ustalenia ich siedzib i obszarów w³aciwoci

Dz. U. Nr 66,
poz. 673

1.07.2001

Rozporz¹dzenie okrela s¹dy okrêgowe i s¹dy rejonowe, w których tworzy siê odrêbne jednostki organizacyjne do spraw gospodarczych (s¹dy gospodarcze), oraz ustala siê obszary ich w³aciwoci miejscowej przez:
1) przekazanie niektórym s¹dom okrêgowym (s¹dom gospodarczym) rozpoznawania spraw gospodarczych z w³aciwoci innych s¹dów okrêgowych,
2) przekazanie niektórym s¹dom rejonowym (s¹dom gospodarczym) rozpoznawania spraw gospodarczych, upad³ociowych i uk³adowych nale¿¹cych do w³aciwoci innych s¹dów rejonowych,
3) powierzenie prowadzenia Rejestru Zastawów niektórym s¹dom rejonowym (s¹dom gospodarczym)
dla obszarów w³aciwoci innych s¹dów rejonowych,
4) powierzenie prowadzenia Krajowego Rejestru S¹dowego niektórym s¹dom rejonowym (s¹dom gospodarczym) dla obszarów w³aciwoci innych s¹dów rejonowych.
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Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie kryteriów
i warunków technicznych,
którym musz¹ odpowiadaæ
kasy rejestruj¹ce, oraz warunków stosowania tych kas
przez podatników

Dz. U. Nr 67,
poz. 691

30.06.2001 Celem wprowadzonych zmian jest usuniêcie w¹tpliwoci, jakie powsta³y w zwi¹zku z utrat¹ wa¿noci
30 czerwca 2001 r. decyzji wydanych przez Ministra Finansów dopuszczaj¹cych kasy do obrotu.
Nowelizacja dopuszcza stosowanie kas nabytych przez u¿ytkowników w okresie obowi¹zywania decyzji do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku nale¿nego.
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Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 28 czerwca
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia podatników niemaj¹cych
obowi¹zku sk³adania zg³oszenia rejestracyjnego

Dz. U. Nr 67,
Poz. 692

1.07.2001

Nowelizacja rozszerzy³a grupê podatników zwolnionych z obowi¹zku sk³adania zg³oszenia rejestracyjnego w podatku od towarów i us³ug, o podatników nieposiadaj¹cych na terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, je¿eli
s¹ zarejestrowanymi podatnikami podatku od towarów i us³ug lub podatku o podobnym charakterze
w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i wykonuj¹ na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jedn¹ z dwunastu wymienionych w rozporz¹dzeniu rodzajów us³ug.
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Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 26 czerwca
2001 r. w sprawie okrelenia
przedsiêbiorców zobowi¹zanych do sk³adania organowi
nadzoruj¹cemu sprawozdañ
dotycz¹cych otrzymanej pomocy oraz ustalenia zakresu obowi¹zków zwi¹zanych
ze sk³adaniem takich sprawozdañ

Dz. U. Nr 69,
Poz. 718

21.07.2001 Rozporz¹dzenie okrela przedsiêbiorców zobowi¹zanych do sk³adania organowi nadzoruj¹cemu sprawozdañ dotycz¹cych otrzymanej pomocy, zakres obowi¹zków sprawozdawczych, okresy sprawozdawcze, termin sk³adania sprawozdañ, wzór formularza bêd¹cego podstaw¹ sk³adania sprawozdañ dotycz¹cych otrzymanej pomocy oraz zakres informacji pozwalaj¹cych na ocenê skutecznoci i efektywnoci
tej pomocy, jak równie¿ jej wp³ywu na konkurencjê.
Obowi¹zki sprawozdawcze okrelone w rozporz¹dzeniu dotycz¹:
1) przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ w zakresie:
a) kopalnictwa surowców siarkononych oznaczonego, zgodnie z Polsk¹ Klasyfikacj¹ Dzia³alnoci (PKD), okrelon¹ w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 7 padziernika 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci (PKD), jako sekcja C podklasa 14.30.B,
b) transportu l¹dowego oznaczonego, zgodnie z PKD, jako sekcja I grupa 60.1 i 60.2,
c) transportu lotniczego oznaczonego, zgodnie z PKD, jako sekcja I grupa 62.1 i 62.2,
d) us³ug pocztowych i telekomunikacyjnych oznaczonych, zgodnie z PKD, jako sekcja I dzia³ 64,
e) porednictwa finansowego oznaczonego, zgodnie z PKD, jako sekcja J,
f) przemys³u w³ókienniczego oznaczonego, zgodnie z PKD, jako podsekcja DB dzia³ 17,
2) przedsiêbiorców prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ na terenie specjalnych stref ekonomicznych na podstawie zezwoleñ wydanych stosownie do przepisów ustawy z dnia 20 padziernika
1994 r. o specjalnych strefach ekonomicznych,
3) przedsiêbiorców prowadz¹cych zak³ady pracy chronionej.

37

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 30 czerwca
2001 r. w sprawie rocznych
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou¿ytkowych

Dz. U. Nr 69,
Poz. 719

1.01.2002

Rozporz¹dzenie okrela siê roczne poziomy odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou¿ytkowych, jakie maj¹ obowi¹zek osi¹gn¹æ przedsiêbiorcy (importerzy oraz wytwórcy produktów
wprowadzaj¹cy na rynek krajowy produkty w opakowaniach) w poszczególnych latach, do dnia 31
grudnia 2007 r.

38

Rozporz¹dzenie Ministra
Pracy i Polityki Spo³ecznej z
dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie warunków, jakie musz¹
spe³niæ p³atnicy sk³adek
przekazuj¹cy dokumenty
ubezpieczeniowe w formie
dokumentu elektronicznego
poprzez teletransmisjê danych

Dz. U. Nr 73,
Poz. 774

2.08.2001

Rozporz¹dzenie okrela szczegó³owe warunki, jakie musz¹ spe³niæ p³atnicy sk³adek przekazuj¹cych
dokumenty ubezpieczeniowe w formie elektronicznej.
Oprócz koniecznoci zapewnienia w³aciwej infrastruktury (komputer, oprogramowanie, pod³¹czenie
do Internetu) na p³atników zosta³ na³o¿ony obowi¹zek posiadania adresu poczty elektronicznej oraz
pary kluczy (prywatnego i publicznego) s³u¿¹cych zapewnieniu bezpieczeñstwa procesowi przekazywania danych w formie elektronicznej.
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39

Rozporz¹dzenie Ministra
Zdrowia z dnia 28 czerwca
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wykazu
dopuszczalnych iloci substancji dodatkowych i innych
substancji obcych dodawanych do rodków spo¿ywczych lub u¿ywek, a tak¿e
zanieczyszczeñ, które mog¹
znajdowaæ siê w rodkach
spo¿ywczych lub u¿ywkach

Dz. U. Nr 73,
poz. 780

2.08.2001

W kolejnej ju¿ nowelizacji rozporz¹dzenia Ministra Zdrowia z dnia 27 grudnia 2000 r. w sprawie wykazu dopuszczalnych iloci substancji dodatkowych i innych substancji obcych dodawanych do rodków
spo¿ywczych lub u¿ywek, a tak¿e zanieczyszczeñ, które mog¹ znajdowaæ siê w rodkach spo¿ywczych
lub u¿ywkach, dopuszczono do dnia uzyskania przez Rzeczpospolit¹ Polsk¹ cz³onkostwa w Unii Europejskiej stosowanie do suchych makaronów barwników okrelonych w za³¹czniku nr 2 do rozporz¹dzenia Wykaz dopuszczalnych iloci substancji dodatkowych dozwolonych, dodawanych do rodków spo¿ywczych i u¿ywek, wed³ug ich funkcji technologicznych.

40

Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 lipca 2001 r.
zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie wprowadzenia
obowi¹zku stosowania niektórych Polskich Norm

Dz. U. Nr 74,
poz. 792

4.08.2001

W wyniku nowelizacji nadano nowe brzmienie za³¹cznikowi okrelaj¹cemu wykaz polskich norm do
obowi¹zkowego stosowania. Katalog norm zmniejszy³ siê z dotychczasowych 357 do 251.

41

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 12 lipca
2001 r. w sprawie ogólnych
warunków obowi¹zkowego
ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej podmiotów wykonuj¹cych doradztwo podatkowe

Dz. U. Nr 77,
poz. 825

12.08.2001 Rozporz¹dzenie okrela ogólne warunki obowi¹zkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej za
szkody wyrz¹dzone przy wykonywaniu czynnoci doradztwa podatkowego, odnonie do:
1) daty powstania obowi¹zku zawarcia umowy ubezpieczenia,
2) podstawowego zakresu odpowiedzialnoci zak³adu ubezpieczeñ,
3) minimalnej sumy gwarancyjnej ubezpieczenia,
4) zakresu praw i obowi¹zków ubezpieczaj¹cego i zak³adu ubezpieczeñ, wynikaj¹cych z umowy ubezpieczenia.

42

Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie warunków
i trybu udzielania dotacji
przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci

Dz. U. Nr 84,
poz. 917

14.08.2001 Na skutek nowelizacji zmianie uleg³y przepisy reguluj¹ce zasady udzielania przez Polsk¹ Agencjê rozwoju Przedsiêbiorczoci dotacji na powiêkszenie kapita³u funduszu w przypadku, gdy dotacja jest przeznaczona na udzielenie przedsiêbiorcom po¿yczek na naprawienie szkód wyrz¹dzonych przez klêski
¿ywio³owe.

43

Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 lipca 2001 r.
w sprawie wprowadzania do
powietrza substancji zanieczyszczaj¹cych z procesów
technologicznych i operacji
technicznych

Dz. U. Nr 86,
poz. 957

8.09.2001

Rozporz¹dzenie okrela:
1) dopuszczalne do wprowadzania do powietrza iloci i rodzaje substancji zanieczyszczaj¹cych z procesów technologicznych i operacji technicznych,
2) warunki uznawania dopuszczalnych iloci i rodzajów substancji zanieczyszczaj¹cych za dotrzymane,
3) czas obowi¹zywania dopuszczalnych do wprowadzania do powietrza iloci i rodzajów substancji
zanieczyszczaj¹cych z procesów technologicznych i operacji technicznych oraz warunków uznawania dopuszczalnych iloci i rodzajów substancji zanieczyszczaj¹cych za dotrzymane,
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4)

postêpowanie w przypadku zak³óceñ w procesach technologicznych i operacjach technicznych lub
pracy urz¹dzeñ ochronnych,
5) warunki prowadzenia procesów technologicznych i operacji technicznych,
6) urz¹dzenia techniczne konieczne ze wzglêdu na wymagania ochrony rodowiska,
7) przypadki, w których niezbêdne jest prowadzenie pomiarów stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych
w gazach odlotowych i zakres tych pomiarów.
Przepisy rozporz¹dzenia uchyli³y rozporz¹dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych
i Lenictwa z dnia 8 wrzenia 1998 r. w sprawie wprowadzania do powietrza substancji zanieczyszczaj¹cych z procesów technologicznych i operacji technicznych.
44

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 29 sierpnia
2001 r. w sprawie op³at zwi¹zanych z ochron¹ wynalazków, wzorów u¿ytkowych,
wzorów przemys³owych,
znaków towarowych, oznaczeñ geograficznych i topografii uk³adów scalonych

Dz. U. Nr 90,
poz. 1000

31.08.2001 Rozporz¹dzenie okrela szczegó³owe zasady ustalania, uiszczania oraz wysokoæ op³at jednorazowych
oraz op³at okresowych pobieranych w zwi¹zku z ochron¹ wynalazków, wzorów u¿ytkowych, wzorów
przemys³owych, znaków towarowych, oznaczeñ geograficznych i topografii uk³adów scalonych.
Op³aty pobierane w zwi¹zku z ochron¹ wynalazków, wzorów u¿ytkowych, wzorów przemys³owych,
znaków towarowych, oznaczeñ geograficznych i topografii uk³adów scalonych ustalono siê z uwzglêdnieniem:
1) poszczególnych przedmiotów w³asnoci przemys³owej,
2) podzia³u na op³aty jednorazowe i okresowe,
3) kosztów ponoszonych przez Urz¹d Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej Urzêdem
Patentowym, w zwi¹zku z postêpowaniem o udzielenie patentu lub prawa ochronnego,
4) wskanika inflacji.
W za³¹cznikach do rozporz¹dzenia okrelono wysokoæ op³at zwi¹zanych z ochron¹:
1) wynalazków i wzorów u¿ytkowych,
2) wzorów przemys³owych,
3) znaków towarowych.
4) oznaczeñ geograficznych,
5) topografii uk³adów scalonych.

45

Rozporz¹dzenie Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 31 sierpnia
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wprowadzenia obowi¹zku stosowania
niektórych Polskich Norm dla
budownictwa

Dz. U. Nr 101,
poz. 1104

5.10.2001

Rozporz¹dzenie wprowadza zmiany w wykazie Polskich Norm do obowi¹zkowego stosowania w budownictwie, stanowi¹cym za³¹cznik do rozporz¹dzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 3 kwietnia 2001 r. w sprawie wprowadzenia obowi¹zku stosowania niektórych Polskich Norm
dla budownictwa.

46

Rozporz¹dzenie Prezesa
Rady Ministrów z dnia 17
wrzenia 2001 r. w sprawie
dokonywania i rozpatrywania zg³oszeñ wynalazków
i wzorów u¿ytkowych

Dz. U. Nr 102,
poz. 1119

9.10.2001

Rozporz¹dzenie okrela:
1) szczegó³owe wymogi odnonie do zg³oszenia wynalazku i wzoru u¿ytkowego,
2) szczegó³owy zakres i tryb rozpatrywania oraz badania zg³oszeñ w Urzêdzie Patentowym,
3) sposób i formê og³oszenia o zg³oszeniu wynalazku i wzoru u¿ytkowego oraz zakres, w jakim Urz¹d
Patentowy mo¿e dokonywaæ poprawek w skrócie opisu,
4) formê sporz¹dzanego sprawozdania o stanie techniki i sposób oraz termin udostêpniania go osobom trzecim.

47

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 10 wrzenia
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie okrelenia
wzorów deklaracji i informacji, zeznania i owiadczeñ podatkowych obowi¹zuj¹cych
w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

Dz. U. Nr 106, 29.09.2001 W oporz¹dzeniu okrelono nowe wzor:
poz. 1155
1) deklaracji o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 2),
2) informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od
podatku (CIT O),
3) zeznanie o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (CIT 8),
4) informacja o odliczeniach od dochodu i od podatku oraz o dochodach wolnych i zwolnionych od
podatku (CIT-8/O).
Wzory deklaracji CIT-2 i informacji CIT-O w brzmieniu okrelonym rozporz¹dzeniem maj¹ zastosowanie przy ustalaniu zaliczek na podatek dochodowy od dochodów (strat) uzyskanych w roku podatkowym rozpoczynaj¹cym siê po 31 grudnia 2001 r. Wzory zeznania CIT-8 i informacji CIT-8/O w brzmieniu okrelonym rozporz¹dzeniem maj¹ zastosowanie przy ustalaniu nale¿nego podatku dochodowego
od dochodów (strat) osi¹gniêtych za rok podatkowy rozpoczynaj¹cy siê po 31 grudnia 2000 r.

48

Rozporz¹dzenie Ministra
Sprawiedliwoci z dnia 26
wrzenia 2001 r. w sprawie
utworzenia s¹dów grodzkich

Dz. U. Nr 106, 15.10.2001 W rozporz¹dzeniu okrelono siedziby, obszar w³aciwoci w granicach obszaru w³aciwoci s¹du rejopoz. 1160
nowego oraz zakres spraw przekazanych do rozpoznawania s¹dom grodzkim.
Rozporz¹dzenie uchyli³o przepisy rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 18 maja 2001 r. w sprawie okrelenia s¹dów rejonowych, w których utworzone zostaj¹ wydzia³y cywilno-karne w siedzibach
tych s¹dów oraz zamiejscowe wydzia³y cywilno-karne do rozpoznawania niektórych kategorii spraw
karnych skarbowych, karnych i cywilnych.

49

Rozporz¹dzenie Ministra
Sprawiedliwoci z dnia 26
wrzenia 2001 r. w sprawie
utworzenia s¹dów pracy i s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych

Dz. U. Nr 106,
poz. 1161

1.10.2001

Przedmiotem rozporz¹dzenia jest:
1) utworzenie s¹dów pracy, s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych lub s¹dów pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych jako wydzia³ów w s¹dach okrêgowych i s¹dów pracy lub s¹dów pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych jako wydzia³ów w s¹dach rejonowych oraz ustalenie ich siedzib i obszarów w³aciwoci,
2) przekazanie niektórym s¹dom okrêgowym do rozpoznawania spraw z zakresu prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych z w³aciwoci innych s¹dów okrêgowych w obszarze tej samej apelacji, a niektórym s¹dom rejonowym  rozpoznawanie spraw z zakresu prawa pracy z w³aciwoci wiêcej ni¿
jednego s¹du rejonowego,
3) przekazanie niektórym s¹dom rejonowym do rozpoznawania spraw z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych nale¿¹cych do w³aciwoci wszystkich s¹dów rejonowych z obszaru okrêgu s¹dowego ustalonego dla spraw z zakresu ubezpieczeñ spo³ecznych.
Rozporz¹dzenie uchyli³o przepisy rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie utworzenia s¹dów pracy, s¹dów ubezpieczeñ spo³ecznych oraz s¹dów pracy i ubezpieczeñ
spo³ecznych w s¹dach okrêgowych i s¹dów pracy w s¹dach rejonowych.
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50

Rozporz¹dzenie Ministra
Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 17 wrzenia
2001 r. uchylaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie dokumentów wymaganych przy sk³adaniu wniosku o udzielenie
koncesji na wykonywanie
dzia³alnoci gospodarczej
w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi, broni¹ i amunicj¹ oraz
wyrobami i technologi¹
o przeznaczeniu wojskowym
lub policyjnym

Dz. U. Nr 106, 29.09.2001 Rozporz¹dzenie uchyli³o przepisy rozporz¹dzenia Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
poz. 1165
15 maja 2001 r. w sprawie dokumentów wymaganych przy sk³adaniu wniosku o udzielenie koncesji na
wykonywanie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie wytwarzania i obrotu materia³ami wybuchowymi,
broni¹ i amunicj¹ oraz wyrobami i technologi¹ o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

51

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 25 wrzenia
2001 r. w sprawie wyjanieñ
do regu³ pochodzenia towarów

Dz. U. Nr 112, 23.10.2001 W rozporz¹dzeniu og³oszono wyjanienia do regu³ pochodzenia towarów zawartych w Protokole nr 4
poz. 1199
do Uk³adu Europejskiego ustanawiaj¹cego stowarzyszenie miêdzy Rzecz¹pospolit¹ Polsk¹, z jednej
strony, a Wspólnotami Europejskimi i ich pañstwami cz³onkowskimi, z drugiej strony, sporz¹dzonego
w Brukseli dnia 16 grudnia 1991 r.

52

Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 25 wrzenia
2001 r. w sprawie okrelenia
wzorów rocznego obliczenia
podatku oraz zeznania podatkowego obowi¹zuj¹cych
w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

Dz. U. Nr 112, 23.10.2001 Rozporz¹dzenie okrela wzory:
poz. 1200
1) rocznego obliczenia podatku od dochodu uzyskanego przez podatnika w roku podatkowym (PIT-40),
2) rocznego obliczenia podatku przez organ rentowy/informacji o dochodach uzyskanych od organu
rentowego za rok podatkowy (PIT-40A/11A),
3) zeznania o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-37),
4) zeznania o wysokoci osi¹gniêtego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (PIT-36),
5) za³¹czników do zeznania PIT-36 i PIT-37:
a) informacja o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),
b) informacja o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w 2001 roku (PIT/D),
c) informacja o obliczeniu dochodu zwolnionego od podatku zgodnie z § 3 rozporz¹dzenia Ministra Finansów z dnia 6 lutego 1989 r. (Dz. U. Nr 3, poz. 20 i Nr 49, poz. 278 oraz z 1991 r. Nr
51, poz. 222)  (PIT/C),
d) informacja o dochodach ma³oletnich dzieci, podlegaj¹cych ³¹cznemu opodatkowaniu z dochodami rodziców w roku podatkowym (PIT/M).

53

Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska z dnia 27 wrzenia
2001 r. w sprawie katalogu
odpadów

Dz. U. Nr 112,
poz. 1206

1.01.2002

Rozporz¹dzenie okrela:
1) katalog odpadów wraz z list¹ odpadów niebezpiecznych,
2) sposób klasyfikowania odpadów.
Katalog odpadów dzieli odpady w zale¿noci od ród³a ich powstawania na 20 grup. Katalog odpadów
okrelaj¹cy grupy, podgrupy i rodzaje odpadów oraz ich kody wraz z list¹ odpadów niebezpiecznych
zawiera za³¹cznik do rozporz¹dzenia.
Przepisy rozporz¹dzenia uchyli³y postanowienia zawarte w rozporz¹dzeniu Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa z dnia 24 grudnia 1997 r. w sprawie klasyfikacji odpadów.
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54

Rozporz¹dzenie Ministra Dz. U. Nr 113, 24.10.2001 W za³¹czniku do rozporz¹dzenia okrelono regulamin organizacji i dzia³ania sta³ych polubownych s¹poz. 1214
dów konsumenckich.
Sprawiedliwoci z dnia 25
wrzenia 2001 r. w sprawie
okrelenia regulaminu organizacji i dzia³ania sta³ych polubownych s¹dów konsumenckich

55

Rozporz¹dzenie Ministra
Sprawiedliwoci z dnia 2 padziernika 2001 r. zmieniaj¹ce
rozporz¹dzenie w sprawie
taksy notarialnej

Dz. U. Nr 115, 26.10.2001 Rozporz¹dzenie wprowadza zmiany do rozporz¹dzenia Ministra Sprawiedliwoci z dnia 12 kwietnia
poz. 1233
1991 r. w sprawie taksy notarialnej. Podwy¿szeniu uleg³y m.in. op³aty za:
1) pe³nomocnictwo  do 50 z³,
2) porz¹dzenie protoko³u zgromadzenia wspólników spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ lub
walnego zgromadzenia spó³dzielni  do 750 z³,
3) za sporz¹dzenie protoko³u walnego zgromadzenia akcjonariuszy  do 1 200 z³,
4) za sporz¹dzenie protoko³u zgromadzenia wspólników innej spó³ki ni¿ wymienione w pkt 2 i 3 albo
protoko³u posiedzenia zarz¹du, rady nadzorczej lub komisji rewizyjnej spó³ki prawa handlowego 
do 500 z³,
5) za sporz¹dzenie protoko³u niedojcia do skutku licytacji, przetargu lub losowania nagród  do 100
z³,
6) za sporz¹dzenie protoko³u przyjêcia dokumentu na przechowanie  do 100 z³, a za przechowanie
dokumentu, od ka¿dego dokumentu, za ka¿dy rozpoczêty miesi¹c  do 20 z³,
7) za sporz¹dzenie innego protoko³u  do 300 z³.

56

Rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 18 wrzenia
2001 r. w sprawie szczegó³owego trybu i sposobu przeprowadzania kontroli przedsiêbiorców i zwi¹zków
przedsiêbiorców w toku postêpowania przed Prezesem
Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów

Dz. U. Nr 116, 27.10.2001 Rozporz¹dzenie okrela szczegó³owy tryb i sposób przeprowadzania przez upowa¿nionych pracownipoz. 1240
ków Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, oraz Inspekcji Handlowej kontroli przedsiêbiorców
i zwi¹zków przedsiêbiorców w toku postêpowania przed Prezesem Urzêdu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, w zakresie objêtym tym postêpowaniem.
Kontrola o której mowa w rozporz¹dzeniu mo¿e byæ prowadzona w toku postêpowania wyjaniaj¹cego
lub postêpowania antymonopolowego. Kontrolê przeprowadza siê w dniach i godzinach pracy obowi¹zuj¹cych u kontrolowanego. W razie koniecznoci dokonania kontroli w dniach wolnych od pracy lub
poza godzinami pracy, kontrolowany wydaje niezbêdne polecenia na ¿¹danie kontroluj¹cego. Kontrola
lub poszczególne jej czynnoci mog¹ byæ, w miarê potrzeb, przeprowadzane równie¿ w siedzibie Urzêdu lub wojewódzkiego inspektoratu Inspekcji Handlowej na podstawie dokumentów przedstawionych
na ¿¹danie kontroluj¹cego przez kontrolowanego.
Kontrolowany jest zobowi¹zany zapewniæ kontroluj¹cemu warunki i rodki niezbêdne do sprawnego
przeprowadzenia kontroli, a w szczególnoci:
1) udostêpniæ obiekty i pomieszczenia,
2) zapewniæ wgl¹d do wszelkich dokumentów zwi¹zanych z przedmiotem kontroli,
3) sporz¹dziæ kopie dokumentów wskazanych przez kontroluj¹cego,
4) zapewniæ samodzielne zamkniête pomieszczenie, je¿eli jest to niezbêdne do przeprowadzenia kontroli,
5) zapewniæ wydzielone miejsce do przechowywania dokumentów i zabezpieczonych przedmiotów,
6) udostêpniæ rodki ³¹cznoci, którymi dysponuje kontrolowany, w zakresie niezbêdnym do wykonywania czynnoci kontrolnych.
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Wyniki przeprowadzonej kontroli kontroluj¹cy przedstawia w protokole kontroli.
Protokó³ kontroli podpisuj¹ kontroluj¹cy i kontrolowany. Przed podpisaniem protoko³u kontrolowany
mo¿e, w terminie 3 dni od przedstawienia mu go do podpisu, z³o¿yæ na pimie zastrze¿enia do tego
protoko³u.
Przepisy rozporz¹dzenia uchyli³y rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 15 lutego 2000 r. w sprawie
szczegó³owych zasad i trybu przeprowadzania kontroli przestrzegania przez przedsiêbiorców przepisów o przeciwdzia³aniu praktykom monopolistycznym
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Rozporz¹dzenie Ministra Dz. U. Nr 116,
poz. 1247
Sprawiedliwoci z dnia 27
wrzenia 2001 r. w sprawie
utworzenia s¹dów gospodarczych
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Rozporz¹dzenie Ministra
Gospodarki z dnia 20 wrzenia 2001 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy
podczas eksploatacji maszyn
i innych urz¹dzeñ technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 120,
poz. 1276
strów z dnia 3 lipca 2001 r.
w sprawie wymagañ zasadniczych dla sprzêtu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodnoci
oraz sposobu oznakowania
sprzêtu elektrycznego

1.11.2001

Rozporz¹dzenie okrela s¹dy okrêgowe i s¹dy rejonowe, w których tworzy siê wydzia³y gospodarcze
(s¹dy gospodarcze), oraz ustala obszary ich w³aciwoci miejscowej przez:
1) przekazanie niektórym s¹dom okrêgowym (s¹dom gospodarczym) rozpoznawania spraw gospodarczych z w³aciwoci innych s¹dów okrêgowych,
2) przekazanie niektórym s¹dom rejonowym (s¹dom gospodarczym) rozpoznawania spraw gospodarczych oraz upad³ociowych i uk³adowych nale¿¹cych do w³aciwoci innych s¹dów rejonowych,
3) powierzenie prowadzenia Rejestru Zastawów niektórym s¹dom rejonowym (s¹dom gospodarczym)
dla obszarów w³aciwoci innych s¹dów rejonowych,
4) powierzenie prowadzenia Krajowego Rejestru S¹dowego niektórym s¹dom rejonowym (s¹dom gospodarczym) dla obszarów w³aciwoci innych s¹dów rejonowych.
Przepisy rozporz¹dzenia uchyli³y rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 21 czerwca 2001 r.
w sprawie utworzenia s¹dów gospodarczych w s¹dach okrêgowych i s¹dach rejonowych oraz ustalenia
ich siedzib i obszarów w³aciwoci.

Dz. U. Nr 118, 30.10.2001 Rozporz¹dzenie okrela wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i inpoz. 1263
nych urz¹dzeñ technicznych przeznaczonych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych.

1.01.2003

Rozporz¹dzenie okrela:
1) zasadnicze wymagania dla sprzêtu elektrycznego podlegaj¹cego ocenie zgodnoci,
2) warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoci sprzêtu elektrycznego,
3) sposób znakowania sprzêtu elektrycznego,
4) wzór oznakowania CE.
Zgodnie z rozporz¹dzeniem sprzêt elektryczny mo¿e byæ wprowadzony do obrotu tylko wówczas, je¿eli
po skonstruowaniu zgodnie z zasadami dobrej praktyki in¿ynierskiej w zakresie zasad bezpieczeñstwa
nie zagra¿a bezpieczeñstwu ludzi, zwierz¹t domowych i mieniu, po w³aciwym jego zainstalowaniu,
przy odpowiednim utrzymywaniu i u¿ytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem, oraz je¿eli jest oznakowany znakiem CE, przez producenta lub jego przedstawiciela, potwierdzaj¹cym zgodnoæ tego sprzêtu
z przepisami rozporz¹dzenia. Na sprzêcie elektrycznym powinny byæ zamieszczone podstawowe informacje, których znajomoæ i przestrzeganie s¹ warunkiem bezpiecznego u¿ytkowania tego sprzêtu. W przy-

padku braku mo¿liwoci zamieszczenia informacji na sprzêcie elektrycznym, informacje te powinny
byæ podane w instrukcji obs³ugi lub wiadectwie gwarancyjnym. Nazwa producenta, znak firmowy lub
znak towarowy powinny byæ umieszczone bezporednio na sprzêcie elektrycznym oraz w instrukcji
obs³ugi lub wiadectwie gwarancyjnym, a w przypadku braku mo¿liwoci zamieszczenia ich na tym
sprzêcie  na opakowaniu.
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 120,
poz. 1278
strów z dnia 18 wrzenia
2001 r. w sprawie szczegó³owych warunków dotycz¹cych
bezpieczeñstwa zabawek

1.01.2002

Rozporz¹dzenie okrela szczegó³owe warunki w odniesieniu do bezpieczeñstwa zabawek w tym:
1) wymagania dotycz¹ce wytwarzania,
2) informacje, które powinny zostaæ umieszczone na etykiecie lub opakowaniu,
3) sposób ponoszenia kosztów zwi¹zanych z badaniem na zgodnoæ ze szczególnymi wymogami bezpieczeñstwa,
4) organ sprawuj¹cy nadzór nad bezpieczeñstwem oraz tryb wykonywania tego nadzoru.
Producent, wytwarzaj¹c zabawkê, niezale¿nie od spe³nienia ogólnych wymagañ bezpieczeñstwa okrelonych w odrêbnych przepisach, jest zobowi¹zany uwzglêdniæ równie¿ wiek i rozwój dziecka, dla którego jest ona przeznaczona, oraz typowe i mo¿liwe do przewidzenia zachowanie siê dzieci w tym wieku. Producent do³¹cza do zabawki informacje o jej przeznaczeniu oraz inne szczegó³owe informacje
okrelone w za³¹czniku nr 3 do rozporz¹dzenia. Nazwê lub imiê i nazwisko, znak firmowy i adres producenta nale¿y umieciæ na zabawce albo na opakowaniu w widocznej, ³atwo czytelnej i trwa³ej formie.
W przypadku ma³ych zabawek informacje te nale¿y umieciæ na etykiecie lub ulotce wraz z informacj¹
o celowoci zachowania przez konsumenta takiej etykiety lub ulotki.
Ponadto producent ma obowi¹zek umieszczenia na zabawce albo na jej opakowaniu, etykiecie lub do³¹czonej do zabawki ulotce informacji, ¿e zabawka spe³nia wymagania bezpieczeñstwa okrelone w rozporz¹dzeniu, w postaci nastêpuj¹cego napisu: Zgodnoæ z wymaganiami bezpieczeñstwa okrelonymi
w rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 18 wrzenia 2001 r. w sprawie szczegó³owych warunków
dotycz¹cych bezpieczeñstwa zabawek.
Organem sprawuj¹cym nadzór nad bezpieczeñstwem zabawek jest Prezes Urzêdu Ochrony Konkurencji
i Konsumentów.
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Rozporz¹dzenie Ministra Dz. U. Nr 121, 18.10.2001 Przepisy rozporz¹dzenia nowelizuj¹ rozporz¹dzenie Ministra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia
poz. 1306
3 czerwca 1998 r. w sprawie okrelenia podstawowych warunków technicznych i organizacyjnych, jaSpraw Wewnêtrznych i Adkim powinny odpowiadaæ urz¹dzenia i systemy informatyczne s³u¿¹ce do przetwarzania danych osoboministracji z dnia 1 padzierwych. Wprowadzone zmiany dotycz¹ obowi¹zków administratora danych, których powinien dope³niæ
nika 2001 r. zmieniaj¹ce rozprzed przyst¹pieniem do przetwarzania danych osobowych.
porz¹dzenie w sprawie
62
okrelenia podstawowych
Rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 18 padziernika 2001 r. w sprawie okrelenia górnych granic
warunków technicznych i orstawek kwotowych w niektórych podatkach i op³atach lokalnych
ganizacyjnych, jakim powinDz. U. Nr 125, poz. 1375
ny odpowiadaæ urz¹dzenia
30.10.2002
i systemy informatyczne s³uW rozporz¹dzeniu okrelono na 2002 r. górne granice stawek kwotowych okrelonych w ustawie z dnia
¿¹ce do przetwarzania da12 stycznia 1991 r. o podatkach i op³atach lokalnych. Wynosiæ one bêd¹ odpowiednio:
nych osobowych
1) dla podatku od budynków lub ich czêci zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ inn¹ ni¿ rolnicza
lub lena  16,83 z³,
2) dla op³aty targowej stawka op³aty nie mo¿e przekroczyæ 560,17 z³ dziennie.
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 127,
poz. 1391
strów z dnia 3 lipca 2001 r.
w sprawie wymagañ zasadniczych dla maszyn i elementów bezpieczeñstwa podlegaj¹cych ocenie zgodnoci,
warunków i trybu dokonywania oceny zgodnoci oraz
sposobu oznakowania tych
maszyn i elementów bezpieczeñstwa

1.03.2001

Rozporz¹dzenie okrela:
1) zasadnicze wymagania w zakresie bezpieczeñstwa i ochrony zdrowia dotycz¹ce projektowania i wykonywania maszyn i elementów bezpieczeñstwa,
2) procedury oceny zgodnoci,
3) rodzaje maszyn i elementów bezpieczeñstwa, dla których jest wymagany udzia³ jednostki notyfikowanej, w trakcie przeprowadzania procedury oceny zgodnoci,
4) wzór oznakowania CE.
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 128,
strów z dnia 9 padziernika
poz. 1453
2001 r. w sprawie op³at za
korzystanie ze rodowisk

1.01.2002

Rozporz¹dzenie okrela jednostkowe stawki op³at za:
1) gazy lub py³y wprowadzane do powietrza,
2) substancje wprowadzane ze ciekami do wód lub do ziemi,
3) wody ch³odnicze,
4) umieszczenie odpadów na sk³adowisku,
5) pobór wody podziemnej,
6) pobór wody powierzchniowej ródl¹dowej,
7) pochodz¹ce z powierzchni zanieczyszczonych wody opadowe lub roztopowe ujête w systemy kanalizacyjne.
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Rozporz¹dzenie Ministra Fi- Dz. U. Nr 131,
poz. 1460
nansów z dnia 31 padziernika 2001 r.w sprawie okrelenia wzorów deklaracji, zeznañ
i informacji podatkowych
obowi¹zuj¹cych w zakresie
zrycza³towanego podatku dochodowego od niektórych
przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne

1.01.2002

W rozporz¹dzeniu okrelono wzory:
1) zbiorczej deklaracji rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-8R),
2) imiennej informacji o przychodach podatnika oraz o pobranym rycza³cie od przychodów ewidencjonowanych (PIT-26M),
3) imiennej informacji rocznej o przychodach podatnika i pobranym rycza³cie od przychodów ewidencjonowanych (PIT-26R),
4) zeznania o wysokoci uzyskanego przychodu, wysokoci dokonanych odliczeñ i nale¿nego rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28),
5) zeznania o wysokoci uzyskanego przychodu, o którym mowa w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 20
listopada 1998 r. o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne, oraz nale¿nego rycza³tu (PIT-29),
6) deklaracji w sprawie opodatkowania w formie karty podatkowej (PIT-16),
7) deklaracji o wysokoci sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zap³aconej i odliczonej
od karty podatkowej w poszczególnych miesi¹cach roku podatkowego (PIT-16A),
8) deklaracji o wysokoci sk³adki na powszechne ubezpieczenie zdrowotne, zap³aconej i odliczonej
od zrycza³towanego podatku dochodowego od przychodów osób duchownych w poszczególnych
kwarta³ach roku podatkowego (PIT-19A),
9) za³¹czników do zeznania o wysokoci uzyskanego przychodu, wysokoci dokonanych odliczeñ
i nale¿nego rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych (PIT-28):
a) informacji o przychodach podatnika z dzia³alnoci prowadzonej na w³asne nazwisko
(PIT-28/A),

b)

informacji o przychodach podatnika z dzia³alnoci prowadzonej w formie spó³ki cywilnej (spó³ek cywilnych) osób fizycznych (PIT-28/B),
c) informacji o odliczeniach od dochodu (przychodu) i od podatku w roku podatkowym (PIT/O),
d) informacji o odliczeniu wydatków mieszkaniowych w 2001 r. (PIT/D), stanowi¹cy za³¹cznik
nr 12 do rozporz¹dzenia.
Przepisy uchyli³y moc rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 29 marca 1999 r. w sprawie okrelenia
wzorów deklaracji, zeznañ i informacji podatkowych obowi¹zuj¹cych w zakresie zrycza³towanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne
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Rozporz¹dzenie Ministra Dz. U. Nr 131, 17.05.2002 Rozporz¹dzenie okrela wymagania bezpieczeñstwa i higieny pracy przy:
poz. 1462
1) produkcji wyrobów z kauczuków naturalnych, syntetycznych i innych elastomerów oraz produkcji
Gospodarki z dnia 15 pawyrobów maczanych i piankowych z lateksu naturalnego i syntetycznego,
dziernika 2001 r. w sprawie
2) impregnacji i powlekaniu za pomoc¹ roztworów mieszanek gumowych, klejów, lateksów i innych
bezpieczeñstwa i higieny
dyspersji lub roztworów polimerowych tkanin oraz produkcji wyrobów z tych tkanin,
pracy przy produkcji wyro3) bie¿nikowaniu i regeneracji opon oraz innych wyrobów gumowych z wykorzystaniem procesu wulbów gumowych
kanizacji,
4) rozdrabnianiu i przetwarzaniu odpadów gumowych oraz ich wykorzystaniu, unieszkodliwianiu lub
sk³adowaniu.
Rozporz¹dzenie uchyli³o przepisy rozporz¹dzenia Ministrów Pracy i Opieki Spo³ecznej oraz Zdrowia z dnia
11 listopada 1953 r. w sprawie bezpieczeñstwa i higieny pracy przy wytwarzaniu wyrobów gumowych.
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Rozporz¹dzenie Ministra Dz. U. Nr 131,
Sprawiedliwoci z dnia 29
poz. 1467
padziernika 2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie
okrelenia wysokoci wpisów
w sprawach cywilnych

1.12.2001

Przepisy rozporz¹dzenia nowelizuj¹ rozporz¹dzenie Ministra Sprawiedliwoci z dnia 17 grudnia 1996 r.
w sprawie okrelenia wysokoci wpisów w sprawach cywilnych. Wysokoæ wpisu od skargi na wyrok
zespo³u arbitrów w sprawach o zamówienie publiczne okrelono na kwotê 3.000 z³.
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 133,
poz. 1481
strów z dnia 19 padziernika
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie wysokoci
oraz szczegó³owych zasad
pobierania wpisu od odwo³añ
wnoszonych w postêpowaniach o udzielanie zamówieñ
publicznych

6.12.2001

Przepisy rozporz¹dzenia nowelizuj¹ rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 10 marca 1998 r. w sprawie
wysokoci oraz szczegó³owych zasad pobierania wpisu od odwo³añ wnoszonych w postêpowaniach
o udzielanie zamówieñ publicznych.
Zmianie uleg³a m.in. wysokoæ wpisu od odwo³ania wnoszonego w postêpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Wpis pobierany jest w zaliczkowej kwocie, której wysokoæ stanowi piêciokrotnoæ kwoty najni¿szego wynagrodzenia pracowników za pracê, okrelonego przez ministra w³aciwego
do spraw pracy na podstawie Kodeksu pracy, obowi¹zuj¹cego w dniu wniesienia odwo³ania.
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 133,
poz. 1484
strów z dnia 13 listopada
2001 r. w sprawie dokumentów, jakich zamawiaj¹cy
mo¿e ¿¹daæ od dostawcy lub
wykonawcy w celu potwierdzenia spe³niania warunków,
uprawniaj¹cych do udzia³u
w postêpowaniu o zamówienie publiczne

6.12.2001
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 137, 15.12.2001 Przepisy rozporz¹dzenie okrelaj¹ przypadki w których organy udzielaj¹ce pomocy dla przedsiêbiorców
poz. 1534
zwolnione s¹ od obowi¹zku opracowywania programów udzielania pomocy. Dotyczy to sytuacji, gdy:
strów z dnia 16 padziernika
1) wartoæ planowanej pomocy dla wszystkich przedsiêbiorców, którzy maj¹ byæ ni¹ objêci, nie prze2001 r.w sprawie przypadkracza równowartoci 1 mln euro, niezale¿nie od formy udzielenia pomocy, albo
ków zwolnienia od obowi¹z2) wartoæ planowanej pomocy dla wszystkich przedsiêbiorców, którzy maj¹ byæ ni¹ objêci, przekraku opracowywania progracza równowartoæ 1 mln euro, lecz ¿adn¹ z form udzielenia pomocy nie jest dotacja, albo
mów udzielania pomocy dla
3) jest to pomoc:
przedsiêbiorców
a) udzielana w celu naprawienia szkód wyrz¹dzonych przez klêski ¿ywio³owe lub inne nadzwyczajne zdarzenia,
b) o charakterze socjalnym dla indywidualnych konsumentów, pod warunkiem ¿e jest ona przyznana bez dyskryminacji ze wzglêdu na pochodzenie towarów.
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Rozporz¹dzenie Ministra Fi- Dz. U. Nr 137,
poz. 1542
nansów z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie okrelenia
kwoty uprawniaj¹cej do
zwolnienia od podatku od towarów i us³ug

1.01.2002

W rozporz¹dzeniu okrelono rodzaje dokumentów jakich mo¿e ¿¹daæ zamawiaj¹cy w postêpowaniu
o zamówienie publiczne dla potwierdzenia przez dostawców lub wykonawców spe³niania warunków,
o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 10 czerwca 1994 r. o zamówieniach publicznych.
Katalog ten obejmuje:
1) aktualny odpisu z w³aciwego rejestru albo zawiadczenie o wpisie do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej,
2) koncesje lub zezwolenia, je¿eli odrêbne przepisy wymagaj¹ posiadania koncesji lub zezwolenia na
podjêcie dzia³alnoci gospodarczej w zakresie objêtym zamówieniem,
3) informacje z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralnoci za przestêpstwo pope³nione w zwi¹zku
z postêpowaniem o udzielenie zamówienia publicznego, przestêpstwo przekupstwa albo inne przestêpstwo pope³nione w celu osi¹gniêcia korzyci maj¹tkowych,
4) zawiadczenia w³aciwego urzêdu skarbowego oraz w³aciwego oddzia³u Zak³adu Ubezpieczeñ
Spo³ecznych potwierdzaj¹cych, ¿e dostawca lub wykonawca nie zalega z op³acaniem podatków,
op³at oraz sk³adek na ubezpieczenie zdrowotne lub spo³eczne, lub zawiadczenia, ¿e uzyska³ zgodê
na zwolnienie, odroczenie lub roz³o¿enie na raty zaleg³ych p³atnoci, lub wstrzymanie w ca³oci
wykonania decyzji organu podatkowego,
5) bilans oraz rachunek zysków i strat, a w przypadku dostawców lub wykonawców niezobowi¹zanych do
sporz¹dzenia bilansu, informacjie okrelaj¹ce obroty, zysk oraz zobowi¹zania i nale¿noci ogó³em:
a) z ostatnich trzech lat albo
b) z okresu prowadzenia dzia³alnoci, je¿eli jest ona prowadzona przez okres krótszy ni¿ 3 lata,
6) umowê spó³ki cywilnej, je¿eli dzia³alnoæ gospodarcza przedsiêbiorców jest prowadzona w formie
spó³ki cywilnej.
Ponadto zamawiaj¹cy mo¿e ¿adaæ tak¿e innych dokumentów je¿eli jest to nmiezbêdne dla przeprowadzenia postêpowania.

W rozporz¹dzeniu okrelono wartoæ sprzeda¿y towarów i us³ug, uprawniaj¹cej do zwolnienia od podatku od towarów i us³ug na kwotê 38.500 z³.
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Rozporz¹dzenie Ministra ro- Dz. U. Nr 140, 26.12.2001 W za³¹czniku do rozporz¹dzenia okrelono rodzaje instalacji, z których emisja nie wymaga pozwolenia,
poz. 1585
a których eksploatacja wymaga zg³oszenia organowi ochrony rodowiska.
dowiska z dnia 20 listopada
2001 r. w sprawie rodzajów
instalacji, których eksploatacja wymaga zg³oszenia
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 144, 18.06.2002 Rozporz¹dzenie okrela szczegó³owe warunki dotycz¹ce bezpieczeñstwa i znakowania produktów w³óstrów z dnia 19 padziernika
poz. 1616
kienniczych.
2001 r. w sprawie bezpieProducent, który wprowadzi³ do obrotu produkt w³ókienniczy, jest obowi¹zany do posiadania dokumenczeñstwa i znakowania protów potwierdzaj¹cych spe³nienie przez ten produkt wymagañ bezpieczeñstwa. Dokumentami takimi mog¹
duktów w³ókienniczych
byæ w szczególnoci: deklaracje w³asne, deklaracje dostawców produktu, wyniki badañ lub certyfikaty.
Ponadto jako zasadê przyjêto, ¿e ka¿dy produkt w³ókienniczy wprowadzany do obrotu wymaga oznakowania za pomoc¹ etykiety jednostkowej, wszywki firmowej oraz wszywki informacyjnej.
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 144,
strów z dnia 19 padziernika
poz. 1617
2001 r.w sprawie warunków
i trybu dokonywania oceny
zgodnoci oraz sposobu znakowania zabawek

1.01.2002

Przepisy rozporz¹dzenia okrelaj¹ warunki i tryb dokonywania oceny zgodnoci oraz sposobu znakowania zabawek i stosuje siê je do dowolnego produktu lub materia³u zaprojektowanego lub przeznaczonego
do zabawy dla dzieci do lat czternastu, dla którego odrêbne przepisy ustalaj¹ wymagania zasadnicze.
Przed wprowadzeniem zabawki do obrotu producent jest zobowi¹zany do wystawienia deklaracji zgodnoci (dla której podstaw¹ s¹ pozytywne wyniki oceny zgodnoci zabawki z odpowiednimi normami
zharmonizowanymi oraz z wymaganiami zasadniczymi ustalonymi w odrêbnych przepisach)
Wprowadzenie za do opbrotu zabawki, która nie spe³nia norm zharmonizowanych lub spe³nia te normy
czêciowo, albo co do której nie istniej¹ normy zharmonizowane wymaga posiadania certyfikatu zgodnoci wystawiony przez notyfikowan¹ jednostkê certyfikuj¹c¹ na wniosek producenta.
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 145,
poz. 1625
strów z dnia 3 grudnia 2001 r.
w sprawie rodzajów broni
i amunicji oraz wykazu wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub
policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja

2.01.2002

W rozporz¹dzeniu ustalono rodzaje broni i amunicji oraz wykaz wyrobów i technologii o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym, na których wytwarzanie lub obrót jest wymagana koncesja.
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Rozporz¹dzenie Ministra Dz. U. Nr 145,
poz. 1633
Pracy i Polityki Spo³ecznej
z dnia 3 grudnia 2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie
w sprawie szczegó³owych
zasad udzielania po¿yczek
z Funduszu Pracy, wysokoci
stopy procentowej oraz warunków sp³aty

2.01.2002

Przepisy rozporz¹dzenia wprowadzaj¹ zmiany w rozporz¹dzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
24 marca 1995 r. w sprawie szczegó³owych zasad udzielania po¿yczek z Funduszu Pracy, wysokoci
stopy procentowej oraz warunków sp³aty m.in. w odniesieniu do obowi¹zków po¿yczkobiorcy w przypadku niedotrzymania warunków umowy oraz w przypadku niesp³acenia w terminie lub w pe³nej wysokoci rat ustalonych w decyzji o odroczeniu lub o roz³o¿eniu na raty sp³aty po¿yczki.
I tak w przypadku niedotrzymania warunków umowy po¿yczkobiorca jest obowi¹zany niezw³ocznie zwróciæ
po¿yczkê wraz z odsetkami w wysokoci 120% stopy oprocentowania kredytu lombardowego, obowi¹zuj¹cej w dniu ¿¹dania przez starostê jej zwrotu. W przypadku za niesp³acenia w terminie lub w pe³nej
wysokoci rat ustalonych w decyzji o odroczeniu lub o roz³o¿eniu na raty sp³aty po¿yczki, po¿yczkobiorca jest obowi¹zany niezw³ocznie zwróciæ po¿yczkê wraz z odsetkami w wysokoci 120% stopy oprocentowania kredytu lombardowego, obowi¹zuj¹cej w dniu up³ywu terminu zap³aty okrelonego w decyzji
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 146,
poz. 1640
strów z dnia 11 grudnia
2001 r. w sprawie wysokoci
jednostkowych stawek kar za
przekroczenie warunków
wprowadzania cieków do
wód lub do ziemi.

1.01.2002

Rozporz¹dzenie okrela wysokoæ jednostkowych stawek kar za przekroczenie:
1) dopuszczalnych iloci substancji w ciekach oraz sposób ustalania kary, gdy przekroczenie dotyczy wiêcej ni¿ jednej substancji,
2) dopuszczalnej temperatury, odczynu oraz iloci sztucznych substancji promieniotwórczych w ciekach.
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Rozporz¹dzenie Ministra Fi- Dz. U. Nr 148,
nansów z dnia 7 grudnia
poz. 1652
2001 r. w sprawie uprawnieñ
do us³ugowego prowadzenia
ksi¹g rachunkowych

1.01.2002

Rozporz¹dzenie okrela kwalifikacje i inne wymagania, których spe³nienie przez osoby fizyczne, osoby
prawne lub jednostki nieposiadaj¹ce osobowoci prawnej uprawnia do us³ugowego prowadzenia ksi¹g
rachunkowych, organizacjê i tryb dzia³ania Komisji Egzaminacyjnej powo³anej dla sprawdzenia tych
kwalifikacji, wzór wiadectwa stwierdzaj¹cego te kwalifikacje i wymagania oraz wysokoæ op³aty egzaminacyjnej.
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Rozporz¹dzenie Ministra In- Dz. U. Nr 150,
frastruktury z dnia 14 grudnia
poz. 1684
2001 r. w sprawie uiszczania
przez przedsiêbiorców op³at
za przejazd po drogach krajowych

1.01.2002

Rozporz¹dzenie okrela rodzaj i stawki op³aty uiszczanej przez przedsiêbiorców wykonuj¹cych transport drogowy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wykonuj¹cych przewozy na potrzeby w³asne za przejazd po drogach krajowych, tryb wnoszenia i sposób rozliczania tej op³aty w przypadku niewykorzystania w ca³oci lub w czêci dokumentu potwierdzaj¹cego jej wniesienie za okres pó³roczny
lub roczny z przyczyn niezale¿nych od przedsiêbiorcy, a tak¿e wzory dokumentów potwierdzaj¹cych
wniesienie tej op³aty.
Przepisy rozporz¹dzenia uchyli³y rozporz¹dzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia
3 grudnia 1997 r. w sprawie op³at za przejazd po drogach krajowych wykorzystywanych w miêdzynarodowym transporcie drogowym oraz jednostek wyznaczonych do ich pobierania.
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Rozporz¹dzenie Rady Mini- Dz. U. Nr 151,
poz. 1703
strów z dnia 18 grudnia
2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie op³at za
korzystanie ze rodowiska

1.01.2002

Przepisy nowelizuj¹ rozporz¹dzenie Rady Ministrów z dnia 9 padziernika 2001 r. w sprawie op³at za
korzystanie ze rodowiska w odniesieniu do jednostkowej stawki op³aty za pobór 1 m3 wody.

81

Rozporz¹dzenie Ministra Fi- Dz. U. Nr 151,
nansów z dnia 20 grudnia
poz. 1709
2001 r. w sprawie kas rejestruj¹cych

1.01.2002

W okresie od dnia 1 stycznia 2002 r. do dnia 31 grudnia 2002 r. przepisy rozporz¹dzenia nak³adaj¹ obowi¹zek ewidencjonowania obrotu i kwot podatku nale¿nego przy zastosowaniu kas rejestruj¹cych, na podatników, którzy nie byli przed tym okresem zobowi¹zani do rozpoczêcia ewidencjonowania i jednoczenie
u których wysokoæ obrotów osi¹gniêtych z dzia³alnoci, w ci¹gu 2001 r. przekroczy³a kwotê 40.000 z³.
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Rozporz¹dzenie Ministra ro- Dz. U. Nr 152,
poz. 1735
dowiska z dnia 11 grudnia
2001 r. w sprawie rodzajów
odpadów lub ich iloci, dla
których nie ma obowi¹zku
prowadzenia ewidencji odpadów, oraz kategorii ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw,
które mog¹ prowadziæ uproszczon¹ ewidencjê odpadów

1.01.2002

W za³¹czniku do rozporz¹dzenia okrelono rodzaje i iloci odpadów wytwarzanych rocznie przez posiadacza odpadów, dla których nie ma obowi¹zku prowadzenia ewidencji odpadów. Wyró¿niono tak¿e
kategorie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, które je¿eli:
1) wytwarzaj¹ odpady niebezpieczne w iloci do 100 kg rocznie,
2) wytwarzaj¹ odpady inne ni¿ niebezpieczne, niebêd¹ce odpadami komunalnymi, w iloci do 5 ton
rocznie,
prowadz¹ uproszczon¹ ewidencjê odpadów z zastosowaniem wy³¹cznie karty przekazania odpadu.
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Rozporz¹dzenie Ministra Dz. U. Nr 152,
poz. 1736
rodowiska z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji
odpadów

1.01.2002

W rozporz¹dzeniu ustalono wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów:
1) wzór karty ewidencji odpadu,
2) wzór karty ewidencji komunalnych osadów ciekowych,
3) wzór karty przekazania odpadu.
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Rozporz¹dzenie Ministra Fi- Dz. U. Nr 153,
poz. 1755
nansów z dnia 20 grudnia
2001 r. w sprawie okrelenia
niektórych wzorów owiadczeñ, deklaracji i informacji
podatkowych obowi¹zuj¹cych w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych

1.01.2002

W rozporz¹dzeniu okrelono wzory:
1) owiadczeñ:
a) pracownika dla celów obliczania miesiêcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2),
b) osoby otrzymuj¹cej rentê lub emeryturê z zagranicy (osoby otrzymuj¹cej stypendium) dla celów obliczania miesiêcznych zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2A),
c) osoby tymczasowo aresztowanej lub skazanej dla celów obliczania miesiêcznych zaliczek na
podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-2B),
d) osoby otrzymuj¹cej stypendium, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 40b ustawy z dnia 26
lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT-2C),
e) osoby otrzymuj¹cej zasi³ki pieniê¿ne z ubezpieczenia spo³ecznego (przez okres pe³nego miesi¹ca kalendarzowego) dla celów obliczania miesiêcznych zaliczek na podatek dochodowy od
osób fizycznych (PIT-3),
f) dla celów dokonania rocznego obliczenia podatku dochodowego od dochodu uzyskanego przez
podatnika za rok podatkowy (PIT-12),
2) deklaracji:
a) na zaliczkê miesiêczn¹ na podatek dochodowy od ³¹cznej kwoty dokonanych wyp³at (PIT-4),
b) na zaliczkê miesiêczn¹ na podatek dochodowy (PIT-5),
c) o wysokoci osi¹gniêtego dochodu/poniesionej straty i o wysokoci nale¿nych zaliczek za
pierwsze pó³rocze roku podatkowego (PIT-5P),
d) do wymiaru zaliczek podatku dochodowego od dochodów z dzia³ów specjalnych produkcji
rolnej (PIT-6),
e) zbiorczej zrycza³towanego podatku dochodowego (PIT-8A),
f) o wysokoci uzyskanego dochodu z odp³atnego zbycia udzia³ów w spó³kach, akcji oraz obligacji lub innych papierów wartociowych (PIT-13),
g) o osi¹gniêtych przychodach z odp³atnego zbycia nieruchomoci lub praw maj¹tkowych, objêtych zrycza³towanym podatkiem dochodowym (PIT-23),
h) na zaliczkê miesiêczn¹ na podatek dochodowy (PIT-51),
i) o wysokoci uzyskanego dochodu (PIT-52), stanowi¹cy za³¹cznik nr 15 do rozporz¹dzenia,
3) za³¹czników do deklaracji PIT-5 i PIT-5P:
a) obliczenie dochodu z pozarolniczej dzia³alnoci gospodarczej oraz z najmu, podnajmu, dzier¿awy i innych umów o podobnym charakterze (PIT-5/A),
b) informacja o nale¿nym zrycza³towanym podatku dochodowym (PIT-5/X),
4) informacji:
a) o dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-8B),
b) o wyp³aconych podatnikowi nale¿nociach lub wiadczeniach (PIT-8C),
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c)
d)

o wysokoci wyp³aconego stypendium (PIT-8S),
o wysokoci wyp³aconych w danym miesi¹cu zasi³ków z ubezpieczenia spo³ecznego zwi¹zanych z pozostawaniem w stosunku s³u¿bowym, stosunku pracy, pracy nak³adczej lub spó³dzielczym stosunku pracy (PIT-9),
e) o uzyskanych przez podatnika dochodach oraz o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT-11),
f) oddzia³u Wojskowej Agencji Mieszkaniowej o wyp³aconych ¿o³nierzowi wiadczeniach pieniê¿nych (PIT-18),
g) o wyp³aconych podatnikowi kwotach z tytu³u pe³nienia obowi¹zków spo³ecznych i obywatelskich (PIT-R),
h) o wysokoci przychodu (dochodu) i pobranego zrycza³towanego podatku dochodowego od
osób fizycznych niemaj¹cych w Polsce miejsca zamieszkania (IFT-1).
Przepisy rozporz¹dzeni uchyli³y moc rozporz¹dzenie Ministra Finansów z dnia 3 stycznia 2001 r. w sprawie okrelenia wzorów owiadczeñ, deklaracji i informacji podatkowych obowi¹zuj¹cych w zakresie
podatku dochodowego od osób fizycznych.
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Rozporz¹dzenie Ministra Dz. U. Nr 153,
poz. 1756
Gospodarki z dnia 11 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w przywozie
¿elatyny

1.01.2002

Do dnia 31 grudnia 2002 r. przepisy rozporz¹dzenia ustanowi³y automatyczn¹ rejestracjê obrotu w przywozie na polski obszar celny towarów wymienionych w za³¹czniku do rozporz¹dzenia (¿elatyna w³¹cznie z ¿elatyn¹ w arkuszach prostok¹tnych  nawet kwadratowych,  nawet barwionych i obrobionych
powierzchniowo oraz pochodne ¿elatyny; karuk; pozosta³e kleje pochodzenia zwierzêcego, wy³¹czaj¹c
kleje kazeinowe).
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Rozporz¹dzenie Ministra Dz. U. Nr 153,
Gospodarki z dnia 17 grudpoz. 1760
nia 2001 r. w sprawie ustanowienia nieautomatycznej rejestracji obrotu w przywozie
niektórych towarów

1.01.2002

Do dnia 31 grudnia 2002 r. przepisy rozporz¹dzenia ustanowi³y nieautomatyczn¹ rejestracjê obrotu w przywozie na polski obszar celny odzie¿y u¿ywanej i innych artyku³ów u¿ywanych a tak¿e okreli³y minimaln¹ iloæ towaru, na jak¹ mo¿e byæ udzielone pozwolenie na przywóz na 20 ton. Na osoby dokonuj¹ce przywozu na polski obszar celny towarów, o których mowa w § 1, nak³ada siê obowi¹zek sk³adania
co 30 dni, licz¹c od dnia wydania pozwolenia, sprawozdañ z wykorzystania udzielonego pozwolenia.
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Rozporz¹dzenie Ministra Go- Dz. U. Nr 153,
poz. 1761
spodarki z dnia 17 grudnia
2001 r. w sprawie wykazu dokumentów i informacji, które
powinny byæ do³¹czone do
wniosku o wydanie pozwolenia na przywóz odzie¿y u¿ywanej i innych artyku³ów
u¿ywanych

1.01.2002

Rozporz¹dzenie okrela rodzaje dokumentów jakie powinien przed³o¿yæ wraz z wnioskiem przedsiêbiorca ubiegaj¹cy siê o wydanie pozwolenia na przywóz odzie¿y u¿ywanej.
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Rozporz¹dzenie Ministra Dz. U. Nr 153,
poz. 1762
Gospodarki z dnia 17 grudnia 2001 r. w sprawie wysokoci op³at za czynnoci jednostek dozoru technicznego

1.01.2002

Rozporz¹dzenie okrela op³aty za czynnoci jednostek dozoru technicznego.
Uchylono przepisy rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 grudnia 1997 r. w sprawie wysokoci
op³at za czynnoci organów dozoru technicznego.
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Rozporz¹dzenie Ministra Dz. U. Nr 157,
poz. 1844
Gospodarki z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie ustanowienia automatycznej rejestracji obrotu w wywozie
i przywozie substancji zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹

1.01.2002

Do dnia 31 grudnia 2002 r przepisy rozporz¹dzenia ustanowi³y automatyczn¹ rejestracjê obrotu w wywozie i przywozie:
1) substancji okrelonych w za³¹cznikach nr 1-5 do rozporz¹dzenia z krajami i regionami bêd¹cymi
stronami Protoko³u montrealskiego wymienionymi w za³¹czniku nr 6 do rozporz¹dzenia,
2) substancji okrelonych w za³¹czniku nr 3 do rozporz¹dzenia  równie¿ w stosunku do innych pañstw
niewymienionych w za³¹czniku nr 6 do rozporz¹dzenia.
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Rozporz¹dzenie Ministra ro- Dz. U. Nr 157,
dowiska z dnia 20 grudnia
poz. 1865
2001 r. w sprawie wzoru rocznego sprawozdania o wysokoci nale¿nej op³aty produktowej

1.01.2002

Przepisy rozporz¹dzenia okrelaj¹ wzór rocznego sprawozdania o wysokoci nale¿nej op³aty produktowej.
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Ustawa z dnia 11 stycznia
2001 r o zmianie ustawy
o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. nr 8
poz. 64

17.02.2001 Wprowadzone zmiany odnosz¹ siê g³ównie do p³atników sk³adek a za cel maj¹ usprawnienie przetwarzania i przekazywania dokumentacji ubezpieczeniowej. Czêæ zmian wi¹¿e siê z obowi¹zkami pracodawców zwi¹zanymi z ubezpieczeniem osób przebywaj¹cych na urlopach wychowawczych, pobieraj¹cych zasi³ek macierzyñski lub zasi³ek w wysokoci zasi³ku macierzyñskiego.
Ustawa wprowadza tzw. NUSP (Numer Ubezpieczenia Spo³ecznego P³atnika), którym oznaczone bêd¹
konta p³atników sk³adek.
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Ustawa z dn. 11 stycznia
2001 r. o substancjach i preparatach chemicznych

Dz. U. Nr 11
poz. 84

15.02.2002 Ustawa okrela warunki, zakazy lub ograniczenia produkcji, wprowadzania do obrotu lub stosowania
substancji chemicznych, w celu ochrony przez szkodliwym wp³ywem tych substancji i preparatów na
zdrowie cz³owieka lub rodowiska.
Substancje i preparaty podlegaj¹ klasyfikacji pod wzglêdem zagro¿eñ stwarzanych przez nie dla zdrowia cz³owieka lub dla rodowiska. Zbiór informacji o niebezpiecznych w³aciwociach substancji lub
preparatu oraz zasadach i zaleceniach ich bezpiecznego stosowania stanowi Karta charakterystyki substancji niebezpiecznej, któr¹ osoba wprowadzaj¹ca takie substancje do obrotu bêdzie obowi¹zana bezp³atnie udostêpniæ odbiorcy.
Producent lub importer substancji ma obowi¹zek zg³oszenia jej do Inspektora do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych wraz z z³o¿eniem odpowiedniej dokumentacji.
Okrelono równie¿ wymogi odnonie oznakowania, opakowania, obrotu i stosowania substancji i preparatów niebezpiecznych.
W ustawie znalaz³y siê regulacje odnonie nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przez osoby wprowadzaj¹ce substancje i preparaty do obrotu oraz stosuj¹cymi je w dzia³alnoci zawodowej, a tak¿e przepisy karne.
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Ustawa z dn. 16 lutego 2001
o zmianie ustawy o Inspekcji
sanitarnej, ustawy o utworzeniu Agencji Rynku Rolnego,
Ustawy o utworzeniu Agencji restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ustawy 
Kodeks celny, ustawy
o zwalczaniu chorób zakanych zwierz¹t, badaniu zwierz¹t rzenych i miêsa oraz
o Inspekcji Weterynaryjnej
i ustawy o administrowaniu
obrotem z zagranic¹ towarami i us³ugami oraz o obrocie
specjalnym

Dz.U. nr 29
poz. 320

21.04.2001 Z punktu widzenia MSP ustawa zawiera istotne postanowienia odnonie zmian w Kodeksie celnym 
ustanawia siê kaucjê za wydanie pozwolenia na kontyngent taryfowy w wysokoci 100% wartoci.
W przypadku niewykorzystania pozwolenia w wysokoci mniejszej ni¿ 95% ogólnej iloci lub wartoci
towaru objêtego pozwoleniem kaucja ulega przepadkowi.
W Ustawie znalaz³y siê te¿ zapisy dostosowuj¹ce Agencjê Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa
do realizacji zadañ ze rodków Unii Europejskiej i innych rodków zagranicznych.
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Ustawa z dn. 1 marca 2001 r
Ustawa bud¿etowa na rok
2001

Dz.U. nr 21
poz. 246

22.03.2001 Dochody bud¿etu pañstwa zaplanowana na kwotê 161 065 257 tys. z³., z czego najwiêksz¹ pozycja s¹
z moc¹ od dochody podatkowe  137 701 500 tys. z³. Wydatki okrelono na kwotê 181 604 087 tys. z³, maj¹ byæ
01.01.2001 one wy¿sze o 20 538 580 tys. od planowanych dochodów (dopuszczalny deficyt bud¿etu pañstwa).
Przyrost zad³u¿enia z tytu³u emisji i wykupu skarbowych papierów wartociowych na rynku krajowym
nie mo¿e przekroczyæ 30 000 000 tys. z³, a z tytu³u zaci¹gniêtych kredytów i uzyskanych po¿yczek oraz
emisji skarbowych papierów wartociowych na rynki zagraniczne  9 400 000 tys. z³.
Na porêczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Pañstwa przeznaczono 15 000 000 tys. z³, w tym na
gwarancje naprawienia szkód 1 000 000 tys. z³. Limit, którego nie mog¹ przekroczyæ ³¹cznie zobowi¹zania korporacji Ubezpieczeñ Kredytów Eksportowych S.A. z tytu³u gwarantowanych przez SP ubezpieczeñ eksportowych i gwarancji ubezpieczeniowych ustalono na 3 400 000 tys. z³.
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Ustawa z dn. 1 marca 2001
o zmianie ustawy Kodeks
pracy

Dz. U. nr 28
poz. 301

01.05.2001 Ustawa ustanawia podstawowe normy czasu pracy: 8 godzin na dobê, 5 dni w tygodniu, 40 godzin
tygodniowo. Nowela wprowadza okres przejciowy: w 2001 roku  8 godzin na dobê, 5 dni w tygodniu
i 42 godziny tygodniowo a w roku 2002  41 godzin tygodniowo. W zwi¹zku z tym pracodawca ma
prawo w latach 2001 i 2002 do podwy¿szenia dobowego wymiaru czasu pracy bez zaliczania pracy
ponad 8 godzin do godzin nadliczbowych.
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Ustawa z dn. 11 kwietnia
2001 o zmianie ustawy  Ordynacja podatkowa oraz
o zmianie niektórych innych
ustaw

Dz.U. nr 39
poz. 459

04.05.2001 Obszerna nowela Ordynacji koncentruje siê na dostosowaniu jej przepisów do wymogów Konstytucji
RP. Najwa¿niejsz¹ zmiana jest wprowadzenie hipoteki przymusowej w miejsce hipoteki ustawowej, przys³uguj¹cej na nieruchomociach podatnika z tytu³u zobowi¹zañ podatkowych powsta³ych w wyniku
dorêczenia decyzji oraz z tytu³u zaleg³oci podatkowych w zakresie podatków stanowi¹cych przychód
SP lub jednostek samorz¹du terytorialnego. Ponadto w noweli wprowadzono szereg upowa¿nieñ do
wydania nowych aktów prawnych.
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Ustawa z dn. 30 marca 2001 r.
o kosmetykach

Dz.U. nr 42,
poz. 473

12.05.2002 Ustawa stanowi kompleksow¹ regulacjê problematyki produkcji i obrotu kosmetykami. Jej celem jest
dostosowanie polskiego prawa w tym zakresie do wymogów prawa Unii Europejskiej oraz zast¹pienie
w odniesieniu do kosmetyków obowi¹zuj¹cego dotychczas rozporz¹dzenia Prezydenta RP z dnia 22 marca
1928 r. o dozorze nad artyku³ami ¿ywnociowymi i przedmiotami u¿ytku (Dz. U. nr 36, poz. 343 z pó.
zm.) oraz wydanego na jej podstawie rozporz¹dzenia Ministra Opieki Spo³ecznej z dnia 18 lutego 1939 r.
o dozorze nad wyrobem i obiegiem rodków kosmetycznych (Dz. U. nr 13. poz. 72).
1) Projekt ustanawia ogóln¹ zasadê, ¿e wprowadzony do obrotu kosmetyk nie mo¿e szkodziæ zdrowiu
ludzi, je¿eli jest u¿ywany w zwyk³ych lub innych daj¹cych siê przewidzieæ warunkach, uwzglêdniaj¹c w szczególnoci jego wygl¹d lub prezentacjê, oznakowanie, wszystkie instrukcje u¿ycia oraz
inne wskazówki lub informacje pochodz¹ce od producenta.
2) Zdefiniowano terminy ustawowe: kosmetyk, producent (kosmetyku), wprowadzenie do obrotu
(kosmetyku), sk³adnik kosmetyku, barwnik, substancja konserwuj¹ca, substancja promienioochronna, kompozycja zapachowa, kompozycja aromatyczna.
Jednoczenie minister w³aciwy do spraw zdrowia ma otrzymaæ upowa¿nienie do okrelenia w drodze
rozporz¹dzenia kategorii produktów bêd¹cych kosmetykami bior¹c pod uwagê kryteria definicji kosmetyku.
3) Minister w³aciwy do spraw zdrowia ma upowa¿nienie do okrelenia w drodze rozporz¹dzenia:
 listy substancji zabronionych do stosowania w kosmetykach,
 listy substancji dozwolonych do stosowania w kosmetykach z zachowaniem warunków okrelonych w rozporz¹dzeniu,
 listy dozwolonych do stosowania w kosmetykach barwników, substancji konserwuj¹cych i substancji ochronnych.
4) Szczegó³owo okrelono obowi¹zki zwi¹zane z oznakowaniem jednostkowego opakowania kosmetyku, w szczególnoci zakres informacji zawartych w tym oznakowaniu
5) Przewidziano utworzenie krajowego systemu informowania o kosmetykach wprowadzonych do
obrotu oraz nak³ada na producentów obowi¹zek przekazywania do systemu informacji o kosmetyku i jego producencie. Ponadto ustanawiono obowi¹zek przechowywania i udostêpniania dla celów kontroli informacji zwi¹zanych z produkcj¹ i obrotem kosmetyków.
6) Przewidziany w projekcie zakres kar za naruszenie przepisów ustawy obejmuje karê pozbawienia
wolnoci, karê ograniczenia wolnoci, grzywnê oraz przepadek przedmiotu.
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Ustawa z dn. 11 kwietnia
2001 r. o ochronie przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny

Dz.U. nr 43,
poz. 477

13.06.2001 Ustawa okrela rodki ochronne przed nadmiernym przywozem towarów na polski obszar celny oraz
zasady i tryb postêpowania w sprawie stosowania tych rodków.
Przywóz towaru uwa¿a siê za nadmierny, je¿eli towar jest przywo¿ony w tak zwiêkszonych ilociach,
bezwzglêdnych lub w stosunku do wielkoci krajowej produkcji towaru podobnego lub bezporednio
konkurencyjnego albo na takich warunkach, ¿e wyrz¹dza powa¿n¹ szkodê lub zagra¿a wyrz¹dzeniem
takiej szkody przemys³owi krajowemu.
Je¿eli w wyniku postêpowania ochronnego, którego stronami mog¹ byæ m.in. producenci i organizacje
producentów, zostanie stwierdzone, ¿e przywóz towaru jest nadmierny mo¿e zostaæ zastosowany rodek
ochronyy. Ustawa przewiduje tymczasowy rodek ochronny  op³atê celn¹ dodatkow¹ oraz ostateczne
rodki ochronne  op³atê celn¹ dodatkow¹ lub kontyngent.
Postêpowanie ochronne prowadzi minister w³aciwy ds. gospodarki.
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Ustawa z dn. 25 kwietnia
2001 r. o zmianie ustawy 
Kodeks pracy

Dz.U. nr 52,
poz. 538

26.05.2001 Zmiana umo¿liwia skrócenie urlopu macierzyñskiego przez pracownice i pozwala na wykorzystanie
pozosta³ej czêci urlopu przez ojca wychowuj¹cego dziecko.
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Ustawa z dn. 27 kwietnia
2001 r. o odpadach

Dz.U. nr 62
poz. 628

01.10.2001 Ustawa okrela zasady postêpowania z odpadami w sposób zapewniaj¹cy ochronê ¿ycia i zdrowia ludzi
oraz ochronê rodowiska.
W ustawie okrelono zasady gospodarowania odpadami, a na wytwórców i posiadaczy odpadów na³o¿ono szereg obowi¹zków zw. z poddawaniem ich odzyskowi i unieszkodliwianiem. Wytwórca odpadów
niebezpiecznych powinien posiadaæ zezwolenie na wytwarzanie odpadów, uzyskaæ decyzjê zatwierdzaj¹c¹ program gospodarki odpadami, przed³o¿yæ informacjê o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi. Posiadacz odpadów prowadz¹cy dzia³alnoæ w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów, zbierania lub transportu, równie¿ powinien uzyskaæ zezwolenie na prowadzenie
dzia³alnoci. Posiadacz odpadów jest obowi¹zany do prowadzenia ewidencji odpadów.
Ustawa okrela szczególne zasady gospodarowania niektórymi rodzajami odpadów np. oleje napêdowe,
baterie i akumulatory, komunalne osady ciekowe itp.
Przewidziano tak¿e odpowiedzialnoæ karn¹.
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Ustawa z dn. 27 kwietnia
2001 r  Prawo ochrony rodowiska

Dz.U. nr 62
poz. 627

1.10.2001
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Ustawa z dn. 11 maja 2001 r.
o opakowaniach i odpadach
opakowaniowych

Dz.U nr 63
poz. 638

01.01.2002 Celem ustawy jest stworzenie mechanizmów, które wspólnie z rozwi¹zaniami zawartymi w innych ustawach ( o ochronie rodowiska, o odpadach, o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o op³acie produktowej i op³acie depozytowej) zapewni¹ ochronê rodowiska przed odpadami opakowaniowymi, poprzez uregulowanie wymagañ stawianych opakowaniom
oraz sposobów postêpowania z odpadami opakowaniowymi. Jednoczenie ustawa ta ma na celu dostosowanie prawa polskiego do standardów UE w tej dziedzinie.
Do najwa¿niejszych nale¿¹ nastêpuj¹ce regulacje:
1) Okrelenie obowi¹zków producentów, importerów i eksporterów opakowañ. Producentów i importerów obowi¹zuj¹ wymagania maj¹ce na celu minimalizacjê wp³ywu na rodowisko opakowañ i powsta³ych z nich odpadów miêdzy innymi po przez ograniczanie masy i objêtoci opakowañ, wyko-

Ustawa stanowi now¹, kompleksow¹ regulacjê ochrony rodowiska. Celem jest stworzenie podstaw
prawnych ochrony wszystkich elementów rodowiska oraz ujednolicenie wymagañ procedur w tej dziedzinie. Jednoczenie nowa regulacja s³u¿yæ ma dostosowaniu polskiego prawa ochrony rodowiska do
wymagañ standardów prawa wspólnotowego.
Ustawa definiuje podstawowe kategorie ochrony rodowiska: ochrona powietrza, wody, powierzchni
ziemi, przed ha³asem, zwierz¹t i rolin.
Do przeciwdzia³ania zanieczyszczeniom zobowi¹zany jest ten kto zyskuje korzyci.
Ustawa wprowadza nowe pojêcia instalacji oraz urz¹dzenia. Ruch instalacji lub urz¹dzenia nie mo¿e
spowodowaæ przekroczenia standardów emisyjnych, które okrelone zostaæ maj¹ w rozporz¹dzeniu ministra w³aciwego ds rodowiska. Podobnie wprowadzanie do rodowiska wytwarzanej, wykorzystywanej lub transportowanej substancji jest dopuszczane wy³¹cznie w takim zakresie, w jakim jest to konieczne w zwi¹zku z charakterem prowadzonej dzia³alnoci.
W niektórych przypadkach eksploatacja instalacji bêdzie wymaga³a uzyskania zezwolenia.
Podmioty korzystaj¹ce ze rodowiska ustalaj¹ wysokoæ op³aty nale¿nej za korzystanie na podstawie
obowi¹zuj¹cych stawek i wnosz¹ ja na konto urzêdu marsza³kowskiego.
W ustawie znalaz³y siê tak¿e rozwi¹zania instytucjonalne.

2)
3)
4)
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Ustawa z dn. 11 maja 2001 r.
o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania niektórymi odpadami
oraz o op³acie produktowej
i op³acie depozytowej

Dz.U. nr 63
poz. 639

nanie opakowañ w sposób umo¿liwiaj¹cy recykling lub inne metody odzysku, a tak¿e by opakowania zawiera³y najmniejsz¹ iloæ substancji i materia³ów stwarzaj¹cych zagro¿enie dla ¿ycia i zdrowia ludzi oraz dla rodowiska.
Szczegó³owe wymagania dotycz¹ ograniczenia sumy zawartoci niektórych metali ciê¿kich.
Wprowadzono cis³e zasady dotycz¹ce oznakowania opakowañ.
Na producentów, eksporterów i importerów opakowañ na³o¿ono obowi¹zek sk³adania rocznych
sprawozdañ o masie wytworzonych, eksportowanych i importowanych opakowañ.
Odrêbnie okrelono obowi¹zki sprzedawcy i u¿ytkownika opakowanych produktów. Dotycz¹ one
m.in. udostêpniania u¿ytkownikom informacji odnonie sposobu postêpowania z odpadami opakowaniowymi. Jednostki handlu detalicznego s¹ obowi¹zane do przyjmowania na wymianê opakowañ wielokrotnego u¿ytku po produktach, które znajduj¹ siê w ich ofercie handlowej.

01.01.2002 Ustawa wprowadza szereg nowych obowi¹zków, które ci¹¿yæ maj¹ na producentach wprowadzaj¹cych
na rynek krajowy produkty uci¹¿liwe dla rodowiska.
Do najwa¿niejszych zasad nale¿¹:
1) Na przedsiêbiorcê wytwarzaj¹cego lub importuj¹cego produkty oraz produkty w opakowaniach
okrelonych w ustawie, uci¹¿liwych dla rodowiska na³o¿ono obowi¹zek odzyskiwania i poddawania recyklingowi odpadów powsta³ych z tych produktów. Obowi¹zek ten mo¿e byæ spe³niany
przez przedsiêbiorcê osobicie lub za porednictwem organizacji, która spe³ni³a wymagania okrelone przez ministra w³aciwego do spraw rodowiska na przejêcie obowi¹zków w tym zakresie.
2) Ustawa wyznacza ostateczny termin (31 grudnia 2007 r.), w trakcie którego przedsiêbiorcy zobowi¹zani s¹ osi¹gn¹æ w³aciwy (okrelony w za³¹czniku) poziom odzysku i recyklingu. Ponadto rozporz¹dzenie okreliæ ma roczne poziomy odzysku i recyklingu dla poszczególnych lat przed terminem ostatecznym.
3) Przedsiêbiorcy nie wype³niaj¹cy tych wymagañ zobligowani bêd¹ do uiszczania op³aty produktowej za ró¿nicê pomiêdzy wymaganym a osi¹gniêtym poziomem odzysku i recyklingu odpadów
opakowaniowych i pou¿ytkowych (wysokoæ op³aty produktowej okrelaæ ma jest iloczyn stawki
op³aty i ró¿nicy pomiêdzy wymaganym a osi¹gniêtym poziomem odzysku i recyklingu. Projekt
okrela stawki maksymalne dla poszczególnych grup produktów, stawki szczegó³owe okreliæ ma
rozporz¹dzenie Rady Ministrów). Op³at¹ produktow¹ objête bêd¹ m.in. opakowania, akumulatory
niklowo kadmowe, ogniwa i baterie galwaniczne, oleje smarowe, lampy wy³adowcze, opony oraz
urz¹dzenia ch³odnicze i klimatyzacyjne.
4) Wprowadzono obowi¹zek op³acenia op³aty depozytowej (30 z³), któr¹ obci¹¿eni bêd¹ nabywcy akumulatorów bezo³owiowych, jeli kupuj¹c w handlu detalicznym taki produkt nie przeka¿¹ odpadu
pou¿ytkowego powsta³ego z tego samego rodzaju produkty i w tej samej iloci. Sprzedawca detaliczny akumulatorów o³owiowych (kwasowych) zobowi¹zany bêdzie do odbioru odpadu pou¿ytkowego,
a w razie gdy nie jest on przy zakupie przekazywany  do pobrania op³aty depozytowej.
5) Naruszenie obowi¹zków wynikaj¹cych z ustawa bêdzie zagro¿one grzywn¹.
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Ustawa z dn. 11 maja 2001
o warunkach zdrowotnych
¿ywnoci i ¿ywienia

Dz.U. nr 63
poz. 634

23.09.2001 Ustawa definiuje jakoæ zdrowotn¹ ¿ywnoci oraz bezpieczeñstwo ¿ywnoci oraz okrela:
1) warunki produkcji rodków spo¿ywczych, u¿ywek, substancji pomagaj¹cych w przetwarzaniu, dozwolonych substancji dodatkowych i innych dodatków oraz obrotu tymi artyku³ami,
2) zasady zapewniania w³aciwej jakoci zdrowotnej tych artyku³ów,
3) wymagania dotycz¹ce przestrzegania zasad higieny w produkcji i obrocie tymi artyku³ami,
4) wymagania zdrowotne oraz odnonie kwalifikacji wobec osób bior¹cych udzia³ w procesie produkcji i obrocie,
5) wymagania dotycz¹ce materia³ów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z ¿ywnoci¹,
6) zasady przeprowadzania urzêdowej kontroli ¿ywnoci.
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Ustawa z dn. 8 czerwca
2001 r. o dop³atach do oprocentowania kredytów eksportowych o sta³ych stopach
procentowych

Dz.U. nr73
poz. 762

19.10.2001 Ustawa okrela zasady udzielania dop³at z bud¿etu pañstwa do oprocentowania kredytów eksportowych
o sta³ych stopach procentowych udzielanych na okres co najmniej 2 lat w celu finansowania umów
eksportowych zawieranych przez krajowych dostawców.
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Ustawa z dn. 21 czerwca 2001
o zmianie ustawy o Pañstwowej Inspekcji Pracy oraz ustawy o postêpowaniu egzekucyjnym w administracji

Dz.U. nr 76
poz. 809

25.082001 Obszerna nowela ustawy dotyczy m.in.
1) okrelenia praw inspektora pracy przys³uguj¹cych mu w trakcie wykonywania kontroli u podmiotów kontrolowanych, i obowi¹zków podmiotów kontrolowanych;
2) dokumentacji ustaleñ z kontroli;
3) trybu wydawania nakazów, kierowania wyst¹pieñ, wnoszenia powództw i podejmowania innych
dzia³añ przez inspektora pracy;
4) okrelenia trybu wydawania decyzji przez inspektora pracy.
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Ustawa z dn. 22 czerwca
2001 o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Dz.U. nr 76
poz. 813

26.10.2001 Obszerna nowelizacja dotyczy m.in. zakresu podmiotowego stosowania ustawy (do stosowania obowi¹zane s¹ jednostki sektora finansów publicznych, pañstwowe i komunalne jednostki organizacyjne, jednostki zale¿ne wykonuj¹ce zadania o charakterze u¿ytecznoci publicznej, ponadto wszystkie podmioty, w tym prywatne, dzia³aj¹ce w wskazanych sektorach u¿ytecznoci publicznej i podmioty, w sytuacji
gdy ponad 50% wartoci udzielanego przez nie zamówienia bêdzie finansowane z rodków publicznych
lub bezporednio przez podmioty wskazane w ustawie.) Ponadto nowelizacja zdefiniowa³a na nowo
wy³¹czenia przedmiotowe, wprowadzi³a szereg regulacji dotycz¹cych oferty (np. oferty wariantowe)
a tak¿e s¹dowa kontrolê wyroków arbitrów.
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Ustawa z dn. 5 lipca 2001
o zmianie ustawy o podatku
od towarów i us³ug oraz
o podatku akcyzowym

Dz.U. nr 80
poz. 858

10.08.2001 Ustawa ustanawia stosowanie stawki 0% do 31 grudnia 2003 r. na us³ugi polegaj¹ce na drukowaniu
ksi¹¿ek i broszur oznaczonych symbolami ISBN oraz czasopism specjalistycznych oraz stawkê 3% na
sprzeda¿ sprzêtu komputerowego przeznaczonego dla szkó³ i przedszkoli.
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Ustawa z dn. 6 lipca 2001 r
o zmianie ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb Pañstwa
oraz niektóre osoby prawne

Dz.U. nr 8..
poz 876

Celem ustawy jest zwiêkszenie efektywnoci dzia³ania Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych,
oraz stworzenie mo¿liwoci maksymalnego wykorzystania jego kapita³u, a tak¿e umocnienie jego roli
w promowaniu rozwoju drobnej przedsiêbiorczoci.
Podstawowym za³o¿eniem nowelizacji ustawy jest rozszerzenie zakresu przedmiotowego i zastosowanie nowych form dzia³ania Funduszu oraz wprowadzenie instrumentów pozwalaj¹cych na wspieranie,

przez Bank Gospodarstwa Krajowego, lokalnych instytucji udzielaj¹cych porêczeñ dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
W pierwszym przypadku proponuje siê objecie porêczeniami kredytów przeznaczanych m.in. na
 zakup towarów handlowych, co ma w szerszym stopniu u³atwiæ dostêp do porêczeñ KFPK firmom o charakterze handlowym, które stanowi¹ ok. 40% ogó³u ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w Polsce;
 tworzenie nowych miejsc pracy,
 finansowanie kontraktów eksportowych realizowanych przez ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. Proponowany zapis umo¿liwi wprowadzenie w ¿ycie opracowanego przez BGK i Korporacjê Ubezpieczeñ
Kredytów Eksportowych Pakietu Eksport, stanowi¹cego zespó³ instrumentów wspomagaj¹cych finansowanie eksportu. Pozwoli to na zwiêkszenie konkurencyjnoci ma³ych i rednich eksporterów.
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Ustawa z dn. 11 sierpnia
2001 o szczególnych rozwi¹zaniach prawnych zwi¹zanych z usuwaniem skutków
powodzi z lipca i sierpnia
2001 oraz o zmianie niektórych ustaw.

Dz.U. nr 84
poz. 907

14.082001 Ustawa przewidzia³a wsparcie dla osób i podmiotów poszkodowanych w wyniku powodzi m.in. dla
przedsiêbiorców
Regulacje dotyczy³y mo¿liwoci rekompensowania strat z dzia³alnoci gospodarczej na warunkach korzystniejszych ni¿ przewidziane w ustawach o podatku dochodowym, zaliczenia do kosztów uzyskania
przychodów wydatków do tej pory nie przewidzianych w ustawach podatkowych, podwy¿szenie stawek amortyzacyjnych, zwolnienie z podatku dotacji, subwencji, dop³at i zapomóg a tak¿e zwolnienie
z podatku od spadków i darowizn, darowizn dokonanych na rzecz poszkodowanych. wprowadzono tak¿e zmiany wprawie pracy np. nie obowi¹zuj¹ limity godzin nadliczbowch.
na organy administracji publicznej na³o¿ono obowi¹zek za³atwiania spraw zw. z usuwaniem skutków
powodzi w pierwszej kolejnoci i bez zbêdnej zw³oki.
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Ustawa z dn. 20 lipca 2001 r.
o kredycie konsumenckim

Dz.U. nr 100
poz. 113

Ustawa reguluje zasady i tryb zawierania umów o kredyt konsumencki, przez który rozumie siê umowê,
na mocy której przedsiêbiorca w zakresie swojej dzia³alnoci udziela lub daje przyrzeczenie udzielenia
konsumentowi kredytu w jakiejkolwiek postaci. Ustawa zawiera przepisy maj¹ce na celu ochronê konsumenta  m.in. umowa powinna byæ zawarta w formie pisemnej i zawieraæ okrelone w przepisach
informacje. Zawarto uprawnienie do sp³aty kredytu przed terminem okrelonym w umowie. W ustawie
przewidziano tak¿e prawo konsumenta do odst¹pienia od umowy o kredyt konsumencki bez podania
przyczyny w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy.
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Ustawa z dn. 23 sierpnia
2001 r. o zmianie ustawy
o rachunkowoci oraz niektórych innych ustaw

Dz.U. nr 102
poz. 1117

6.10.2001
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Ustawa z dn. 24 sierpnia
2001 r.  Kodeks postêpowania w sprawach o wykroczenia

Dz.U. nr 106
poz. 1148

17.10.2001 Kodeks okrela postêpowania w sprawach o wykroczenia. Najistotniejsz¹ zmian¹ jest przekazanie spraw
o wykroczenia do rozpatrywania przez s¹dy powszechne. Orzekanie nastêpuje w postêpowaniu zwyczajnym, przyspieszonym i nakazowym a w sytuacjach wskazanych w ustawie dopuszcza postêpowanie mandatowe, które jest pozas¹dowym rozstrzygniêciem sprawy jednak podlega s¹dowej kontroli.

Poszerzono zakres przedmiotowy ustawy obejmuj¹c jej regulacjami spó³ki jawne i spó³ki partnerskie,
je¿eli ich przychody netto ze sprzeda¿y towarów, produktów i operacji finansowych za poprzedni rok
obrotowy wynios³y co najmniej równowartoæ 800 000 euro. Zmiana jest konsekwencj¹ wejcia w ¿ycie
Kodeksu spó³ek handlowych.
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Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r.
o zmianie ustaw: o podatku
dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym od osób prawnych oraz
o podatku od towarów
i us³ug oraz o podatku akcyzowym

Dz.U. nr 106,
poz. 1150

01.10.2001 Ustawa reguluje kompleksowo zagadnienia zwi¹zane z umow¹ leasingu zarówno w sferze podatków
bezporednich jak i porednich porz¹dkuj¹c tym samym i wyjaniaj¹c niejasna dot¹d sytuacjê.
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Ustawa z dn. 26 lipca 2001 r.
o zmianie ustawy o zamówieniach publicznych

Dz.U. nr 113
poz. 1208

10.01.2002 Ustawa wprowadza zmiany w regulacjach odnosz¹cych siê do wykluczenia podmiotów z ubiegania siê
o zamówienie publiczne, uniewa¿nienia postêpowania o zamówienie publiczne a tak¿e o prowadzeniu
postêpowania (m.in. komisja przetargowa).
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Ustawa z dn. 18 lipca 2001 r.
 Prawo wodne

Dz.U. nr 115
poz. 1229

01.01.2002 Ustawa zastêpuje akt prawny z 1974 r., reguluje gospodarowanie wodami zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, a w szczególnoci kszta³towanie o ochronê zasobów wodnych, korzystanie z wód i zarz¹dzanie zasobami wodnymi. Dla MSP istotne s¹ nowe obowi¹zki zw. z odprowadzaniem cieków a tak¿e
nowe przepisy dotycz¹ce uzyskiwania pozwoleñ wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód.
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Ustawa z dn. 24 sierpnia
2001 o ochronie przed przywozem na polski obszar celny towarów po cenach dumpingowych

Dz.U. nr 123
poz. 1352

26.11.2001 W ustawie okrelono rodki ochronne przed przywozem towarów po cenach dumpingowych i zasady
i tryb postêpowania w sprawie stosowania tych rodków.
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Ustawa z dn. 6 wrzenia
o dostêpie do informacji publicznej

Dz.U. nr 112
poz. 1198

01.01.2002 Nowe regulacje w polskim prawie konkretyzuj¹ zapisane w Konstytucji uprawnienie do uzyskiwania informacji o dzia³alnoci organów w³adzy publicznej oraz osób pe³ni¹cych funkcje publiczne  informacji
o sprawach publicznych. Ustawa ustala kr¹g podmiotów zobowi¹zanych do udzielania informacji publicznej jako w³adze publiczne i inne podmioty które wykonuj¹ zadania publiczne. Informacja jest udostêpniana na wniosek zainteresowanej osoby a przede wszystkim w Biuletynie Informacji Publicznej.
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Ustawa z dn. 6 wrzenia 2001
o zmianie ustawy o zrycza³towanych podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby
fizyczne

Dz.U. nr 125
poz. 1369

14.11.2001 Ustawa ma na celu u³atwienie zatrudniania bezrobotnych. Do limitów zatrudnionych u przedsiêbiorców
korzystaj¹cych z rozliczenia za pomoc¹ karty podatkowej lub rycza³tu podatkowego nie wlicza siê emerytów i rencistów, do 4 bezrobotnych absolwentów skierowanych przez urz¹d pracy, do trzech zatrudnionych bezrobotnych lub absolwentów zarejestrowanych od co najmniej 6 miesiêcy.
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Ustawa z dn. 18 wrzenia
2001 r. o zmianie ustawy
o podatku od towarów
i us³ug oraz o podatku akcyzowym

Dz.U. nr 122
poz. 1324

31.10.2001 Ustawa wprowadza zmiany dotycz¹ce opodatkowania us³ug teleinformatycznych, sprecyzowano i¿ prawo podatnika do obni¿enia kwoty podatku nale¿nego o kwotê podatku naliczonego przy nabyciu towarów i us³ug dotyczy sytuacji gdy towary i us³ugi s¹ zwi¹zane z sprzeda¿¹ opodatkowan¹.
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Ustawa z dn 24 sierpnia
2001 r. o zmianie ustawy 
Kodeks pracy

Dz.U. nr 128
poz. 1405

01.01.2002 Nowela dotyczy³a wprowadzenia nowych rozdzia³ów do Kodeksu równe traktowanie kobiet i mê¿czyzn, zatrudnianie m³odocianych w innym celu ni¿ przygotowanie zawodowe oraz rozdzia³u dotycz¹cego warunków zatrudnienia pracowników skierowanych do pracy w krajach UE.
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Ustawa z dn. 27 lipca 2001
o zmianie ustawy  Prawo
budowlane

Dz.U. nr 129
poz. 1439

3.02.2002
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Ustawa z dn. 6 wrzenia
2001 r. o zmianie ustawy
o rzemiole

Dz.U. nr 129
poz. 1445

13.02.2002 Pojawi³a siê zmieniona definicja rzemios³a  jest to zawodowe wykonywania dzia³alnoci gospodarczej
przez osobe fizyczna (tak¿e wspólników spó³ki cywilnej) we w³asnym imieniu i na w³asny rachunek
z udzia³em pracy w³asnej przy zatrudnieniu do 50 pracowników najemnych. Do rzemios³a nie zalicza
siê dzia³alnoci handlowej, gastronomicznej, transportowej, us³ug hotelarskich, wolnych zawodów, us³ug
leczniczych, dzia³alnoci artystów plastyków i fotografików. Nowela dotyczy³a te¿ zadañ samorz¹du
rzemios³a, praw i obowi¹zków rzemielnika.

124

Ustawa z dn. 6 wrzenia 2001
o terminach zap³aty w obrocie gospodarczym

Dz.U. nr 129
poz. 1443

01.01.2002 Je¿eli w umowie strony przewidzia³y termin zap³aty d³u¿szy ni¿ 30 dni, wierzyciel mo¿e ¿¹daæ odsetek
ustawowych za okres od 31 dnia po spe³nieniu swojego wiadczenia niepieniê¿nego i dostarczenia faktury lub rachunku do dnia wymagalnoci wiadczenia lub je¿eli zap³ata nast¹pi³a wczeniej- dnia zap³aty.
ustawa ma zastosowanie w obrocie profesjonalnym.

125

Ustawa z dn. 18 wrzenia
2002 o podpisie elektronicznym

Dz.U. nr 130
poz. 1450

16.08.2002 Ustawa ma na celu umo¿liwienie dokonywania czynnoci prawnych przez internet. Owiadczenie woli
opatrzone podpisem elektronicznym jest równowa¿ne formie pisemnej. Ustawa zawiera definicjê podpisu elektronicznego, który ma byæ weryfikowany na podstawie certyfikatu wydawanego przez podmiot
wiadcz¹cy us³ugi certyfikacyjne.
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Ustawa z dn. 21 listopada
2001 r. o zmianie ustawy
o podatku dochodowym od
osób fizycznych oraz ustawy
o zrycza³towanym podatku
dochodowym od niektórych
przychodów osi¹ganych
przez osoby fizyczne.

Dz.U. nr 134
poz 1509

01.01.2002 Od 2004 roku przewidziano waloryzacjê progów podatkowych w stopniu odpowiadaj¹cym wzrostowi
cen towarów i us³ug konsumpcyjnych w okresie trzech pierwszych kwarta³ów w roku poprzedzaj¹cym
rok podatkowy.
restrykcyjnie potraktowano zwolnienia od podatku  czêæ zwolnieñ uleg³a likwidacji, podobnie jak
czêæ ulg podatkowych.
Opodatkowano dochody kapita³owe w formie rycza³tu w wysokoci 20% od odsetek od rodków pieniê¿nych zgromadzonych na rachunkach bankowych
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Ustawa z dn. 22 czerwca
2001 r. o zmianie ustawy 
Prawo dzia³alnoci gospodarczej

Dz.U. nr 147
poz. 1643

04.01.2002 Zmiana dotyczy³a wydawania koncesji  z 6 do 12 miesiêcy od 1 stycznia 2001 r. przed³u¿ono termin,
w którym powinny zostaæ okrelone zakres i warunki wykonywania dzia³alnoci oraz udzielania koncesji, o których mowa w art. 14 i 96 ust 2 ustawy.
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Ustawa z dn. 21 grudnia 2001
o zmianie ustawy  Kodeks
pracy

Dz.U. nr 154
poz. 1805

13.01.2002 Ustawa skraca urlopy macierzyñskie z 26 do 16 tygodni przy pierwszym i 18 przy nastêpnym porodzie
oraz z 39 tygodni do 26 w przypadku urodzenia wiêcej ni¿ 1 dziecka przy jednym porodzie.

Nowela wprowadza zmianê w definicji wyrobu budowlanego i precyzuje sposób dokonywania oceny
zgodnoci wyrobów budowlanych z normami. Ponadto zmienia przepisy dotycz¹ce obowi¹zków inwestora, projektanta sprawuj¹cego nadzór oraz kierownika budowy.
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Ustawa z dn. 14 grudnia Dz.U. z 2002 r 23.01.2002 Ustawa przed³u¿y³a okres, w którym osoba fizyczna podejmuj¹ca dzia³alnoæ gospodarcz¹ wpisuje siê
nr 1 poz 2
do ewidencji dzia³alnoci gospodarczej prowadzonej przez gminê, a nie do KRS do 31 grudnia 2003 r.
2001 r. o zmianie ustawy
Zniesiono regulacjê, która nak³ada³a obowi¹zek przedstawienia dokumentu potwierdzaj¹cego tytu³ prawny
o Krajowym Rejestrze S¹downioskodawcy do lokalu/nieruchomoci, gdzie mia³a byæ wykonywana dzia³alnoæ gospodarcza.
wym, ustawy  Przepisy
Ponadto doprecyzowano, ¿e wnioski mo¿na sk³adaæ równie¿ na formularzach niebarwnych stanowi¹wprowadzaj¹ce ustawê
cych wydruki komputerowe lub kserokopie fromularzy.
o Krajowym rejestrze S¹dowym oraz ustawy  Prawo
dzia³alnoci gospodarczej

4.2. Najwa¿niejsze zmiany i tendencje w prawodawstwie w 2001 roku
Od szeregu lat rodowisko przedsiêbiorców zg³asza potrzeby zmian w prawie dotycz¹cym prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Rok 2001 by³ kolejnym okresem bardzo aktywnego dzia³ania
organów tworz¹cych prawo, jednak nie wprowadzono zasadniczych zmian w obszarach, gdzie najbardziej s¹ one oczekiwane  prawie pracy i prawie podatkowym.

4.2.1. Zmiany w prawie pracy
Problem rosn¹cego bezrobocia powodowa³ zwiêkszone zainteresowanie zmianami w prawie w kierunku stworzenia korzystniejszych warunków dla przedsiêbiorców do zatrudniania nowych pracowników. Zmiany maj¹ce na celu stworzenie sytuacji sprzyjaj¹cej zatrudnianiu bezrobotnych i absolwentów wprowadzono m.in. w ustawie o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych
przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne. Jednak najbardziej oczekiwane by³y zmiany w prawie pracy. Ostatecznie w 2001 roku przyjêto a¿ 6 nowelizacji Kodeksu pracy.
Niestety wprowadzane zmiany nie odpowiada³y na zg³aszane potrzeby sektora ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw, nie realizowa³y te¿ deklaracji z ró¿nych stron sceny politycznej. Sejm odrzuci³ dwa
projekty poselskie  jeden zg³oszony przez pos³ów Unii Wolnoci, drugi przez pos³ów SKL, które
proponowa³y znaczne u³atwienia dla pracodawców. Projekt Unii Wolnoci1 zak³ada³ m.in.:
· mo¿liwoæ odejcia od obowi¹zuj¹cych przepisów prawa pracy w sytuacji utraty p³ynnoci
finansowej za zgod¹ pracowników na czas do 6 miesiêcy,
· wprowadzenie umowy na zastêpstwo,
· zniesienie ograniczenia w zawieraniu kolejno po sobie umów na czas okrelony,
· zmiana zasad wypowiadania umów o pracê,
· zniesienie obowi¹zku tworzenia regulaminu wynagradzania w firmach zatrudniaj¹cych do 50
pracowników,
· zmiana zasad wyp³acania wynagrodzenia za czas niezdolnoci do pracy
· zmniejszenie dodatków za prace w godzinach nadliczbowych
· okrelenie innego wymiaru czasu pracy.
Projekt SKL2 wyró¿nia³ grupê przedsiêbiorstw ma³ych zatrudniaj¹cych do 50 pracowników dla których zak³ada³ wprowadzenie u³atwieñ maj¹cych na celu:
· uelastycznienie stosunków pracy przez dopuszczenie ³agodniejszych zasad wypowiadania umów
o pracê, w tym w trakcie usprawiedliwionej nieobecnoci pracownika, zawierania umów na czas
okrelony, podniesienie limitu godzin nadliczbowych i zmniejszenie dodatku za prace w takich
godzinach,
· odbiurokratyzowanie stosunków pracy przez zniesienie obowi¹zku prowadzenia ewidencji czasu
pracy dla pracowników, których czas pracy okrelony jest wymiarem zadañ, czy tez którzy
pobieraj¹ wynagrodzenie rycza³towe za godziny nadliczbowe, zniesienie zbêdnych obowi¹zków
wydawania wiadectwa pracy itp.
· zmniejszenie kosztów funkcjonowania ma³ych przedsiêbiorstw poprzez podniesienie limitu
warunkuj¹cego stworzenie regulaminu pracy i wynagradzania, obci¹¿enie kosztami badañ wstêpnych pracownika Funduszu Pracy.
Projekt proponowa³ tak¿e wprowadzenie zmian w ustawie o zak³adowym funduszu wiadczeñ socjalnych  gdzie obowi¹zek tworzenia takiego funduszu powstawa³by u pracodawców zatrudniaj¹cych ponad 50 osób, zak³ada³ zmiany w przepisach o zwolnieniach grupowych.
1
2

druk sejmowy nr 2793
druk sejmowy nr 2805
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Do projektów Rz¹d przedstawi³ swoje stanowisko3, w którym uznaje za potrzebn¹ i wa¿n¹ dyskusjê
nad inicjatywami poselskimi, zmierzaj¹cymi do nowelizacji Kodeksu pracy, szczególnie w sferze,
która dotyczy funkcjonowania MSP a jednoczenie deklaruje, ¿e bêdzie popiera³ takie inicjatywy,
które nie powoduj¹ napiêæ spo³ecznych i zauwa¿a, ¿e rozwi¹zania nie powinny naruszaæ podstawowych praw pracowniczych, gwarantuj¹cych pracownikom poczucie bezpieczeñstwa. Rz¹d podkreli³ tak¿e, ¿e liczy na gotowoæ pracodawców do aktywnoci w dialogu spo³ecznym.
Po takiej deklaracji koalicja nie zdecydowa³a siê na podjêcie jakichkolwiek bardziej kontrowersyjnych
kroków i obydwa projekty zosta³y odrzucone znaczn¹ wiêkszoci¹ g³osów ju¿ w pierwszym czytaniu.
Zmiany jakie wprowadzono w 2001 roku dotyczy³y za takich zagadnieñ jak: skrócenie przez pracownice urlopu macierzyñskiego i wykorzystanie pozosta³ej czêci urlopu przez ojca wychowuj¹cego
dziecko, wprowadzenie nowych rozdzia³ów do kodeksu: Równe traktowanie kobiet i mê¿czyzn,
Zatrudnianie m³odocianych w innym celu ni¿ przygotowanie zawodowe, Warunki zatrudnienia
pracowników skierowanych do pracy za granic¹ w pañstwach Unii Europejskiej, skrócenie wymiaru
urlopu macierzyñskiego.
Najistotniejsza zmiana sz³a za w kierunku odwrotnym od oczekiwanego przez przedsiêbiorców
i dotyczy³a nowelizacji art. 129 kodeksu pracy. Czas pracy nie mo¿e przekraczaæ 8 godzin na dobê
i przeciêtnie 40 godzin w piêciodniowym tygodniu pracy w przyjêtym okresie rozliczeniowym nie
przekraczaj¹cym 3 miesiêcy. W okresie przejciowym w 2001 roku tygodniowa norma czasu pracy
wynosi³a 42 godziny, a w 2002 roku 41 godzin przy zachowaniu pozosta³ych ograniczeñ. Pracodawca w okresie przejciowym mo¿e podwy¿szyæ dobowy wymiar czasu pracy do 10 godzin. Zmiana
spotka³a siê z nieprzychylnymi komentarzami rodowiska przedsiêbiorców.
Warto wspomnieæ tak¿e o zmianach w zakresie obowi¹zków pracodawców zwi¹zanych z ubezpieczeniem spo³ecznym pracowników4. Po zmianie sk³adki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe w stosunku do osób przebywaj¹cych na urlopach wychowawczych lub pobieraj¹cych zasi³ek macierzyñski albo w wysokoci zasi³ku macierzyñskiego obliczaæ bêdzie w wiêkszoci przypadków pracodawca,
a nie jak dotychczas ZUS, który nadal bêdzie te sk³adki op³acaæ. P³atnicy sk³adek maj¹ tak¿e obowi¹zek op³acania nale¿noci z tytu³u sk³adek na ubezpieczenia w formie bezgotówkowej w drodze
obci¹¿enia rachunku bankowego podatnika sk³adek (zlikwidowano tradycyjna metodê op³acania za
porednictwem poczty). Do uprawnieñ inspektorów kontroli dodano prawo dokonywania oglêdzin
sk³adników maj¹tku p³atników sk³adek zalegaj¹cych z op³ata nale¿noci.
Zaostrzono równie¿ przepisy o kontroli dokonywanej przez Pañstwow¹ Inspekcjê Pracy. Inspektor
pracy mo¿e nakazaæ wyp³atê nale¿nego wynagrodzenia za pracê, a tak¿e innego wiadczenia przys³uguj¹cego pracownikowi. Wprowadzono przepisy, które precyzuj¹ sposób przeprowadzenia kontroli: inspektor pracy ma prawo wstêpu na teren i do obiektów zak³adu pracy o ka¿dej porze dnia
i nocy, przeprowadzania oglêdzin obiektów, stanowisk pracy, maszyn i urz¹dzeñ oraz przebiegu procesów technologicznych i pracy, ¿¹dania informacji, ¿¹dania okazania dokumentów dotycz¹cych
zatrudniania ale tak¿e dotycz¹cych budowy, przebudowy, modernizacji uruchomienia zak³adu pracy
i inne. Obowi¹zkiem pracodawcy jest zapewnienie warunków i rodków niezbêdnych do sprawnego
przeprowadzenia kontroli. Ustalenia zamieszczane s¹ w protokole pokontrolnym, do którego pracodawca mo¿e zg³osiæ zastrze¿enia. Okrelono tak¿e formy, w jakich inspektor pracy wydaje nakazy 
s¹ to decyzje pisemne, stanowi¹ce wpis do dziennika budowy lub w niektórych sytuacjach ustne.
3

4

Stanowisko Rz¹du wobec poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks pracy (druk nr 2973) oraz wobec
poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy  Kodeks pracy oraz o zmianie niektórych innych ustaw (druk 2805)
Ustawa z dn. 11 stycznia 2001 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeñ spo³ecznych oraz niektórych innych ustaw
(Dz.U. nr 8, poz. 64)
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4.2.2. Zmiany w prawie podatkowym
W kwietniu Sejm uchwali³ obszern¹ nowelizacjê Ordynacji podatkowej, której celem by³o g³ównie
dostosowanie przepisów ustawy do Konstytucji RP. Du¿a czeæ zmian dotyczy³a równie¿ przeredagowania brzmienia delegacji ustawowych do wydania aktów wykonawczych i by³a konsekwencj¹
wyroku Trybuna³u Konstytucyjnego z 9 listopada 1999 r.5, który uzna³ siedem takich upowa¿nieñ za
niezgodne z Konstytucj¹.
Najwa¿niejsze z punktu widzenia podatników s¹ zmiany dotycz¹ce wprowadzenia w miejsce hipoteki ustawowej hipoteki przymusowej, która powstaje przez dokonanie wpisu do ksiêgi wieczystej.
Tym samym zlikwidowano sytuacjê niepewnoci co do stanu prawnego nieruchomoci, gdy¿ przed
zmian¹ istnia³ okres jednego miesi¹ca, w którym hipoteka ustawowa ju¿ istnia³a a jeszcze mog³a nie
byæ wpisana do ksiêgi wieczystej.
Utrzymano zasadê pierwszeñstwa zaspokojenia z hipoteki przymusowej przed hipotekami ustanowionymi dla zabezpieczenia innych nale¿noci. Zmieni³a siê jednak regulacja ustanawiaj¹ca wyj¹tek
od tej regu³y, jakim jest obecnie zabezpieczenie nale¿noci z tytu³u kredytu bankowego w miejsce
d³ugoterminowego kredytu bankowego na cele mieszkaniowe.
W regulacjach dotycz¹cych zastawu skarbowego wprowadzono nowy rodzaj decyzji, która mo¿e
stanowiæ podstawê do wpisu do rejestru zastawów obok dorêczonej decyzji ustalaj¹cej wysokoæ
zobowi¹zania podatkowego, lub okrelaj¹cej wysokoæ zaleg³oci podatkowej i decyzji o odpowiedzialnoci podatkowej p³atnika lub inkasenta, pojawi³a siê deklaracja, je¿eli wykazane w niej zobowi¹zanie nie zosta³o wykonane.
W wyniku wykrelenia upowa¿nienia dla Ministra finansów do wydania rozporz¹dzenia, w którym
okrela on przypadki, w jakich nie s¹ naliczane odsetki za zw³okê stworzono zamkniêty katalog
takich przypadków opisany w art. 54 §1 Ordynacji.
Podobnie doprecyzowano przepisy dotycz¹ce umarzania zaleg³oci podatkowych lub odsetek za
zw³okê. Do tej pory Minister Finansów mia³ mo¿liwoæ wydawania rozporz¹dzeñ i przez to umarzania tych nale¿noci w przypadkach uzasadnionych wa¿nym interesem podatnika lub interesem publicznym. W nowelizacji wymieniono sytuacje, w których organ podatkowy mo¿e zaleg³oci lub
odsetki umorzyæ z urzêdu. S¹ to m.in.: przypuszczenie, ¿e w postêpowaniu egzekucyjnym nie uzyska
siê kwoty przewy¿szaj¹cej wydatki egzekucyjne, kwota zaleg³oci nie przekracza piêciokrotnej wartoci kosztów upomnienia w postêpowaniu egzekucyjnym, kwota zaleg³oci podatkowej nie zosta³a
zaspokojona w zakoñczonym postêpowaniu likwidacyjnym lub upad³ociowym oraz mieræ podatnika bez pozostawienia maj¹tku.
W regulacjach dotycz¹cych obowi¹zku udzielenia pisemnej informacji przez organy podatkowe pierwszego stopnia na ¿¹danie podatnika, p³atnika lub inkasenta w zakresie stosowania przepisów prawa
podatkowego w indywidualnych sprawach, w których nie wszczêto postêpowania podatkowego lub
kontroli podatkowej wprowadzono ogólne terminy na za³atwianie spraw (co do zasady bez zbêdnej
zw³oki  najpóniej 1 miesi¹c). Zmiana powinna zakoñczyæ d³ugie oczekiwanie przedsiêbiorców na
odpowiedzi w takich sprawach.

5
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Najistotniejsze zmiany w podatkach dochodowych i podatku od towarów i us³ug dotyczy³y wprowadzenia kompleksowego uregulowania opodatkowania leasingu6. Stan prawny sprzed nowelizacji by³
bardzo skomplikowany, ogólne i niejednoznaczne przepisy powodowa³y szereg niejasnoci interpretacyjnych i sporów pomiêdzy podatnikami a organami skarbowymi, które czêsto trafia³y przed NSA.
W rozumieniu ustaw o podatkach dochodowych (dla osób fizycznych i osób prawnych wprowadzono
jednolite rozwi¹zania) leasing to umowa nazwana w rozumieniu Kodeksu cywilnego7 lub ka¿da inna
umowa, w której jedna strona (finansuj¹cy) oddaje do odp³atnego u¿ywania lub u¿ywania i pobierania po¿ytków na okrelonych ustawowo warunkach drugiej stronie (korzystaj¹cemu) rodki trwa³e
lub wartoci niematerialne i prawne a tak¿e grunty, podlegaj¹ce amortyzacji.
W ustawie znalaz³y siê dwa rozwi¹zania:
·

podstawowa umowa leasingu, gdzie okrelono, ¿e dla korzystaj¹cego op³ata leasingowa stanowi
koszt uzyskania, a dla finansuj¹cego odpisy amortyzacyjne stanowi¹ koszt uzyskania, podczas
gdy op³ata leasingowa stanowi przychód  warunki jakie musi spe³niæ taka umowa to: podstawowy okres umowy leasingu dla rzeczy ruchomych lub wartoci niematerialnych i prawnych
minimum 40% normatywnego czasu amortyzacji, a dla nieruchomoci minimum 10 lat; suma
op³at leasingowych pomniejszona o nale¿ny VAT równa co najmniej wartoci pocz¹tkowej rodków trwa³ych; po zakoñczeniu podstawowego okresu umowy finansuj¹cy mo¿e przenieæ w³asnoæ
przedmiotu leasingu na korzystaj¹cego po cenie równie¿ korzystniejszej od rynkowej, przenieæ
w³asnoæ przedmiotu na osobê trzeci¹ i zap³aciæ korzystaj¹cemu umówion¹ kwotê, oddaæ przedmiot do dalszego u¿ywania korzystaj¹cemu;
umowa leasingu przewiduje, ¿e w podstawowym okresie umowy odpisów amortyzacyjnych
dokonuje korzystaj¹cy i s¹ one dla niego kosztem uzyskania przychodu jak te¿ odsetkowa czêæ
raty leasingowej, dla finansuj¹cego odsetkowa czêæ raty stanowi przychód; umowa musi byæ
zawarta na czas oznaczony, a po jej up³ywie korzystaj¹cy mo¿e: przenieæ w³asnoæ przedmiotu
na korzystaj¹cego, oddaæ przedmiot do dalszego u¿ywania przenieæ w³asnoæ przedmiotu na
osobê trzeci¹; ten rodzaj umowy leasingowej jest narzucony obligatoryjnie w przypadku je¿eli
finansuj¹cy korzysta ze zwolnieñ podatkowych: podmiotowych okrelonych w art. 6 ustawy
p.d.o.p., przys³uguj¹cych zgodnie z przepisami ustawy o specjalnych strefach ekonomicznych
i ustawy o spó³kach z udzia³em zagranicznym.

·

Je¿eli umowy nie spe³niaj¹ warunków okrelonych powy¿ej skutki podatkowe takich umów s¹ analogiczne jak w przypadku umów dzier¿awy lub najmu.
Wprowadzono te¿ d³ugo oczekiwane zmiany w podatku od towarów i us³ug przy leasingu samochodów osobowych  firma leasingowa, która kupi samochód osobowy i odda do w leasing mo¿e odliczyæ podatek w wysokoci 22%. Do tej pory obydwie strony umowy nie mog³y dokonywaæ odliczeñ,
co powodowa³o p³acenie rat leasingowych przez korzystaj¹cego od ceny brutto samochodu.
Firmy leasingowe bêd¹ mog³y obni¿yæ kwotê podatku nale¿nego, jeli nabywaj¹ towary w celu oddania ich do odp³atnego u¿ywania, a zgodnie z regulacjami dot. podatków dochodowych odpisów
amortyzacyjnych dokonuje korzystaj¹cy.
6

7

Ustawa z dn. 27 lipca 2001 r. o zmianie ustaw: o podatku dochodowym od osób fizycznych, o podatku dochodowym
od osób prawnych oraz o podatku od towarów i us³ug oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 106, poz. 1150)
definicjê leasingu do prawa cywilnego wprowadzono ustaw¹ z dn. 26 lipca 2000 r. o zmianie ustawy  Kodeks cywilny
(Dz.U. nr 74 poz. 857)
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Dodatkowo w podatkach dochodowych podniesiono limit wartoci samochodu osobowego z 10 tys
do 20 tys euro, jaki obowi¹zuje przy wliczaniu w koszty uzyskania przychodu odpisów amortyzacyjnych i sk³adek na ubezpieczenie tych samochodów.
Warto wspomnieæ jeszcze o zmianach w podatku dochodowym od osób fizycznych8, które uchwalane by³y przez nowy Sejm w du¿ym popiechu przed koñcem okresu, w jakim mo¿liwe jest wprowadzenie zmian tak aby obowi¹zywa³y one od pocz¹tku kolejnego roku kalendarzowego. Z³a sytuacja
bud¿etu pañstwa powoduje zwiêkszone zainteresowanie zwiêkszeniem wp³ywów podatkowych. W tym
kierunku sz³a te¿ nowelizacja z 21 listopada 2001 r. zlikwidowano czeæ zwolnieñ zwi¹zanych
z przywilejami dla pracowników np. wiadczeñ otrzymywanych na skutek udostêpniania przez pracodawcê lokalu mieszkalnego. Obni¿eniu o po³owê uleg³a wartoæ okolicznociowych wiadczeñ
otrzymywanych przez pracowników, których uzyskanie nie poci¹ga³o za sob¹ powstania zobowi¹zania podatkowego. Zlikwidowano tak¿e czêæ ulg, w tym tzw. du¿¹ ulgê budowlan¹. Najszerzej
komentowana zmian¹ by³o opodatkowanie dochodów kapita³owych w 20% przychodu np. z odsetek
od rodków pieniê¿nych na rachunkach podatnika, z tytu³u udzia³u w funduszach kapita³owych.

4.2.3. Prawo ochrony rodowiska
Wród szeregu uchwalonych w 2001 roku ustaw z zakresu prawa administracyjnego materialnego na
szczególna uwagê zas³uguje prawo ochrony rodowiska. Uchwalono cztery nowe akty prawne, które
s¹ wyrazem systemowego podejcia ustawodawcy do ochrony rodowiska:
· Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r  Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. Nr 62, poz. 627)
· Ustawa z dn. 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628)
· Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz.U. Nr 63, poz. 638)
· Ustawa z dn. 11 maja 2001 r. o obowi¹zkach przedsiêbiorców w zakresie gospodarowania
niektórymi odpadami oraz o op³acie depozytowej (Dz.U. Nr 63, poz. 639).
Wprowadzenie regulacji w tym kszta³cie i zakresie podyktowane by³o m.in. dostosowywaniem prawa polskiego do prawa Unii Europejskiej.
W ustawie Prawo ochrony rodowiska, która jest aktem podstawowym dla ca³ego systemu, okrelono
zasady ochrony rodowiska oraz warunki korzystania z jego zasobów z uwzglêdnieniem wymagañ
zrównowa¿onego rozwoju. Wprowadzono podstawow¹ zasadê, i¿ ten kto podejmuje dzia³alnoæ
mog¹c¹ negatywnie wp³ywaæ na rodowisko obowi¹zany jest do zapobiegania takiemu oddzia³ywaniu a ten kto powoduje zanieczyszczenie ponosi koszty usuniêcia skutków tego zanieczyszczenia.
Z perspektywy sektora MSP warto zasygnalizowaæ nastêpuj¹ce rozwi¹zania:
· Decyzje administracyjne dotycz¹ce planowanych przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co
oddzia³ywaæ na rodowisko czyli m.in. decyzje o pozwoleniu na budowê, pozwolenie
wodnoprawne, wymagaj¹ przeprowadzenia postêpowania w sprawie oceny oddzia³ywania na
rodowisko. W niektórych przypadkach na inwestora na³o¿ono obowi¹zek sporz¹dzenia
raportu oddzia³ywania przedsiêwziêcia na rodowisko. Ustawa przewiduje ponadto mo¿liwoæ
na³o¿enia, w decyzji dotycz¹cej przedsiêwziêcia mog¹cego znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko, obowi¹zków dotycz¹cych zapobiegania ograniczenia i monitorowania takiego
oddzia³ywania;
8

Ustawa z dn. 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy
o zrycza³towanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osi¹ganych przez osoby fizyczne (Dz.U. nr 134,
poz. 1509
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· W przypadkach, kiedy w zwi¹zku z ograniczeniem sposobu korzystania z nieruchomoci
korzystanie z niej w dotychczasowy sposób sta³o siê niemo¿liwe, w³aciciel nieruchomoci
mo¿e ¿¹daæ wykupienia tej nieruchomoci lub jej czêci;
· Zdefiniowano pojêcia: instalacji jako stacjonarne urz¹dzenie techniczne lub zespó³ takich
urz¹dzeñ powi¹zanych technologicznie, do których tytu³em prawnym dysponuje ten sam podmiot i po³o¿onych na terenie jednego zak³adu, obiekty budowlane niebêd¹ce urz¹dzeniami
technicznymi, których eksploatacja mo¿e spowodowaæ emisjê, oraz urz¹dzenia, co oznacza
niestacjonarne urz¹dzenie techniczne, w tym rodki transportu. Eksploatacja instalacji lub
urz¹dzenia nie mo¿e spowodowaæ przekroczenia okrelonych standardów emisyjnych.
U¿ytkownicy instalacji i urz¹dzeñ maj¹ obowi¹zek dokonywania okresowych pomiarów wielkoci emisji. Emisja z instalacji mo¿e wymagaæ pozwolenia na emisje lub tylko zg³oszenia
organowi ochrony rodowiska. Przewidziano wprowadzenie jednolitego systemu pozwoleñ
dla wszystkich rodzajów emisji (na wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza, wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi, wytwarzanie odpadów, emitowanie ha³asu, emitowanie
pól elektromagnetycznych oraz pozwolenie zintegrowane obejmuj¹ce wszystkie pozwolenia
wczeniej wymienione). Ka¿de z pozwoleñ wydawane bêdzie na wniosek prowadz¹cego
instalacjê;
· W celu przeciwdzia³ania awariom przemys³owym wprowadzono zasadê, ¿e prowadz¹cy zak³ad,
w którym znajduj¹ siê okrelone substancje niebezpieczne (tzw. zak³ad o zwiêkszonym ryzyku lub zak³ad o du¿ym ryzyku) bêdzie mia³ obowi¹zek zawiadomienia o tym odpowiednich organów (notyfikacja) oraz przygotowania programu zapobiegania powa¿nym awariom
przemys³owym. Prowadz¹cy zak³ad o du¿ym ryzyku ma obowi¹zek opracowaæ i wdro¿yæ
system bezpieczeñstwa, przygotowaæ raport o bezpieczeñstwie i dostarczyæ informacje
w³aciwym organom;
· Za wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza, wprowadzanie cieków lub wód do ziemi,
pobór wód, sk³adowanie odpadów pomioty ponosz¹ op³atê za korzystanie ze rodowiska. Podmiot
ustala we w³asnym zakresie wysokoæ nale¿nej op³aty i wnosi j¹ na rachunek w³aciwego
urzêdu marsza³kowskiego. Za przekroczenie okrelonych w pozwoleniach iloci wprowadzanych
zanieczyszczeñ wojewódzki inspektor ochrony rodowiska wymierza kary administracyjne;
· Ka¿dy, komu przez bezprawne oddzia³ywanie na rodowisko bezporednio zagra¿a szkoda
lub zosta³a mu wyrz¹dzona szkoda ma prawo do poci¹gniêcia do odpowiedzialnoci cywilnej
podmiotu odpowiedzialnego za zagro¿enie lub szkodê.
W ustawie o odpadach okrelono zasady postêpowania z odpadami w sposób zapewniaj¹cy ochronê
¿ycia i zdrowia ludzi a tak¿e ochronê rodowiska zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju,
a w szczególnoci zasady zapobiegania powstawaniu odpadów lub ograniczania iloci odpadów i ich
negatywnego oddzia³ywania na rodowisko, a tak¿e odzysku lub unieszkodliwiania odpadów. W za³¹czniku do ustawy znalaz³a siê lista produktów i substancji, które tworz¹ kategoriê odpadów.
Zasada generalna wprowadzona przez ustawê mówi, ¿e ka¿dy podejmuj¹cy dzia³ania powoduj¹ce
lub mog¹ce powodowaæ powstawanie odpadów, powinien takie dzia³ania planowaæ, projektowaæ
i prowadziæ, tak aby: zapobiegaæ powstawaniu odpadów lub ograniczaæ iloæ odpadów i ich negatywne oddzia³ywanie na rodowisko przy wytwarzaniu produktów, podczas i po zakoñczeniu ich
u¿ytkowania, zapewniaæ zgodny z zasadami ochrony rodowiska odzysk, je¿eli nie uda³o siê zapobiec ich powstaniu, zapewniaæ zgodne z zasadami ochrony rodowiska unieszkodliwianie odpadów,
których powstaniu nie uda³o siê zapobiec lub których nie uda³o siê poddaæ odzyskowi. Zasada jest
te¿, ze posiadacz odpadów w pierwszej kolejnoci powinien poddaæ je odzyskowi, a jeli jest to niemo¿liwe lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych unieszkodliwiæ zgodnie
z wymaganiami ochrony rodowiska i planami gospodarki odpadami.
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Ustawa wprowadza obowi¹zek uzyskania pozwolenia na wytwarzanie odpadów:
· przez wytwórcê prowadz¹cego instalacjê powy¿ej 1 tony dla odpadów niebezpiecznych
i 5 tys ton dla innych odpadów
· przez wytwórcê nie prowadz¹cego instalacji powy¿ej 100 kg rocznie odpadów niebezpiecznych.
W innych przypadkach konieczne mo¿e byæ wydanie decyzji zatwierdzaj¹cej program gospodarki
odpadami niebezpiecznymi (dla wytwórcy prowadz¹cego instalacjê i wytwarzaj¹cego do 1 tony odpadów niebezpiecznych) lub przed³o¿enie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania nimi.
Zezwolenia wymaga prowadzenie dzia³alnoci w zakresie odzysku lub unieszkodliwiania odpadów,
zbierania i transportu odpadów.
W ustawie znalaz³y siê tez regulacje dotycz¹ce sposobów przekszta³cania, sk³adowania i magazynowania oraz miêdzynarodowego obrotu odpadami.
Ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych okrela wymagania jakim powinny odpowiadaæ opakowania ze wzglêdu na ochronê rodowiska. Opakowania to wprowadzone do obrotu wyroby
wykonane z jakichkolwiek materia³ów przeznaczone do przechowywania, ochrony, przewozu,
dostarczania lub prezentacji wszelkich produktów od surowców do towarów przetworzonych.
Wyró¿nia siê opakowania jednostkowe, zbiorcze i transportowe.
Na producentów, importerów i eksporterów opakowañ na³o¿ono obowi¹zek ograniczania iloci i negatywnego oddzia³ywania na rodowisko substancji stosowanych do produkcji opakowañ oraz
wytwarzanych odpadów opakowaniowych tak aby: objêtoæ i masa by³y ograniczone do niezbêdnego
minimum, opakowania by³y projektowane i wykonane w sposób umo¿liwiaj¹cy wielokrotny u¿ytek,
dalej recykling a w pozosta³ych wypadkach inna formê odzysku, opakowania zawiera³y najmniejsz¹
mo¿liw¹ iloæ substancji stwarzaj¹cych zagro¿enie dla ¿ycia lub zdrowia, a suma zawartoci wymienionych w ustawie metali nie przekracza³a okrelonych limitów. Producent i importer maj¹ tez obowi¹zek odpowiedniego znakowania opakowañ.
Ustawa wprowadza system sprawozdawczoci producentów, importerów i eksporterów o masie
wytworzonych, przywiezionych z zagranicy lub wywiezionych za granice opakowañ.
Bardziej szczegó³owe obowi¹zki zosta³y na³o¿one na importerów, wytwórców i niektórych sprzedawców detalicznych czwarta z komentowanych ustaw. Przedsiêbiorcy, którzy wprowadzaj¹ na
rynek krajowy produkty wymienione w za³¹cznikach np. urz¹dzenia klimatyzacyjne, ch³odnicze, akumulatory, ogniwa i baterie galwaniczne, oleje smarowne, opony lub produkty w opakowaniach:
z tworzyw sztucznych, aluminium, blachy bia³ej, papieru i tektury, szk³a gospodarczego, materia³ów
naturalnych i wielomateria³owe s¹ zobowi¹zani do zapewnienia odzysku, w szczególnoci recyklingu na poziomie okrelonym w ustawie we w³asnym zakresie lub zlecaj¹c to zadanie tzw organizacji
odzysku. Niedope³nienie obowi¹zku powoduje koniecznoæ zap³aty op³aty produktowej. Op³ata
depozytowa to op³ata wnoszona przez nabywców akumulatorów, zabezpieczaj¹ca zwrot zu¿ytych
akumulatorów do sprzedawców detalicznych.

4.2.4. Wsparcie dla MSP
Porêczenia i gwarancje udzielane przez Skarb Pañstwa i niektóre osoby prawne
Jedn¹ z najwiêkszych bol¹czek MSP jest dostêp do zewnêtrznych róde³ finansowania. Obok dzia³añ
faktycznych jak dofinansowanie lokalnych funduszy po¿yczkowych i porêczeniowych podjêto te¿
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dzia³ania legislacyjne. Nowelizacja ustawy o porêczeniach i gwarancjach udzielanych przez Skarb
Pañstwa oraz niektóre osoby prawne mia³a na celu wzrost efektywnoci dzia³ania Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych i zwiêkszenie jego roli we wspieraniu MSP.
Poszerzono zakres przedmiotowy dzia³ania funduszu. Obok dotychczasowych zabezpieczeñ sp³at
kredytów bankowych i odsetek od nich porêczonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego pojawi³y siê:
· zabezpieczenie sp³aty po¿yczek bankowych oraz odsetek od tych po¿yczek, a tak¿e wykonania zobowi¹zañ wynikaj¹cych z obligacji porêczonych lub gwarantowanych przez BGK,
· zabezpieczenie sp³aty kredytów studenckich porêczonych przez BGK,
· pokrycie uzasadnionych kosztów zwi¹zanych z udzielaniem porêczeñ i gwarancji,
· sp³ata zobowi¹zañ z tytu³u porêczeñ Banku Gospodarstwa Krajowego za zobowi¹zania podmiotów z tytu³u wspierania dzia³alnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorców porêczeniami sp³aty
po¿yczek udzielanych z udzia³em rodków publicznych lub kredytów,
· obejmowanie lub nabywanie akcji (udzia³ów) podmiotów udzielaj¹cych porêczeñ sp³aty kredytów lub po¿yczek dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców.
Na uwagê zas³uguj¹ rozwi¹zania wspieraj¹ce lokalne fundusze porêczeñ: system regwarancji udzielanych przez BGK i mo¿liwoæ obejmowania i nabywania akcji i udzia³ów takich funduszy.
Nowela poszerzy³a tak¿e katalog celów na jakie przeznaczane mog¹ byæ rodki z Funduszu. Obok
finansowania inwestycji i na zakupu materia³ów i surowców do produkcji pojawi³y siê: zakup towarów przez ma³ych i rednich przedsiêbiorców, tworzenie nowych miejsc pracy, realizowanie kontraktów eksportowych.
Zamówienia publiczne
W 2001 roku dwukrotnie zmieniano w doæ szerokim zakresie ustawê o zamówieniach publicznych.
Pierwsza nowelizacja z 22 czerwca 2001 r. mia³a na celu g³ównie dostosowanie przepisów do prawa
unijnego, druga za z 26 lipca 2001 r zaproponowana przez sejmow¹ Komisjê Ma³ych i rednich
Przedsiêbiorstw ukierunkowana by³a na poprawienie pozycji przedsiêbiorcy w postêpowaniu o zamówienie publiczne.
Za najistotniejsze dla przedsiêbiorców mo¿na uznaæ:
· zmiany dotycz¹ce oferty: zakaz ustalania kryteriów oceny na podstawie w³aciwoci wykonawcy, mo¿liwoæ sk³adania ofert przez podmioty wystêpuj¹ce wspólnie, mo¿liwoæ sk³adania
ofert wariantowych, mo¿liwoæ uzupe³niania dokumentów potwierdzaj¹cych spe³nianie warunków,
o których mowa w art. 22 ust 2 ustawy, jawnoæ ofert z wyj¹tkiem informacji stanowi¹cych
tajemnice przedsiêbiorstwa, przyznanie prawa oferentom o zwrot kosztów w przypadku
uniewa¿nienia postêpowania z winy zamawiaj¹cego, zakaz zmiany kryteriów oceny ofert w toku
postêpowania, zmiany dotycz¹ce wysokoci wadium,
· zmiany w regulacji rodków odwo³awczych: zawê¿enie katalogu czynnoci zamawiaj¹cego,
na które rodki odwo³awcze nie przys³uguj¹, poszerzenie krêgu podmiotów uprawnionych do
wniesienia takich rodków o organizacje przedsiêbiorców i pracodawców, wprowadzenie
mo¿liwoci skrelania arbitrów z listy, zmiany w uregulowaniu skargi o uchylenie wyroku do
S¹du Okrêgowego w Warszawie,
· zmiany maj¹ce na celu zwiêkszenie przejrzystoci postêpowania: obowi¹zek powo³ywania
komisji przetargowej z³o¿onej z pracowników zamawiaj¹cego, obowi¹zek publikacji og³oszeñ o przetargach na stornach internetowych, publikowanie przez Prezesa UZP informacji o dostawcach
lub wykonawcach, którym w poprzednim roku udzielone zosta³o zamówienie o wartoci
przekraczaj¹cej równowartoæ 500 000 eur.
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Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci
Warto zasygnalizowaæ tak¿e, ¿e w 2001 roku wydano szereg aktów wykonawczych do ustawy
z dn. 9 listopada 2000r o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci:
· Rozporz¹dzenie z dn. 9 marca 2001 r. w sprawie nadania statutu Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsiêbiorczoci (Dz.U. Nr 18, poz. 216),
· Rozporz¹dzenie z dn. 20 marca 2001 r. w sprawie szczegó³owych zadañ Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Dz.U. Nr 29, poz. 321),
· Rozporz¹dzenie z dn. 21 maja 2001 r. w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez
Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Dz.U. Nr 57, poz. 598 z pón. zm.),
· Rozporz¹dzenie z dn. 17 padziernika 2001 r. w sprawie konkursu wy³aniaj¹cego kandydatów
na stanowisko Prezesa Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Dz.U. Nr 127, poz. 1394).
Wymienione akty prawne umo¿liwi³y Agencji prowadzenie dzia³alnoci, która ma na celu m.in. wspieranie rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.

4.3. MSP a s¹downictwo
4.3.1 S¹downictwo powszechne w sprawach gospodarczych  analiza statystyczna9
Liczba spraw wnoszonych do s¹dów powszechnych z roku na rok wzrasta. W roku 1999 trafi³o do
nich ponad 6,6 mln spraw, a w roku 2000 ju¿ prawie 7,5 mln, co stanowi wzrost o 11,9%. Tendencja
widoczna jest niemal we wszystkich kategoriach spraw s¹dowych. Niewielki spadek wnoszonych
powództw zanotowano jedynie w odniesieniu do spraw z tytu³u ksi¹g wieczystych.
Wykres 4.1. Liczba spraw wniesionych do s¹dów powszechnych w latach 19992000

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci

W roku 2000 zanotowano tak¿e wzrost, o 9,4% liczby spraw rozstrzygniêtych w stosunku do roku
poprzedniego. Bior¹c pod uwagê stosunek liczby spraw wnoszonych oraz zaleg³oci z lat poprzed-

9

Opracowanie powsta³o w oparciu o materia³ statystyczny zgromadzony w Ministerstwie Sprawiedliwoci oraz na
podstawie danych z wybranych s¹dów rejonowych i okrêgowych z siedzib¹ w Warszawie i Bia³ymstoku
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nich do spraw zakoñczonych w danym roku daje siê jednak zauwa¿yæ tendencjê do sta³ego zwiêkszania zaleg³oci. Liczba spraw wniesionych w 2000 roku wzros³a o blisko 12%, podczas gdy liczba
spraw zakoñczonych o nieca³e 9%. Wzros³a zatem liczba spraw przesuniêtych do rozstrzygniêcia na
kolejny rok.
Wykres 4.2. Liczba spraw rozstrzygniêtych w latach 19992000

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci

Sprawy gospodarcze stanowi³y w roku 2000 11,9% wszystkich spraw wniesionych do s¹dów powszechnych, a ich liczba wzros³a w stosunku do roku 1999 o 4,9% (z 845 673 do 887 768 spraw).
Jednoczenie zanotowano spadek liczby tych spraw zakoñczonych prawomocnym orzeczeniem.
W stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego liczba rozstrzygniêtych spraw gospodarczych spad³a o 4,6%.
Wykres 4.3. Udzia³ spraw gospodarczych w sprawach wnoszonych do s¹dów powszechnych w roku 2000
(dane w %)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci
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Tradycyjnie najwiêcej spraw wnoszonych jest do s¹dów rejonowych  ponad 90% wszystkich spraw
wnoszonych do s¹dów powszechnych. W roku 2000 do s¹dów rejonowych wniesiono 92,1% wszystkich spraw gospodarczych, a ich liczba w tej instancji, w porównaniu z rokiem ubieg³ym, wzros³a
o 2,5%. Do s¹dów okrêgowych trafi³o nieco ponad 7% wszystkich spraw gospodarczych, do s¹dów
apelacyjnych mniej ni¿ 1% (0,76%), a do s¹du antymonopolowego 0,3%.
Wykres 4.4. Liczba spraw gospodarczych wed³ug rodzajów s¹dów w roku 2000 (dane w %)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci

Zwraca uwagê systematyczny wzrost liczby spraw gospodarczych wnoszonych do s¹dów wy¿szej
instancji. I tak liczba spraw gospodarczych wniesionych do s¹dów okrêgowych wzros³a w 2000 roku
o 47,9% w stosunku do roku poprzedniego, w s¹dach apelacyjnych o 23,6%, a w s¹dzie antymonopolowym odpowiednio o 47,3%.
Wykres 4.5. Liczba spraw gospodarczych wnoszonych do s¹dów wed³ug ich w³aciwoci w latach 19992000
(dynamika zmian, rok poprzedni = 100)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci
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Jednoczenie systematycznie spada stosunek liczby spraw rozstrzyganych do wnoszonych w s¹dach
gospodarczych. Tendencja ta wystêpuje przede wszystkim w s¹dach rejonowych, gdzie w roku 2000 rozpatrzono o 6,8% mniej spraw ni¿ w roku poprzednim. W tym samym okresie w s¹dach okrêgowych zakoñczono o 39,2% wiêcej spraw ni¿ w roku poprzednim, a w s¹dach apelacyjnych odpowiednio o 28,2%.
Powiêkszaj¹ce siê zaleg³oci w s¹downictwie polskim widaæ wyranie na przyk³adzie s¹du gospodarczego w Warszawie. W roku 2000 do rozstrzygniêcia, w s¹dzie rejonowym i okrêgowym ³¹cznie,
pozostawa³o 55 408 spraw, z czego mniej ni¿ po³owê (46,5%) stanowi³y sprawy nowe. Z tego zakoñczono 50,1% spraw, pozosta³e stanowiæ bêd¹ bilans otwarcia na rok 2001.
Wykres 4.6. Liczba spraw gospodarczych do rozstrzygniêcia w s¹dach warszawskich w roku 2000

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci

Nieco mniejsze zaleg³oci wystêpuj¹ w innych s¹dach. I tak np. do s¹du rejonowego w Bia³ymstoku
wp³ynê³o w 2000 roku 5 448 spraw, co stanowi³o 81,7% wszystkich spraw do rozstrzygniêcia w tej
instancji, a do s¹du okrêgowego 1 327 spraw. S¹d rejonowy rozpatrzy³ 82,9% wszystkich spraw
(wniesionych oraz pozosta³ych z roku poprzedniego), a s¹d okrêgowy odpowiednio 96% spraw.
Zaleg³oci na rok 2001 wynios³y dla s¹du rejonowego 1 136 spraw czyli 17,1%, a dla s¹du okrêgowego 361, co stanowi 4% spraw rozstrzyganych w tej instancji.
Wykres 4.7. Liczba spraw gospodarczych do rozstrzygniêcia w s¹dach w Bia³ymstoku w roku 2000 (dane liczbowe)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci
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Zebrany materia³ statystyczny daje doæ pesymistyczny obraz polskiego s¹downictwa. Wieloæ i ró¿norodnoæ spraw, przy ogólnie ma³ej wydajnoci pracy s¹dów powoduje powstawanie du¿ych zaleg³oci i znaczne wyd³u¿anie czasu rozstrzygania. Jest to widoczne szczególnie w przypadku s¹dów
rejonowych oraz w du¿ych orodkach miejskich. Bior¹c pod uwagê ograniczenia kadrowe i wynikaj¹cy z nich brak dostatecznej iloci sk³adów orzekaj¹cych nie dziwi niska efektywnoæ wymiaru
sprawiedliwoci, postrzegana i oceniania przez uczestników postêpowañ s¹dowych jako opiesza³oæ
i brak kompetencji.

4.3.2. S¹downictwo powszechne w opinii przedsiêbiorców10
Sporód badanych firm prawie 63% zadeklarowa³o ¿e, w ci¹gu ca³ego okresu swojej dzia³alnoci,
mia³o przynajmniej jedn¹ sprawê s¹dow¹11 w zakresie prawa pracy lub prawa gospodarczego. W firmach najmniejszych, gdzie zatrudnienie nie przekracza³o 9 pracowników, takie deklaracje z³o¿y³o
47% respondentów, w grupie firm o zatrudnieniu od 10 do 49 osób odsetek ten wyniós³ 69%,
a w grupie firm o zatrudnieniu od 50 do 250 osób  odpowiednio 72,5%.
Wykres 4.8. Odsetek firm maj¹cych sprawy s¹dowe wg struktury zatrudnienia (w %)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci

Wród spraw gospodarczych dominowa³y te, których przedmiotem by³o odzyskiwanie nale¿noci.
Kategoria ta pojawi³a siê w 60% odpowiedzi. 80% respondentów, którzy zadeklarowali uczestnictwo
w sprawie gospodarczej wskaza³o na siebie jako powoda, za przyczynê wszczêcia procedury podaj¹c
chêæ odzyskania nale¿noci z tytu³u zawartej umowy. Tylko nieliczna grupa badanych (15%) przyzna³a
siê, ¿e w sprawie gospodarczej jest stron¹ pozwan¹ z tytu³u niedotrzymania warunków kontraktu12.
redni czas trwania sprawy gospodarczej, ustalony na podstawie wypowiedzi badanych, oscyluje
w granicach 14 miesiêcy.
10

11
12

Badaniem objêto 124 przedsiêbiorców z czego 34% stanowi³y firmy zatrudniaj¹ce od 2 do 9 pracowników, 34% firmy
zatrudniaj¹ce od 10 do 49 pracowników i 32% firmy o zatrudnieniu od 50 do 250 osób. Najwiêkszy odsetek stanowi³y
przedsiêbiorstwa z siedzib¹ w Warszawie (30%), Szczecinie (10%), Poznaniu (9%), Krakowie (7%) i Lublinie (6%)
W badaniu nie uwzglêdniano spraw rejestrowych, zmian nazwy, dotycz¹cych ksi¹g wieczystych.
Jeli chodzi o sytuacjê bycia pozwanym najczêstsze wskazania dotyczy³y spraw z zakresu prawa pracy, w 40%
odpowiedzi dotyczy³y one rozwi¹zania umowy o pracê i konfliktów na tle finansowym z pracownikami
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Wykres 4.9. redni czas trwania sprawy gospodarczej wg miasta bêd¹cego siedzib¹ firmy (dane w miesi¹cach)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci

Uzyskane wyniki w pe³ni pokrywaj¹ siê zarówno z intuicyjn¹ wiedz¹ o przewlek³oci procedury
s¹dowej, jak i wczeniej prezentowanymi danymi statystycznymi Ministerstwa Sprawiedliwoci.
Przeciêtny okres trwania sprawy s¹dowej ulega znacznemu wyd³u¿eniu, odpowiednio o 5 i 3 miesi¹ce
w przypadku du¿ych aglomeracji takich, jak Warszawa czy Kraków. Wi¹¿e siê to z jednej strony
z du¿¹ liczb¹ podmiotów gospodarczych maj¹cych siedziby w tych miastach, a bêd¹cych potencjalnymi uczestnikami procedury s¹dowej, jak i z liczb¹ ju¿ wniesionych spraw, w tym przede wszystkim wszelkiego rodzaju odwo³añ, apelacji.
Podczas trwania postêpowania s¹dowego firmy, nawet te najmniejsze, czêsto korzystaj¹ z us³ug prawników  radców prawnych, adwokatów. A¿ 90% ogó³u badanych twierdzi, ¿e op³aca³o tego typu
us³ugi. Tylko wród mikro firm odsetek odpowiedzi pozytywnych jest nieco ni¿szy. 16% respondentów przyznaje, ¿e nigdy nie korzysta³o z profesjonalnej obs³ugi prawnej. Pewnym wyjanieniem
mo¿e byæ tu podmiotowa struktura doradztwa prawnego. Wiêkszoæ respondentów wskazywa³a na
radców prawnych, jako tê grupê specjalistów, z których pomocy korzysta. Firmy rednie i ma³e czêciej
ni¿ mikro zatrudniaj¹ takie osoby bezporednio u siebie, na etacie, st¹d ich ³atwiejszy dostêp do us³ugi.
Wykres 4.10. Korzystanie z profesjonalnej obs³ugi prawnej wg wielkoci firmy (dane w %)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci
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Najczêstszym i doæ oczywistym powodem odrzucenia pomocy ze strony adwokatów by³y zbyt
wysokie koszty obs³ugi. Wskaza³a je ponad po³owa badanych (52%). Na wysokoæ kosztów pomocy
prawnej czêciej wskazywa³y firmy rednie (70%), ni¿ ma³e i mikro. Jeli wzi¹æ pod uwagê, ¿e firmy
ma³e zdecydowanie rzadziej wstêpuj¹ na drogê s¹dow¹, czyli wszczêcie postêpowania jest dla nich
ostatecznoci¹, mo¿na zaryzykowaæ stwierdzenie, ¿e im wiêksza jest waga sprawy  w sensie
jednostkowym  tym mniejsze znaczenie maj¹ zwi¹zane z ni¹ koszty finansowe.
Wyd³u¿ony czas trwania poszczególnych spraw, wysokie koszty obs³ugi prawnej, w tym koszty wpisu,
nie pozostaj¹ bez wp³ywu na wyra¿an¹ przez ponad po³owê respondentów (51,6%) opiniê, i¿ skorzystaj¹ oni w przysz³oci z drogi s¹dowej jedynie w braku innych rozwi¹zañ. Niemal 10% badanych
wola³oby wybraæ polubowne metody za³atwienia sporu (np. arbitra¿) lub w ogóle odst¹piæ od dochodzenia roszczeñ (8,9%).
Wykres 4.11. Deklaracje co do korzystania z drogi s¹dowej w przysz³oci (dane w %)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci
Wród respondentów, którzy deklarowali siê jako zwolennicy legalizmu, a wiêc zawsze byliby sk³onni
wybraæ drogê postêpowania s¹dowego, wa¿n¹ rolê odgrywa³y czynniki o charakterze spo³eczno 
wychowawczym. Badani wskazywali na tradycje rodzinne (przekonanie, i¿ dla zachowania dobrego
imienia firmy i wiarygodnoci w oczach klientów konieczne jest poddanie wszelkich sporów rozstrzygniêciu powo³anych do tego organów) oraz wiarê w instytucjê pañstwa (pañstwo prawa jako
gwarant bezpieczeñstwa obywateli). Przeciwnicy postêpowania s¹dowego wskazywali z kolei na
swoje osobiste, negatywne dowiadczenia z wymiarem sprawiedliwoci, a tak¿e na elementy kulturowe  spo³eczny odbiór osób (firm) zaanga¿owanych w procesy s¹dowe. Firmy które nigdy nie
mia³y sprawy s¹dowej, czêciej (55%) deklarowa³y, ¿e tak¿e w przysz³oci nie skorzystaj¹ z tej drogi. Deklaracjê tak¹ z³o¿y³o 45% firm, które ju¿ rozpoczê³y postêpowanie s¹dowe. Do czynników
decyduj¹cych o zaniechaniu drogi s¹dowej badani zaliczyli wczeniejsze zawarcie ugody (41%) lub
wielkoæ sporu (9%).
Respondenci doæ negatywnie oceniaj¹ ogóln¹ kondycjê polskiego s¹downictwa. Oceniaj¹c pracê
s¹dów powszechnych najczêciej skar¿ono siê na opiesza³oæ (29%), biurokracjê (18%) oraz brak
kompetencji sêdziów (13%). Najrzadziej zwracano uwagê na stronniczoæ sêdziów, korupcjê i wysokie koszty (po 2% odpowiedzi).
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Wykres 4.12. Opinie respondentów na temat pracy s¹dów powszechnych w Polsce (dane w %)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci

Warto zauwa¿yæ, ¿e wiêkszoæ mankamentów w pracy s¹dów powszechnych wskazywana przez badanych zwi¹zana jest z czynnikiem ludzkim  biurokracja, opiesza³oæ, brak kompetencji. Ich wyeliminowanie nie zawsze wymaga nak³adów finansowych. Co wiêcej walka z takimi zjawiskami mo¿e przynieæ wymierne oszczêdnoci. Respondenci nie wi¹¿¹ wiêc z³ej pracy s¹dów wy³¹cznie z ich s³ab¹
kondycj¹ finansow¹. Opiesza³oæ, biurokracja, praca komorników to tak¿e te elementy oceny negatywnej, które pojawia³y siê najczêciej przy okazji pytania o konkretne dowiadczenia badanych odnonie
ich postêpowañ s¹dowych. Elementem ró¿nicuj¹cym by³y koszty postêpowania. Przy pytaniu ogólnym, odnosz¹cym siê do s¹downictwa jako takiego, na zbyt wysokie koszty wskaza³o tylko 2% respondentów. Odsetek ten znacznie wzrós³ do 11% gdy zapytano o osobiste dowiadczenia badanych. Negatywne zjawiska wystêpuj¹ce w s¹downictwie powszechnym praktycznie nie mia³y wp³ywu na wszczêcie
przez respondentów procedury s¹dowej. Tylko 2% badanych stwierdzi³a, ¿e stronniczoæ sêdziów jest
czynnikiem, który mo¿e zadecydowaæ o zaniechaniu wszczêcia postêpowania. Zaledwie 5% respondentów wycofa³aby siê z powodu biurokracji, a 7% z powodu opiesza³oci s¹du.
Ustalaj¹c zbiór negatywnych cech s¹downictwa uzyskano wyniki zbli¿one do prezentowanych wy¿ej.
Na czo³owym miejscu znalaz³y siê: opiesza³oæ (21% wskazañ), z³e prawo (15%), biurokracja (13%).
2% respondentów nie widzi ¿adnych wad polskiego s¹downictwa. 4% badanych zarzuca s¹dom korupcjê.
W opinii ma³ych i rednich przedsiêbiorców polskie s¹downictwo pracuje nieefektywnie, a przyczyny tego stanu rzeczy mo¿na podzieliæ na trzy grupy:
· czynniki strukturalno  organizacyjne; skomplikowane procedury, z³a organizacja trybów
orzecznictwa, przestarza³a infrastruktura, s³aby i niewydolny system prawny,
· czynniki ludzkie; brak kompetencji i dowiadczenia sêdziów, korupcja,
· czynniki wykonawcze; brak w³aciwych procedur egzekucyjnych, niejasne, czêsto zmieniaj¹ce
siê przepisy prawa.
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Zarówno analiza danych statystycznych dotycz¹cych liczebnoci spraw gospodarczych oraz trybu
ich rozstrzygania, jak i opinie przedsiêbiorców uczestnicz¹cych w postêpowaniach s¹dowych wskazuj¹ jakie s¹ oczekiwane kierunki i zakres zmian w polskim s¹downictwie. Jednym z pierwszych
obszarów regulacji powinno byæ usprawnienie procedur zwi¹zanych z wdra¿aniem (wykonywaniem)
prawa. Chodzi tu przede wszystkim o skrócenie czasu rozpatrywania danej sprawy, co mo¿e nast¹piæ
np. poprzez wy³¹czenie spod jurysdykcji s¹dowej spraw o minimalnym znaczeniu gospodarczym
(podniesienie progu wartoci przedmiotu sporu, który stanowi o wejciu na drogê postêpowania przed
s¹dem gospodarczym). W wielu krajach zachodnich, szczególnie w systemie anglosaskim, istnieje
tendencja do rozstrzygania spraw gospodarczych w trybie postêpowania arbitra¿owego. Wydaje siê,
¿e upowszechnienie systemu polubownego rozwi¹zywania konfliktów wynikaj¹cych z niewykonania lub nienale¿ytego wykonania umowy przez przedsiêbiorców, doprowadzi³oby do udro¿nienia
systemu s¹downictwa powszechnego. Bior¹c pod uwagê rodzaj i wagê spraw wnoszonych do polskich s¹dów mo¿na z du¿¹ doz¹ prawdopodobieñstwa stwierdziæ, ¿e wp³ynê³oby to na znacz¹ce
zmniejszenie ogólnej liczby spraw sadowych, a przez to na skrócenie czasu ich rozpatrywania.
Drugim obszarem zmian powinno byæ wzmocnienie pozycji organów odpowiedzialnych za wykonywanie orzeczeñ. W chwili obecnej uzyskanie pozytywnego rozstrzygniêcia sprawy nie jest równoznaczne z uzyskaniem tytu³u egzekucyjnego, a tym bardziej nie oznacza mo¿liwoci otrzymania zas¹dzonego roszczenia. Z jednej strony nale¿a³oby zatem rozszerzyæ kompetencje s¹dów w zakresie
orzekania, z drugiej  wyposa¿yæ egzekutorów s¹dowych w skuteczne narzêdzia realizacji wyroku.
Pewnym u³atwieniem dla przedsiêbiorców by³oby wprowadzenie formularzowego trybu postêpowania,
na wzór spraw z zakresu prawa cywilnego. Wniesienie sprawy do s¹du gospodarczego, sk³adanie w jej
toku stosownych wniosków, wszelkie czynnoci proceduralne i odwo³ania powinny odbywaæ siê
z wykorzystaniem standardowych formularzy, ³atwych do wype³nienia przez ka¿dego zainteresowanego.
Wyeliminowa³oby to koniecznoæ anga¿owania wyspecjalizowanych doradców prawnych, a tym samym zmniejszy³o koszty postêpowania. W efekcie tryb rozpatrywania sporów uleg³by przyspieszeniu.

4.4. Przedsiêbiorca w postêpowaniu upad³ociowym
4.4.1. Pozycja przedsiêbiorcy w postêpowaniu upad³ociowym
Wynikaj¹cy z przepisów prawa obowi¹zek wszczêcia procedury egzekucyjnej w przypadku niewyp³acalnoci d³u¿nika jest gwarantem bezpieczeñstwa obrotu gospodarczego. Regulacje wynikaj¹ce
z norm prawa upad³ociowego maj¹ na celu stworzenie systemu informacyjno ochronnego, który
ostrzega³by przedsiêbiorców przed zawieraniem kontraktów z upad³ym (czytaj: nierzetelnym) podmiotem gospodarczym. Poprawnoæ, precyzja i przejrzystoæ zapisów prawa upad³ociowego stanowi¹
zatem niezbêdny warunek prawid³owego funkcjonowania przedsiêbiorstw w gospodarce rynkowej.
Tymczasem polskie prawo jest niejednorodne i budzi szereg kontrowersji staj¹c siê niejednokrotnie
przyczyn¹ pog³êbiania gospodarczego chaosu.
Do podstawowych kanonów polskiego prawa upad³ociowego nale¿¹:
13
· przyznanie zdolnoci upad³ociowej wy³¹cznie przedsiêbiorcom ,
· wymóg istnienia co najmniej dwóch wierzycieli,
13

Chodzi o przedsiêbiorcê w rozumieniu ustawy Prawo dzia³alnoci gospodarczej Prawo upad³ociowe wymienia kategorie
podmiotów, których upad³oci nie mo¿na og³osiæ: pañstwowe i komunalne jednostki organizacyjne, Kasy Chorych
i instytucje utworzone w drodze ustawy, nie bêd¹cy osobami prawnymi przedsiêbiorcy, których dzia³alnoc nie wymaga
zg³oszenia do ewidencji; ograniczon¹ zdolnoæ upad³ociow¹ maj¹ m.in. PKP, Porty Lotnicze, Poczta Polska, Mennica
Pañstwowa, Pañstwowa Wytwórnia Papierów Wartociowych.
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zasada terytorialnoci czyli objêcie upad³oci¹ ca³ego maj¹tku przedsiêbiorcy, zarówno nale¿¹cego
14
do niego w dniu og³oszenia upad³oci, jak i nabytego ju¿ w toku postêpowania ,
przyjêcie trwa³ego zaprzestania p³acenia d³ugów jako przes³anki og³oszenia upad³oci,
utrata, z mocy prawa, zarz¹du oraz mo¿liwoci korzystania i rozporz¹dzania maj¹tkiem wskutek
15
og³oszenia upad³oci ,
16
poddanie procedury upad³ociowej nadzorowi s¹du lub wyznaczonego przez s¹d sêdziego-komisarza ,
sp³ata wierzytelnoci wed³ug kolejnoci zale¿nej od rodzaju wierzytelnoci,
brak dodatkowych kar dla d³u¿nika oraz rezygnacja z procedury rehabilitacyjnej w celu przywrócenia d³u¿nikowi dobrego imienia.

Wymienione wy¿ej zasady sk³adaj¹ce siê na kodeks postêpowania upad³ociowego maj¹ istotne znaczenie dla sposobu funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Z punktu widzenia przedsiêbiorców
kluczowe s¹ trzy zagadnienia: przyznanie i utrata zdolnoci upad³ociowej, przes³anki og³oszenia
upad³oci oraz konsekwencje naruszenia procedury postêpowania upad³ociowego.
Zdolnoæ upad³ociowa
Polskie prawo przyznaje zdolnoæ upad³ociow¹ wy³¹cznie przedsiêbiorcom, a wiêc: osobom fizycznym,
osobom prawnym oraz niemaj¹cym osobowoci prawnej spó³kom prawa handlowego, które zawodowo i we w³asnym imieniu podejmuj¹ i prowadz¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹. Jak pokazuje praktyka, przyznanie zdolnoci upad³ociowej przedsiêbiorcom ma raczej charakter deklaratywny, a rzeczywistym
ród³em tego uprawnienia jest status prawny danego podmiotu. Pozycja wierzyciela i jego uprawnienia
w du¿ym stopniu zale¿¹ od tego, kto jest jego d³u¿nikiem. I tak, niektórzy przedsiêbiorcy z racji swojej
pozycji rynkowej (gospodarczego znaczenia), z mocy ustawy wy³¹czeni s¹ spod dzia³ania procedury
upad³ociowej i objêci specjaln¹ ochron¹ przez pañstwo. Bycie wierzycielem takiego chronionego
d³u¿nika, nawet przy spe³nieniu wszelkich innych ustawowych przes³anek og³oszenia upad³oci nie
daje podstaw do wszczêcia procedury upad³ociowej. Jest to rozwi¹zanie szczególnie niekorzystne dla
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, które najczêciej pe³ni¹ rolê dostawców i poddostawców dla du¿ych
jednostek. Dzia³aj¹c w znacznym rozproszeniu maj¹ niewielkie mo¿liwoci egzekwowania nale¿noci,
a powy¿sza formu³a w praktyce zamyka im drogê dochodzenia roszczeñ przed s¹dem.
Sposób egzekwowania wierzytelnoci na drodze postêpowania upad³ociowego wi¹¿e siê tak¿e
z posiadaniem przez d³u¿nika statusu osoby fizycznej lub prawnej. Osoby fizyczne nabywaj¹ zdolnoæ
upad³ociow¹ z chwil¹ podjêcia dzia³alnoci gospodarczej bez wzglêdu na to, czy uzyska³y wpis do
rejestru przedsiêbiorców (ewidencji) czy nie, a trac¹ j¹ z chwil¹ faktycznego zaprzestania dzia³alnoci.
W przypadku osób prawnych momentem decyduj¹cym o przyznaniu zdolnoci upad³ociowej i jej utracie
jest wpis, a póniej wykrelenie z rejestru. Jeszcze bardziej skomplikowana jest sytuacja jednostek
organizacyjnych nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej, a prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹.
Dotyczy to przede wszystkim spó³ek cywilnych, które po ostatnich nowelizacjach zosta³y wykluczone
z krêgu przedsiêbiorców. Zdolnoæ upad³ociow¹ maj¹ wy³¹cznie wspólnicy tych spó³ek, co oznacza,
¿e masê upad³oci tworzy nie tylko maj¹tek stanowi¹cy wspó³w³asnoæ ³¹czn¹ wspólników, zwi¹zan¹
z prowadzon¹ przez nich dzia³alnoci¹ gospodarcz¹, ale tak¿e ich maj¹tki osobiste. £atwo zauwa¿yæ,
14

15

16
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Przeciwieñstwem jest zasada uniwersalnoci, przyjmuj¹ca za³o¿enie, ¿e upad³oci¹ objêty jest tak¿e maj¹tek d³u¿nika
po³o¿ony za granic¹ (ustawodawstwom reguluj¹cym upad³oæ znany jest równie¿ system mieszany, wed³ug którego
tylko maj¹tek nieruchomy, znajduj¹cy siê za granic¹, nie nale¿y do masy upad³oci).
Wskutek og³oszenia upad³oci upad³y d³u¿nik traci z mocy samego prawa zarz¹d oraz mo¿noæ korzystania
i rozporz¹dzania maj¹tkiem wchodz¹cym w sk³ad masy upad³oci, nie traci natomiast zdolnoci do dzia³ania odnonie
do innego maj¹tku (ze wzglêdu na zasadê terytorialnoci dotyczy to m.in. maj¹tku po³o¿onego poza granicami kraju).
Reliktem tej zasady jest dopuszczenie przez prawo upad³ociowe w wyj¹tkowych przypadkach zgromadzenia wierzycieli
oraz stworzenie mo¿liwoci powo³ania ich organu (rady wierzycieli) wed³ug uznania sêdziego-komisarza lub na ¿¹danie
wierzycieli reprezentuj¹cych okrelon¹ sumê wierzytelnoci.

¿e w tym przypadku dla powodzenia procedury upad³ociowej decyduj¹ce znaczenie bêdzie mia³ stan
i wielkoæ tych maj¹tków liczony od chwili faktycznego podjêcia dzia³alnoci gospodarczej.
Powy¿sze ró¿nicowanie potencjalnych uczestników postêpowania upad³ociowego ze wzglêdu na ich
status prawny, wydaje siê nieuprawnione. Tym bardziej, i¿ ustawa o dzia³alnoci gospodarczej wyranie
okrela moment, od którego podmiot uznawany jest za przedsiêbiorcê czyli w wietle prawa upad³ociowego za podmiot posiadaj¹cy zdolnoæ upad³ociow¹. Wydaje siê, i¿ zachodzi tu oczywista kolizja przepisów prawnych, wynikaj¹ca z niedostosowania procedury upad³ociowej do obecnych standardów.
Przes³anki og³oszenia upad³oci
Podstawow¹ przes³ank¹ og³oszenia upad³oci jest trwa³e zaprzestanie p³acenia d³ugów. Pojêcie to
doczeka³o siê wielu wyk³adni, z których ¿adna nie pozwala na jednoznaczne wskazanie terminu jego
zaistnienia. Niejasne jest zarówno sformu³owanie trwa³e zaprzestanie p³acenia d³ugów, jak i okolicznoci z nim zwi¹zane. S¹d Najwy¿szy wielokrotnie wskazywa³, i¿ zaprzestanie p³acenia d³ugów
nie oznacza przejciowych trudnoci finansowych po stronie d³u¿nika, ani jego niechêci do regulacji
zobowi¹zañ. Jeli zatem przedsiêbiorca nie p³aci d³ugów, gdy¿ nie uwa¿a za stosowne regulowaæ
swoje zobowi¹zania, nie musi siê obawiaæ wszczêcia procedury upad³ociowej, a jedynie przewlek³ego postêpowania przed s¹dem gospodarczym lub cywilnym. Sformu³owanie trwa³e nie wskazuje w istocie na ¿aden przedzia³ czasowy. Wa¿ne s¹ okolicznoci w jakich dosz³o do zaprzestania
p³acenia d³ugów. Musz¹ siê one wi¹zaæ z ogólnie z³¹ kondycj¹ finansow¹ przedsiêbiorstwa i brakiem
perspektyw poprawy. Przes³anka trwa³ego zaprzestania p³acenia d³ugów nie zachodzi nawet wówczas gdy d³u¿nik sp³aca czêæ swoich wierzycieli, ignoruj¹c pozosta³ych. Nie mo¿na równie¿
zaprzestaæ p³acenia d³ugów w stosunku do jednego istniej¹cego wierzyciela.
Przyjêcie powy¿szej formu³y rodzi dwa skutki. Po pierwsze wierzyciele czêsto nie s¹ w stanie wdro¿yæ procedury upad³ociowej mimo, i¿ nie otrzymuj¹ zaleg³ych wierzytelnoci; po drugie d³u¿nicy
opóniaj¹ moment z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³oci, wyzbywaj¹c siê w ten sposób maj¹tku.
Jak pokazuje praktyka konsekwencje zmniejszania stanu posiadania i dzia³ania na szkodê wierzycieli
s¹ niewielkie. Prawo przewiduje wprawdzie sankcje karne dla d³u¿ników, którzy nie dotrzymali
terminu z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³oci, ale s¹ to sprawy jednostkowe. Uderza to przede
wszystkim w MSP, z uwagi na ich s³absz¹ pozycjê ekonomiczn¹.

4.4.2. Konsekwencje naruszenia procedury upad³ociowej
Przedsiêbiorcy rzadko decyduj¹ siê z³o¿yæ zawiadomienie o pope³nieniu przestêpstwa postaci nie
z³o¿enia wniosku o og³oszenie upad³oci. Jednak nawet w przypadku z³o¿enia takiego zawiadomienia
wszczête postêpowania przygotowawcze koñcz¹ siê zazwyczaj umorzeniem.
Tabela 4.1.

Liczba spraw karnych rozpoznanych przez Prokuraturê Rejonow¹ Warszawa-Wola dotycz¹cych
nie zg³aszania upad³oci przez cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych.

Rok

Liczba spraw karnych rozpoznanych przez
prokuraturê dotycz¹cych przestêpstw
nie zg³aszania upad³oci

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

0

1

2

3

6

8

3

3

2

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci
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Niewielka liczba spraw jest oczywist¹ konsekwencj¹ nieprecyzyjnego okrelenia momentu, w którym z³o¿enie wniosku o upad³oæ jest obligatoryjne. Prokurator prowadz¹cy postêpowanie przygotowawcze nie jest w stanie okreliæ czy zaistnia³y przes³anki do z³o¿enia wniosku o upad³oæ, poza
oczywistymi przypadkami. Powoduje to ca³kowit¹ bezkarnoæ cz³onków zarz¹du w spó³kach za nie
zg³aszanie wniosków o upad³oæ i stwarza zagro¿enie dla bezpieczeñstwa obrotu gospodarczego17.
Z analizy spaw karnych rozpoznawanych przez Prokuraturê Rejonow¹ Warszawa-Wola w latach
19911999 wynika, ¿e przedsiêbiorcy nie s¹ zainteresowani w dochodzeniu odpowiedzialnoci karnej
od cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych albo bior¹c pod uwagê, ¿e przepisy karne znajduj¹ siê poza
kodeksem karnym, po prostu nie wiedz¹ o ich istnieniu. W ci¹gu dziewiêciu lat do Prokuratury Rejonowej Warszawa-Wola wp³ynê³o tylko dwadziecia osiem zawiadomieñ o pope³nieniu przestêpstwa nie
zg³oszenia upad³oci. W latach 1991-1994 wszystkie spawy karne zosta³y zakoñczone umorzeniem,
za w latach 1995-1996 tylko w 50 % spraw skierowano do S¹du akt oskar¿enia. Po roku 1996 ponownie blisko 100 % spraw zosta³o zakoñczonych umorzeniem, Podstawow¹ przes³ank¹ umorzenia w wy¿ej
wymienionych sprawach by³o stwierdzenie, ¿e czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego.

4.4.3. Postêpowanie upad³ociowe  dane statystyczne
Sprawy z zakresu postêpowania upad³ociowego stanowi¹ niewielki odsetek, poni¿ej piêciu setnych
procenta, wszystkich spraw wnoszonych do s¹dów powszechnych. Tak¿e ich udzia³ w sprawach gospodarczych jest znikomy i nie przekracza 0,5% (dane za rok 2000).
Wykres 4.13. Sprawy upad³ociowe w latach 19902001

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci

Liczba spraw z zakresu prawa upad³ociowego wzros³a w ostatnich dziesiêciu latach prawie trzydziestokrotnie ze 149 spraw w roku 1990 do prawie 4,5 tys. na koniec roku 2000. Tendencja wzrostowa najsilniej zaznaczy³a siê w okresie miêdzy 1990 a 1993 rokiem, który pod wzglêdem liczby wniesionych spraw (5 249) nale¿a³ do rekordowych. Kolejne lata, to niewielkie okresowe spadki liczby
wnoszonych powództw. Na koniec 2000 roku odnotowano niemal dwukrotnie wiêcej spraw wniesionych ni¿ w roku 1998.
17

Zauwa¿yæ nadto nale¿y, ¿e odpowiedzialnoæ karn¹ ponosz¹ tylko cz³onkowie zarz¹du spó³ek kapita³owych. Nie
ponosi tej odpowiedzialnoci np. jednoosobowy przedsiêbiorca, a tych w obrocie gospodarczym jest bardzo du¿o.

154

Wykres 4.14. Stosunek liczby spraw zakoñczonych uwzglêdnieniem wniosku o og³oszenie upad³oci do spraw
oddalonych (dane za lata 19902001)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci

W latach 19901992 niemal tyle samo spraw koñczy³o siê uwzglêdnieniem w ca³oci lub czêci
wniosku o og³oszenie upad³oci, co jego oddaleniem. W póniejszym okresie (lata 19931995)
nast¹pi³ wyrany wzrost liczby spraw oddalonych, w stosunku do uwzglêdnionych. Przeciêtnie, w analizowanym okresie, s¹dy dwa razy czêciej oddala³y sprawy upad³ociowe ni¿ je uwzglêdnia³y. W ca³ej
dekadzie, jedynie w roku 1998 wiêkszoæ spraw upad³ociowych zakoñczy³a siê zgodnie z intencjami
wnioskodawców.
Wykres 4.15. Stosunek liczby spraw zakoñczonych og³oszeniem upad³oci do ogólnej liczby spraw upad³ociowych wniesionych w danym roku (dane za lata 19902001)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci

Analiza danych statystycznych Ministerstwa Sprawiedliwoci wskazuje, ¿e w okresie od 1990 do
2001 roku liczba spraw zakoñczonych uwzglêdnieniem w ca³oci lub czêciowo wniosku o og³oszenie upad³oci, pozostaje niemal na tym samym poziomie, niezale¿nie od wzrostu lub spadku ogólnej
liczby wnoszonych spraw upad³ociowych. W roku 1990 sprawy zakoñczone og³oszeniem upad³oci
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stanowi³y nieco mniej ni¿ 20 % wszystkich spraw upad³ociowych wniesionych w tym roku (18,4%).
W roku 1993 by³o to odpowiednio 16,4%, w roku 1999 22,5%, 2000  19,7% a w pierwszym pó³roczu 2001, odpowiednio 16,1%.
Cech¹ charakterystyczn¹ dla praktyki postêpowania upad³ociowego w Polsce jest du¿y odsetek liczby
spraw odrzucanych przez s¹dy ze wzglêdu na braki formalne. Wed³ug róde³ Ministerstwa Sprawiedliwoci sprawy za³atwione, ale nie merytorycznie, stanowi¹ oko³o po³owy wszystkich spraw rozstrzygniêtych w danym roku.
Wykres 4.16. Stosunek liczby spraw odrzuconych ze wzglêdów formalnych do za³atwionych w danym roku
(dane za lata 19902001)

ród³o: opracowanie PARP na podstawie danych Ministerstwa Sprawiedliwoci

Znacz¹cy odsetek spraw odrzuconych przez s¹d ze wzglêdów formalnych oraz tych, w których oddalono wniosek o og³oszenie upad³oci powoduje, ¿e jedynie co czwarta, pi¹ta sprawa koñczy siê
uwzglêdnieniem wniosku w ca³oci lub czêci. Sprawy uwzglêdnione przez s¹d stanowi¹ przeciêtnie
od 16 do 23% wszystkich spraw rozstrzyganych w danym roku. Ta dysproporcja mo¿e wskazywaæ
z jednej strony, na zbytnie skomplikowanie i niejasnoæ procedur rz¹dz¹cych postêpowaniem upad³ociowym, z drugiej, na brak przygotowania i wiedzy przedsiêbiorców w tym zakresie. Prezentowane dane statystyczne nie pozwalaj¹ na wyci¹ganie zbyt daleko id¹cych wniosków, ale wskazuj¹
doæ wyranie na istnienie ogromnej dysproporcji miêdzy koniecznoci¹ (i potrzeb¹) zapewnienia
bezpieczeñstwa obrotu gospodarczego, a jej praktyczn¹ realizacj¹.

4.4.4.Wnioski i rekomendacje
W 2001 roku widoczna jest tendencja do obejmowania kolejnych obszarów ¿ycia gospodarczego
szczegó³owymi regulacjami prawa administracyjnego. Czêæ zmian wynika z koniecznoci dostosowania do obszernych regulacji unijnych, czêæ za jest wynikiem próby opanowania przez ustawodawcê wszystkich dziedzin ¿ycia. Dla przedsiêbiorców nadaktywnoæ organów stanowi¹cych prawo skutkuje koniecznoci¹ ledzenia nieustaj¹cych zmian, orientowania siê w terminach wchodzenia
ich w ¿ycie, a w przypadku przeoczenia którego z postanowieñ mo¿e mieæ przykre konsekwencje,
gdy¿ w wiêkszoci zmienianych lub nowych ustaw z zakresu prawa administracyjnego materialnego
przewidziano obok sankcji egzekucyjnych dotkliwe sankcje karne. Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e w polskim
systemie prawnym przewidziano istnienie kilkunastu instytucji powo³anych do pe³nienia funkcji kontrolnych a organy kontroli i sposób jej przeprowadzania w firmie s¹ rozproszone i niespójne ze sob¹.
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W 2001 roku uda³o siê jednak zrealizowaæ kilka za³o¿eñ ustawodawczych bêd¹cych realizacj¹ programu Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 roku: istotne
by³o wprowadzenie kompleksowej regulacji podatkowej umowy leasingu, stworzenie podstaw prawnych dla poszerzenia dzia³alnoci porêczeniowej, wyposa¿enie w instrumenty prawne dzia³ania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci oraz zmiany w prawie zamówieñ publicznych.
Ocena prawa upad³ociowego zale¿y w du¿ym stopniu od tego czy dokonuje siê jej z punktu widzenia wierzyciela czy d³u¿nika. Dla wierzycieli najistotniejsz¹ kwesti¹ jest odzyskanie roszczenia, chocia¿by w czêci. Z tego wzglêdu, s¹ oni zainteresowani stanem maj¹tku d³u¿nika i mo¿liwoci¹ sprawnego przeprowadzenia postêpowania egzekucyjnego. Tymczasem przypadki wyegzekwowania
nale¿noci od upad³ego d³u¿nika s¹ sporadyczne, a sama egzekucja zupe³nie nieefektywna. Stosunkowo czêsto s¹dy oddalaj¹ wnioski o og³oszenie upad³oci z powodu braku maj¹tku, który wystarczy³by na pokrycie co najmniej kosztów postêpowania upad³ociowego. Oddalenie wniosku z powodu
braku maj¹tku jest obligatoryjne i mo¿e nast¹piæ tak¿e wówczas gdy s¹d oceniaj¹c stan maj¹tku
d³u¿nika stwierdzi jego nadmierne obci¹¿enie zabezpieczeniami (zastawem, hipotek¹ itp.). Uznaje
siê, ¿e maj¹tek d³u¿nika nie wystarcza na pokrycie kosztów postêpowania tak¿e wtedy, gdy nie mo¿na spieniê¿yæ maj¹tku ze wzglêdu na jego nik³¹ wartoæ rynkow¹ (brak ofert na zakup przestarza³ej
konstrukcyjnie hali fabrycznej albo brak nabywców na zapasy przestarza³e, towary niemodne). Jak
wynika z praktyki d³u¿nicy dokonuj¹ bardzo sprawnego transferu maj¹tku, który jest szybszy ni¿
procedury egzekucyjne. Niesprawiedliwe jest te¿ prawnie usankcjonowane w Polsce uprzywilejowanie niektórych wierzycieli, np. Skarbu Pañstwa czy wierzytelnoci zabezpieczonych hipotek¹.
Wierzycielom najczêciej nie pozostaje nic innego, jak spisaæ swe wierzytelnoci w ciê¿ar strat, chyba
¿e mo¿na ich dochodziæ od innych osób, np. od upad³ego bêd¹cego osob¹ fizyczn¹ lub jego spadkobierców, od osób pe³ni¹cych funkcje organów upad³ego bêd¹cego osob¹ prawn¹.
Rola prawa powinna polegaæ na zagwarantowaniu równego traktowania wszystkich wierzycieli bez
wzglêdu na ich pozycjê rynkow¹ i status prawny oraz umo¿liwieniu im zaspokojenia udokumentowanych roszczeñ, przy jednoczesnym zabezpieczeniu interesów upadaj¹cego d³u¿nika. Pierwszy
z wymienionych celów mo¿na osi¹gn¹æ rezygnuj¹c z zapisów daj¹cych przywileje Skarbowi Pañstwa i innym wierzycielom (wierzytelnoci) w toku postêpowania upad³ociowego poprzez precyzyjne okrelenie momentu, w którym obligatoryjnie nale¿y z³o¿yæ wniosek o upad³oæ, a tak¿e jasne
sformu³owanie okolicznoci, w których uzasadnione jest odrzucenie wniosku z powodu niewystarczaj¹cego maj¹tku d³u¿nika. W tej grupie regulacji mog³yby siê tak¿e znaleæ przepisy rozci¹gaj¹ce
odpowiedzialnoæ za nieterminowe z³o¿enie wniosku poza cz³onków zarz¹du spó³ek kapita³owych.
Jeli chodzi o lepsze zabezpieczenie pozycji d³u¿nika wskazaæ nale¿y zarówno doprecyzowanie momentu, od którego biegnie dwutygodniowy termin na z³o¿enie wniosku o upad³oæ, jak równie¿ rozszerzenie jego uprawnieñ w zakresie wyboru drogi postêpowania. Chodzi tu zw³aszcza o mo¿liwoæ
zawarcia uk³adu z wierzycielami reprezentuj¹cymi Skarb Pañstwa.
Dokonuj¹c oceny prawa upad³ociowego nale¿y zauwa¿yæ, i¿ bardzo czêsto przestêpstwa upad³oci
pope³niane s¹ nie tyle z powodu nieznajomoci prawa, co z chêci jego obejcia. Celem takiego
dzia³ania jest zazwyczaj udaremnienie lub ograniczenie zaspokojenia wierzycieli. Wyeliminowaniu
takich dzia³añ powinno s³u¿yæ przede wszystkim czêstsze stosowanie kary zakazu prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Taka kara plus pozbawienie walorów zdobytych w drodze przestêpstwa czy
wysoka grzywna s¹ czêsto o wiele bardziej dolegliwe dla sprawcy ni¿ kara pozbawienia wolnoci.
Obecnie tzw. przestêpcy w bia³ych ko³nierzykach nie obawiaj¹ siê zbytnio sankcji gro¿¹cych za przestêpstwa gospodarcze. Do podejmowania dzia³añ niezgodnych z prawem motywuj¹ ich liczne umorzenia tego rodzaju spraw, a tak¿e fakt, ¿e postêpowania ci¹gn¹ siê niekiedy latami. Niewyp³acalnoæ
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jednego d³u¿nika nierzadko poci¹ga za sob¹ niewyp³acalnoæ równie¿ jego wierzyciela, bêd¹cego
d³u¿nikiem innego przedsiêbiorcy. Taki ³añcuch nie kontrolowanych bankructw mo¿e doprowadziæ
do powa¿nych zak³óceñ w gospodarce, naruszyæ elementarne zasady bezpieczeñstwa obrotu, nawet
je¿eli wiêkszoæ podmiotów dzia³a ze starannoci¹ sumiennego kupca.
Przygotowywana obecnie nowelizacja prawa upad³ociowego zak³ada bardziej realn¹ ochronê wierzycieli, pozwala na przyspieszenie i uproszczenie procedur. Uk³ad i upad³oæ, pomiêdzy którymi
brakuje obecnie koordynacji, zostan¹ po³¹czone w jeden system. S¹d bêdzie móg³ podj¹æ szybk¹
decyzjê o likwidacji lub ratowaniu przedsiêbiorstwa, tym bardziej ¿e rozszerzone zostan¹ mo¿liwoci restrukturyzacji firmy, o której bêdzie mog³o decydowaæ wiêcej wierzycieli ni¿ dot¹d. Obecnie
ponad po³owa wierzycieli jest wy³¹czona z uk³adu. Projekt przewiduje, ¿e do uk³adu bêd¹ mogli
wchodziæ wszyscy wierzyciele, oprócz alimentacyjnych. Wszyscy te¿ bêd¹ mogli g³osowaæ nad
restrukturyzacj¹ przedsiêbiorstwa. W projekcie przewiduje siê mo¿liwoæ szybkich uk³adów, zawieranych w ci¹gu trzech tygodni (obecnie czêsto pó³ roku). Projekt nak³ada nowe obowi¹zki na s¹d;
sprawdzenie wiarygodnoci d³u¿nika, badaj¹c ekonomiczne aspekty jego dzia³alnoci. W przypadku
likwidacji obligatoryjne bêdzie stosowanie zabezpieczenia i powo³anie bieg³ego. Ma to byæ regu³a,
a nie, jak obecnie, wyj¹tek. Projekt podnosi rangê spraw z zakresu prawa upad³ociowego, bowiem
bêdzie w nich orzekaæ s¹d okrêgowy, a nie rejonowy.
Nowe prawo upad³ociowe wprowadza ponadto uniwersalizm egzekucji generalnej, co oznacza,
¿e polskie s¹dy bêd¹ musia³y, na zasadzie wzajemnoci, uznawaæ orzeczenia s¹dów innych pañstw,
je¿eli firma, której orzeczenie dotyczy, ma oddzia³ w Polsce.
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5.1. Dzia³alnoæ orodków otoczenia biznesowego
Wród dzia³aj¹cych w Polsce instytucji wspieraj¹cych szeroko pojêt¹ przedsiêbiorczoæ istnieje du¿a
ró¿norodnoæ. S¹ to zarówno podmioty gospodarcze nastawione na zysk, jak i instytucje prowadz¹ce
dzia³alnoæ typu non-profit. Czêæ z nich koncentruje siê na dzia³aniach polegaj¹cych wy³¹cznie na
wspieraniu MSP, inne adresuj¹ swoje us³ugi g³ównie do du¿ych przedsiêbiorstw, w mniejszym stopniu
uwzglêdniaj¹c potrzeby MSP.
Na prze³omie wrzenia i padziernika 2001 roku, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci przeprowadzone zosta³o badanie firm nale¿¹cych do otoczenia biznesowego ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw. Zasadniczym celem projektu by³o poznanie pozycji konkurencyjnej orodków otoczenia biznesu, zarówno nale¿¹cych do Krajowego Systemu Us³ug (KSU), jak i nie nale¿¹cych do tego
systemu, a tak¿e firm komercyjnych wiadcz¹cych us³ugi doradcze, szkoleniowe, informacyjne i finansowe. Problematyka dotycz¹ca dzia³alnoci firm zrzeszonych w KSU jest opisana w odrêbnej czêci
Raportu, dlatego te¿ w niniejszym rozdziale wiêkszy nacisk zostanie po³o¿ony na analizê zgromadzonego materia³u w kontekcie podzia³u badanych instytucji na firmy komercyjne i niekomercyjne1.
Zasiêg geograficzny prowadzonej dzia³alnoci
Najczêciej, badani okrelali zasiêg dzia³alnoci swoich firm jako regionalny (44%). W znacznie
mniejszym stopniu dzia³alnoæ ograniczano wy³¹cznie do obszaru miejscowoci lub gminy (22%).
Miêdzyregionalny charakter aktywnoci, jest du¿o mniej popularny w badanej próbie (9%), za ogólnopolski zasiêg dzia³alnoci us³ugowej firm otoczenia biznesowego deklarowano czêciej ni¿ w co
pi¹tej firmie. Miêdzynarodowym charakterem swoich us³ug mog³o poszczyciæ siê tylko 5% badanych.
Wykres 5.1. Zasiêg geograficzny prowadzonej dzia³alnoci firm otoczenia biznesu

ród³o: IBOiR Pentor na zlecenie PARP
1

Badaniem objête zosta³y podmioty zajmuj¹ce siê us³ugami kierowanymi do sektora Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw,
w nastêpuj¹cym zakresie tematycznym: doradztwo, szkolenia, informacja, finanse. Badano zarówno podmioty
wiadcz¹ce us³ugi komercyjnie  odp³atnie, jak i niekomercyjnie tj. wiadczone za darmo lub za op³at¹ pokrywaj¹c¹
wy³¹cznie koszty zwi¹zane z ich wiadczeniem, nie przynosz¹c¹ firmie zysku. Badanie przeprowadzono wród 409
podmiotów gospodarczych w nastêpuj¹cym podziale: 192 podmioty wiadcz¹ce us³ugi wy³¹cznie o charakterze
komercyjnym, 176 firm, w których czêæ wiadczonych us³ug ma charakter niekomercyjny, 41 firm, w których wszystkie
wiadczone us³ugi maj¹ charakter niekomercyjny. Projekt badawczy zosta³ zrealizowany przez Instytut Badania Opinii
i Rynku Pentor (IBOiR Pentor).
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Firmy specjalizuj¹ce siê w doradztwie i us³ugach finansowych czêciej od pozosta³ych dzia³aj¹ na rynku
lokalnym. Ich siedziby mieszcz¹ siê z regu³y w wiêkszych aglomeracjach miejskich i miastach wojewódzkich. Firmy wiadcz¹ce us³ugi informacji gospodarczej czêciej dzia³aj¹ na rynku regionalnym. Podmioty wiadcz¹ce us³ugi na zasadach komercyjnych koncentruj¹ siê na rynkach albo lokalnych, albo
szerszych, miêdzyregionalnych i ogólnopolskim, za firmy niekomercyjne  na rynkach regionalnych.
Na zasiêg terytorialny dzia³alnoci badanych firm i instytucji otoczenia biznesowego wydaje siê wp³ywaæ tak¿e atrakcyjnoæ inwestycyjna regionu. Podmioty z województw s³abiej rozwiniêtych (klasy C i D)2
wiadcz¹ us³ugi na poziomie lokalnym b¹d regionalnym. Firmy z województw o najmniejszym ryzyku
inwestycyjnym (klasy A i B)  najczêciej obejmuj¹ swoj¹ dzia³alnoci¹ rynek ogólnopolski.
Odbiorcy us³ug  wed³ug bran¿
Klienci badanych firm otoczenia biznesu dzia³aj¹ najczêciej w sektorze handlu detalicznego (56%)
i hurtowego (51%). W niewiele mniejszym stopniu klientami badanych firm s¹ podmioty z sektorów
budowlanego i produkcji przemys³owej (po 46%). Struktura bran¿owa klientów jest ró¿nicowana
przez stopieñ rozwoju województwa. W województwach klasy A i B klientami firm otoczenia biznesu czêciej s¹ podmioty z sektora produkcji przemys³owej, natomiast w województwach klasy C i D
klienci czêciej pochodz¹ z bran¿ handlu detalicznego i transportu.
Wykres 5.2. Klienci badanych firm (w podziale bran¿owym)

ród³o: IBOiR Pentor na zlecenie PARP
2

Przy doborze próby badawczej uwzglêdniono zró¿nicowanie województw pod wzglêdem atrakcyjnoci inwestycyjnej
okrelonej czterema klasami, od najwiêkszej atrakcyjnoci inwestycyjnej do najmniejszej. Przyjêty podzia³ województw
jest nastêpuj¹cy: Klasa A  mazowieckie i l¹skie; Klasa B  wielkopolskie, dolnol¹skie i zachodniopomorskie; Klasa
C  ma³opolskie, lubuskie, ³ódzkie, opolskie, kujawsko-pomorskie i pomorskie; Klasa D  podkarpackie, podlaskie,
lubelskie, warmiñsko-mazurskie i wiêtokrzyskie.
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Potrzeby doradcze MSP
Do firm wiadcz¹cych us³ugi dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, przedsiêbiorcy najczêciej zg³aszaj¹ siê po pomoc zwi¹zan¹ z pozyskiwaniem kredytów, po¿yczek i dotacji (20%). Nastêpne
w kolejnoci, pod wzglêdem zg³aszanych przez MSP potrzeb doradczych, s¹ us³ugi zwi¹zane z doradztwem prawnym (16%), szkoleniami podnosz¹cymi kwalifikacje pracowników (15%), doradztwem zwi¹zanym z problematyk¹ rynku zbytu towarów (15%) oraz z zagadnieniami dotycz¹cymi
ksiêgowoci i finansów (14%), w tym us³ug zwi¹zanych z audytem. Nieco rzadziej ma³e i rednie
przedsiêbiorstwa zwracaj¹ siê o pomoc w zakresie planowania i zarz¹dzania (10%), polityki kadrowej i rekrutacyjnej (9%), doradztwa specjalistycznego (7%) oraz marketingu i reklamy (5%).
Mikroprzedsiêbiorstwa najczêciej szukaj¹ porad prawno-podatkowych (30%) oraz doradztwa w zakresie
problemów finansowych (24%). Potrzeby firm najmniejszych, zatrudniaj¹cych do 9 pracowników i problemy z jakimi zwracaj¹ siê one do firm z otocznia biznesowego, prezentuje szczegó³owo poni¿szy wykres.
Wykres 5.3. Us³ugi najczêciej wiadczone mikroprzedsiêbiorstwom

ród³o: IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Firmy doradcze wiadcz¹ tak¿e porady dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹. Osoby
te najczêciej zg³aszaj¹ siê do badanych firm w celu uzyskania porad prawno-podatkowych (40%),
rozwi¹zañ problemów finansowych i ksiêgowych (39%) lub porad zwi¹zanych z rozpoczêciem i prowadzeniem dzia³alnoci (27%).
Najrzadziej do firm doradczych zg³aszaj¹ siê osoby zmieniaj¹ce profil dzia³alnoci gospodarczej,
bezrobotni i jednostki rz¹dowe lub samorz¹dowe. Osoby zmieniaj¹ce profil dzia³alnoci gospodarczej
najczêciej szukaj¹ porad zwi¹zanych z finansowaniem nowej dzia³alnoci (23%) lub wsparciem
w kwestiach prawno-podatkowych (22%). Osoby bezrobotne korzystaj¹ g³ównie ze specjalistycznych
kursów zawodowych (42%), a jednostki samorz¹dowe g³ównie ze szkoleñ (31%).
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5.2. Oferta firm otoczenia biznesowego
Zakres wiadczonych us³ug
Badane firmy czêsto wiadcz¹ wiêcej ni¿ jeden rodzaj us³ug, na przyk³ad firmy zajmuj¹ce siê doradztwem ogólnym oferuj¹ tak¿e informacje gospodarcz¹. W badanej grupie podmiotów 81% wiadczy
dla MSP us³ugi doradcze, 61%  us³ugi szkoleniowe, 40%  us³ugi finansowe, a 37%  oferuje informacjê gospodarcz¹. Poni¿sza analiza koncentruje siê na grupie najliczniejszej  firmach doradczych.
W ramach us³ug doradczych, najwiêcej firm, bo a¿ 55% kieruje swoj¹ ofertê do przedsiêbiorców
rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹. W bardziej szczegó³owym ujêciu, niemal po³owa badanych (47%) wiadczy us³ugi doradztwa specjalistycznego w zakresie finansów. Podobny odsetek
podmiotów otoczenia biznesowego objêtych badaniem, wychodzi naprzeciw potrzebom MSP, oferuj¹c specjalistyczne porady w zakresie prawnych aspektów prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
(46%). Nieco rzadziej, badani uwzglêdniaj¹ w swojej ofercie specjalistyczne doradztwo dotycz¹ce
problematyki planowania i zarz¹dzania przedsiêbiorstwem (40%). Porady marketingowe, czy zwi¹zane z zagadnieniami zarz¹dzania zasobami ludzkimi, mo¿na spotkaæ w ofercie jednej trzeciej firm
(odpowiednio 33 i 31%). Natomiast bardziej zaawansowane us³ugi, zwi¹zane z eksportem, czy wdra¿aniem innowacji i transferem tehchnologii, s¹ du¿o rzadziej uwzglêdniane w ofercie ogó³u badanych orodków doradczych (odpowiednio 19 i 18%).
Wykres 5.4. Us³ugi wiadczone w zakresie doradztwa

ród³o: IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Nale¿y odnotowaæ, ¿e podmioty komercyjne znacznie czêciej, ni¿ niekomercyjne, zajmuj¹ siê specjalistycznym doradztwem w zakresie jakoci (odpowiednio 29% i 11%), doradztwem w zakresie
ochrony rodowiska (27% i 7%), specjalistycznym doradztwem w zakresie innowacji i transferu technologii (20% i 6%) i specjalistycznym doradztwem w zakresie produkcji (29% i 9%).
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W prezentowanym na wykresie zestawieniu ofertowym, na pierwszym miejscu znalaz³y siê us³ugi
z zakresu szeroko rozumianej problematyki finansowej, prawnej i zwi¹zanej z zarz¹dzaniem (w tym
zarz¹dzaniem zespo³ami, podnoszeniem ich kwalifikacji), mo¿na zatem stwierdziæ zbie¿noæ ofert
z opisanymi wczeniej oczekiwaniami i potrzebami ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Natomiast
szeroka gama us³ug wychodz¹ca ponad zg³aszane przez MSP potrzeby w zakresie doradztwa, mo¿e
wiadczyæ pozytywnie o poziomie konkurencyjnoci firm otoczenia biznesu objêtych badaniem, przynajmniej od strony przygotowania ofertowego.
Warunki p³atnoci
Najczêciej stosowan¹ form¹ p³atnoci za us³ugi jest p³atnoæ koñcowa po wykonaniu us³ugi  prawie po³owa (49%) firm preferuje taki rodzaj zap³aty. Co pi¹ta firma (19%) wymaga od klienta wp³acenia zaliczki,
natomiast oko³o 6% firm wiadczy us³ugi tylko po uprzednim wp³aceniu wartoci ca³ej us³ugi z góry.
Wykres 5.5. Formy p³atnoci  wysokoæ zaliczki odniesiona do wartoci us³ugi

ród³o: IBOiR Pentor na zlecenie PARP

63% badanych firm deklaruje stosowanie polityki upustów cenowych. W tej grupie, czêciej znajduj¹ siê firmy wiadcz¹ce wszystkie lub przynajmniej czêæ us³ug komercyjnie. Jest to zjawisko naturalne, gdy¿ firmy niekomercyjne czêsto nie pobieraj¹c w ogóle op³at, nie maj¹ realnej mo¿liwoci
stosowania upustów.
Najczêstszym z oferowanych przez badane firmy upustów jest rabat ze wzglêdu na cykliczne zlecenia us³ug  64%. Doæ czêsto stosowany jest te¿ upust ze wzglêdu na wartoæ zlecenia, który proponuje ponad po³owa podmiotów z otoczenia biznesowego. Najrzadziej stosuje siê upusty ze wzglêdu
na czas p³atnoci oraz za p³atnoæ nale¿noci w ca³oci, a nie w ratach.
Wykres 5.6. Najczêciej stosowane upusty cenowe

ród³o: IBOiR Pentor na zlecenie PARP
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Warto zaznaczyæ, ¿e stosowanie upustów cenowych jest g³ównie zró¿nicowane ze wzglêdu na region
w jakim dzia³a firma. Czêciej stosuj¹ je orodki po³o¿one województwach klasy A i B.

5.3. Prognozy rozwoju otoczenia biznesu
Szanse i zagro¿enia
W opinii przedstawicieli badanych firm, rynek us³ug dla MSP jest trudny ze wzglêdu na du¿¹ liczbê
konkurentów, mimo to, dostrzegaj¹ oni równoczenie szanse na prowadzenie na nim aktywnej dzia³alnoci. Najczêciej respondenci (21%) nie potrafili nazwaæ konkretnych mo¿liwoci rynkowych,
ograniczaj¹c siê jedynie do ogólnych stwierdzeñ wskazuj¹cych na dobre perspektywy firm oferuj¹cych us³ugi dla sektora MSP. Zdaniem badanych, stan otoczenia biznesowego MSP zale¿ny jest
w du¿ym stopniu od ogólnej sytuacji na rynku w ogóle, a tak¿e poprawy sytuacji samego sektora
MSP wyra¿aj¹cej siê tak w zwiêkszeniu liczby firm, jak i zwiêkszeniu popytu na us³ugi dla MSP.
Na poprawê sytuacji na rynku sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw czêciej od pozosta³ych
firm licz¹ podmioty oferuj¹ce wszystkie us³ugi komercyjnie i te, które s¹ zlokalizowane w miejscowociach powy¿ej 100 tys. mieszkañców.
Bardziej zdecydowane opinie zanotowane zosta³y w przypadku zagro¿eñ na rynku us³ug dla MSP.
Oko³o jedna trzecia badanych firm obawia siê konsekwencji ogólnego spadku koniunktury (21%)
albo braku rodków finansowych w firmach sektora MSP na us³ugi profesjonalne (12%). Spadku
ogólnej koniunktury zdecydowanie czêciej obawiaj¹ siê firmy zlokalizowane w ma³ych miastach
(do 10 tys. mieszkañców)  45%. Taka ocena sytuacji mo¿e byæ efektem ogólnej dekoniunktury
(a nawet recesji) na rynku polskim. Czêsto pojawiaj¹cym siê zagro¿eniem by³a konkurencja, któr¹
wskazywa³a prawie co czwarta firma (21%). Innym z zagro¿eñ by³a ogólnie ma³a liczba firm z sektora MSP, a tym samym ograniczony popyt na us³ugi (8% wskazañ).

5.4. Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci  zadania i programy
5.4.1. Informacje ogólne
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci (PARP) rozpoczê³a dzia³alnoæ 1 stycznia 2001 roku.
Zgodnie z Ustaw¹ z dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Dz. U. z dnia 13 grudnia 2000 r. Nr 109, poz. 1158) jest ona prawnym nastêpc¹ Polskiej
Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw dzia³aj¹cej w latach 1995-2000 i podlega Ministrowi Gospodarki. Agencja jest odpowiedzialna za kontynuacjê dzia³añ podjêtych przez
Polsk¹ Fundacjê Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw w 2000 roku, zw³aszcza
przy realizacji projektów wspó³finansowanych ze rodków programu Unii Europejskiej Phare.
Celem Agencji jest udzia³ w realizacji programów rozwoju gospodarki, w szczególnoci w zakresie
wspierania rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (MSP), eksportu oraz spójnoci spo³eczno-gospodarczej kraju.
PARP realizuje swoje zadania poprzez samodzielne wykonywanie dzia³añ lub dofinansowanie dzia³añ
innych organizacji i instytucji, w zakresie:
· wiadczenia us³ug doradczych dla przedsiêbiorców,
· organizowania szkoleñ i seminariów,
· organizowania przedsiêwziêæ informacyjnych, promocyjnych, targowych i wystawienniczych
w kraju i zagranic¹,
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gromadzenia i udostêpniania informacji istotnych dla przedsiêbiorców,
tworzenia baz danych zawieraj¹cych informacje gospodarcze i zarz¹dzanie nimi,
opracowywania, wydawania i rozpowszechniania publikacji,
wiadczenie us³ug eksperckich, w tym dla organów administracji rz¹dowej i organów jednostek
samorz¹du terytorialnego,
opracowywania i udostêpniania analiz dotycz¹cych zjawisk zachodz¹cych w gospodarce,
dofinansowania udzia³u polskich przedsiêbiorców w miêdzynarodowych imprezach promocyjnych,
targowych i wystawienniczych, a tak¿e miêdzynarodowych programach obejmuj¹cych badania
naukowe oraz prace rozwojowe i wdro¿eniowe.

PARP mo¿e stosowaæ nastêpuj¹ce instrumenty finansowe:
· po¿yczki i dotacje dla MSP,
· dotacje dla podmiotów dzia³aj¹cych na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci,
· obejmowanie udzia³ów i akcji w spó³kach o okrelonym profilu dzia³alnoci,
· nabywanie obligacji emitowanych przez przedsiêbiorców.
Za samodzielnie wykonywane dzia³ania PARP mo¿e pobieraæ czêciow¹ lub pe³n¹ odp³atnoæ, jednak
nie dla osi¹gniêcia zysku.
Do szczegó³owych zadañ PARP, zgodnie z Rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001,
nale¿y:
· u³atwianie przedsiêbiorcom dostêpu do informacji,
· u³atwianie przedsiêbiorcom dostêpu do wiedzy zwi¹zanej z prowadzeniem przedsiêbiorstwa,
· u³atwianie ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom dostêpu do specjalistycznych us³ug doradczych,
· u³atwianie ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom uzyskiwania certyfikatów wymaganych na rynkach miêdzynarodowych, przez finansowanie czêci kosztów procesu certyfikacji,
· upowszechnianie wród MSP wiedzy o ryku kapita³owym,
· promowanie i wspieranie udzia³u MSP w programach Unii Europejskiej i innych miêdzynarodowych programach rozwoju MSP, w szczególnoci przez wiadczenie us³ug doradczych przedsiêbiorcom ubiegaj¹cym siê o pozyskanie rodków z tych programów,
· wspomaganie organów administracji rz¹dowej, organów jednostek samorz¹du terytorialnego
i organizacji przedsiêbiorców, poprzez wiadczenie us³ug szkoleniowych i doradczych w zakresie
metod wspierania MSP,
· wspieranie organów administracji, organów jednostek samorz¹du terytorialnego, organizacji przedsiêbiorców oraz MSP w pozyskiwaniu rodków finansowych Unii Europejskiej,
· wspieranie rozwoju gospodarki elektronicznej, poprzez wiadczenie us³ug szkoleniowych
i doradczych w tym zakresie, na rzecz przedsiêbiorców i ich organizacji,
· wspomaganie instytucji udzielaj¹cych po¿yczek i porêczeñ kredytowych ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom oraz osobom podejmuj¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹, przez doradztwo oraz
udzielanie wsparcia finansowego, przeznaczonego na powiêkszenie kapita³u tych instytucji,
· wspomaganie ma³ych i rednich przedsiêbiorców, podejmuj¹cych wspó³dzia³anie w celu obni¿enia
kosztów prowadzenia dzia³alnoci handlowej, przez wiadczenie us³ug szkoleniowych i doradczych,
· wspomaganie kszta³towania postaw przedsiêbiorczych w spo³eczeñstwie, w szczególnoci wród
m³odzie¿y, przez dofinansowywanie inicjatyw s³u¿¹cych temu celowi,
· pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców,
w szczególnoci przez udostêpnianie informacji z dostêpnych jej baz danych,
Pracami Agencji kieruje Prezes. Nadzór nad dzia³aniami Agencji sprawowany jest przez Radê Nadzorcz¹ sk³adaj¹c¹ siê z 9 cz³onków powo³ywanych przez ministra w³aciwego do spraw gospodarki.
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Jeden z cz³onków Rady powo³ywany jest na wniosek ministra w³aciwego ds. rozwoju regionalnego,
czterech na wniosek ogólnopolskich organizacji zrzeszaj¹cych organizacje przedsiêbiorców i pracodawców.
Biuro Agencji tworz¹ nastêpuj¹ce komórki organizacyjne:
· Zespó³ Zarz¹dzania Programami.
· Zespó³ Szkoleñ, Doradztwa i Informacji.
· Zespó³ Planowania i Monitorowania.
· Zespó³ Studiów i Analiz.
· Zespó³ Promocji.
· Zespó³ Administracji.
· Zespó³ Kontroli Wewnêtrznej.

5.4.2. Dzia³ania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci w 2001 roku
W 2001 roku sposób realizacji zadañ Agencji wyznacza³y priorytety okrelone w Kierunkach dzia³añ
Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 roku. Ponadto Agencja dzia³a³a zgodnie
z istotnymi dla rozwoju MSP zapisami w dokumentach rz¹dowych takich jak: Narodowa strategia
rozwoju regionalnego 20012006, Program wsparcia na lata 20012001, Narodowy program
przygotowania do cz³onkostwa, Wstêpny narodowy plan rozwoju, Ocena sytuacji i propozycje
dzia³añ dla polepszenia sytuacji w handlu zagranicznym Polski, Program rozwoju handlu wewnêtrznego do 2003 roku.
W 2001 roku Agencja pe³ni³a dwie podstawowe funkcje:
· rz¹dowej agencji do spraw rozwoju przedsiêbiorczoci, realizuj¹cej zadania wynikaj¹ce z polityki
pañstwa wobec MSP oraz polityki rozwoju gospodarki, w zakresie rozwoju przedsiêbiorczoci,
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, promocji gospodarki i wspierania eksportu oraz wspierania
osi¹gania celów spójnoci gospodarczej i spo³ecznej regionów, zw³aszcza w kontekcie integracji z UE,
· jednostki wdra¿aj¹cej programów Phare, za które odpowiedzialny jest minister w³aciwy do spraw
gospodarki, a tak¿e inni w³aciwi ministrowie, zw³aszcza w zakresie rozwoju sektora ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw, modernizacji i restrukturyzacji gospodarki oraz przedsiêbiorczoci
i rozwoju zasobów ludzkich w programach spójnoci gospodarczej i spo³ecznej.
G³ówne programy i zadania realizowane przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci w 2001 roku:
· zadania okrelone w dokumencie Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do 2002 roku oraz w Rozporz¹dzeniu Rady Ministrów z dnia 20 marca 2001 roku w sprawie
szczegó³owych zadañ Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Dz. U. z dnia 6 kwietnia 2001 r.
Nr 29 poz. 321),
· Program PL9811 INICJATYWA £agodzenie spo³ecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego oraz hutnictwa ¿elaza i stali w Polsce Phare 1998,
· Program PL9903.01 INICJATYWA II £agodzenie spo³ecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego oraz hutnictwa ¿elaza i stali oraz rozwój regionalny na
l¹sku  Phare 1999,
· Program PL9909.01 Rozwój Regionalny Warmii i Mazur oraz Podkarpacia  Phare 1999,
· PL0003.12 Program Rozwoju Eksportu  Phare 2000,
· PL0003.07 Program Rozwoju MSP  Phare 2000,
· Leonardo do Vinci,
· zakoñczenie obs³ugi realizacji trzech programów: Programu Rozwoju Instytucjonalnych Struktur Wspieranie Przedsiêbiorczoci w Polsce  STEP IFE (tzw. counterpart funds), PL9603 Pro168

gramu Promocji Eksportu MSP  EXPROM II  Phare 1996, PL9610 Programu Rozwoju Przedsiêbiorczoci w Polsce  STEP II  Phare 1996.

5.4.3. Dotacje udzielone w ramach Kierunków dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych
i rednich przedsiêbiorstw do 2002 roku
W ramach realizacji dokumentu Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
do 2002 roku przedsiêbiorcy za porednictwem Agencji mog¹ korzystaæ z szeregu form wsparcia.
W 2001 roku Agencja udziela³a dotacji przeznaczonych na finansowanie czêci kosztów:
·
·
·

uczestnictwa kadry kierowniczej ma³ych przedsiêbiorstw w szkoleniach,
uzyskiwania przez MSP certyfikatów z zakresu systemów zarz¹dzania jakoci¹, rodowiskiem
lub bezpieczeñstwem i higien¹ pracy,
przygotowania ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do uczestnictwa w rynku kapita³owym.

Ponadto w tym okresie Agencja udziela³a dotacji na powiêkszenie kapita³u funduszy po¿yczkowych
lub funduszy porêczeniowych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców prowadzonych przez podmioty
dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci.
W 2001 roku PARP udziela³ dotacji na inicjatywy wspieraj¹ce rozwój przedsiêbiorczoci, ze szczególnym uwzglêdnieniem inicjatyw skierowanych do m³odzie¿y.
rodki bud¿etowe s³u¿y³y równie¿ finansowaniu bezp³atnych us³ug informacyjno-doradcznych prowadzenia w³asnej firmy wiadczonych na rzecz, zarówno ma³ych i rednich przedsiêbiorców, jak
i osób dopiero podejmuj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹. Us³ugi te by³y realizowane przez konsultantów
zatrudnionych w sieci Punktów Konsultacyjno-Doradczych zlokalizowanych na terenie ca³ej Polski.
Dotacje udzielane s¹ na podstawie Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 maja 2001 roku
w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci.
Dotacje udzielone przez PARP w 2001 roku
N azwa ins trume ntu

Kwoty
(w PLN )

Liczba be ne ficje ntów

Dotacja szkoleniowa

6 472 405,92

9 117

Bezp³atne us³ugi doradcze

3 804 144,88

17 461

Dotacje na uzyskanie certyfikatu

13 471 715,00

861

Dotacja na powiêkszenie kapita³u funduszu

31 534 820,00

4263

Dotacja na inicjatywy wspieraj¹ce rozwój
przedsiêbiorczoci

3 286 881,00

100 inicjatyw

3

Wy³¹cznie MSP poszkodowane w wyniku klêsk ¿ywio³owych w 2001 r.
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5.4.4. Charakterystyka programów Unii Europejskiej realizowanych przez PARP
w 2001 roku
G³ówne programy realizowane przez PARP w 2001 roku to:
N azwa programu

Planowany bud¿e t
w 2001 roku (w PLN )

Zre alizowany bud¿e t
w 2001 roku (w PLN )

Program PL9811 Inicjatywa £agodzenie spo³ecznych
i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa
wêgla kamiennego oraz hutnictwa ¿elaza i stali
w Polsce  Phare 1998

33 908 200,00

23 196 313,91

Program PL9903.01 Inicjatywa II £agodzenie spo³ecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji
górnictwa wêgla kamiennego oraz hutnictwa ¿elaza
i stali oraz rozwój regionalny na l¹sku"  Phare 1999

41 178 900,00

31 208 470,92

Program PL9909.01 Rozwój Regionalny
Warmii i Mazur oraz Podkarpacia  Phare 1999

16 968 000,00

14 054 650,07

PL0003.12 Program Rozwoju Eksportu  Phare 2000

385 600,00

0,00

PL0003.07 Program Rozwoju MSP  Phare 2000

590 600,00

118 125,00

73 800,00

42 551,69

494 000,00

297 935,69

Leonardo da Vinci
Programu Rozwoju Instytucjonalnych Struktur
Wspieranie Przedsiêbiorczoci w Polsce  STEP IFE

W ramach Programu INICJATYWA, którego celem jest ³agodzenie spo³ecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego oraz hutnictwa ¿elaza i stali w Polsce, Agencja
w 2001 roku koñczy³a proces wydatkowania rodków. Program obejmowa³ dwa zasadnicze obszary:
wsparcie dla aktywnych os³on finansowych ze rodków bud¿etu pañstwa oraz wsparcie tworzenia
alternatywnych miejsc pracy poprzez rozwój sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Program INICJATYWA II £agodzenie spo³ecznych i regionalnych skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego oraz hutnictwa ¿elaza i stali oraz rozwój regionalny na l¹sku stanowi
kontynuacjê programu INICJATYWA. W 2001 roku Agencja w ramach INICJATYWY II realizowa³a nastêpuj¹ce projekty:
· szkolenia przekwalifikowuj¹ce dla zwalnianych pracowników hutnictwa i górnictwa,
· wspó³finansowanie wiadczeñ na przekwalifikowanie  kontraktów szkoleniowych dla zwalnianych pracowników hutnictwa,
· fundusz po¿yczkowy na tworzenie nowych miejsc pracy dla by³ych pracowników hutnictwa
i górnictwa oraz rozpoczynanie przez nich dzia³alnoci gospodarczej,
· dop³aty do oprocentowania kredytów udzielanych na tworzenie nowych miejsc pracy dla by³ych
pracowników hutnictwa i górnictwa,
· wspólfinansowanie zasi³ków socjalnych dla zwalnianych pracowników górnictwa,
· refundacja sk³adki ZUS pracodawcom zatrudniaj¹cym by³ych pracowników górnictwa,
· wspó³finansowanie us³ug doradczych dla by³ych pracowników górnictwa i hutnictwa rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ oraz MSP tworz¹cych nowe miejsca pracy dla by³ych
szkolenia przekwalifikowuj¹ce dla zwalnianych pracowników,
· fundusz dotacji loklanych.
Program Rozwój Regionalny Warmii i Mazur oraz Podkarpacia stanowi kontynuacjê Specjalnego
Programu Przygotowawczego do Funduszy Strukturalnych (Phare98  SPP) i jest realizowany na
poziomie regionalnym i lokalnym w formie wsparcia inwestycyjnego w województwie podkarpac170

kim i warmiñsko-mazurskim oraz technicznego o charakterze instytucjonalnym we wszystkich 16
województwach. Cele szczegó³owe Programu obejmuj¹:
· wdra¿anie polityki regionalnej w sposób spójny z zasadami i mechanizmami Unii Europejskiej
wraz ze skutecznym wprowadzeniem instrumentów rozwoju terenów wiejskich w ramach spójnej polityki strukturalnej i rozwoju terenów wiejskich,
· praktyczne wdro¿enie i operacjonalizacja pilotowych Regionalnych Programów Operacyjnych
Warmii i Mazur oraz Podkarpacia,
· wdro¿enie instrumentów typu pre-SAPARD w wybranych regionach,
· przygotowanie kolejnych regionów do przysz³ego uczestnictwa w programach UE poprzez opracowanie programów operacyjnych.
Krajowy Program Rozwoju Eksportu ma na celu poprawê polityki eksportowej i instytucjonalnych
struktur w przygotowaniu do konkurencyjnego udzia³u we Wspólnym Rynku poprzez stworzenie
warunków do dalszego rozwoju i internacjonalizacji polskiej gospodarki. Cele bezporednie zak³adaj¹
stworzenie warunków instytucjonalnych u³atwiaj¹cych rozwój polskiego handlu zagranicznego, na szczeblu krajowym i regionalnym, wprowadzenie mechanizmów i instrumentów proeksportowych w sposób skoordynowany na poziomie krajowym i regionalnym oraz wzrost udzia³u sektora MSP eksporcie.
Program sk³ada siê z dwóch projektów Klasyczna Pomoc Techniczna oraz Krajowe Instrumenty
Rozwoju. W ramach pierwszego projektu realizowane s¹ m.in. programy doradczo  szkoleniowe
w zakresie rozwoju eksportu, wsparcie doradcze dla instytucjonalizacji oraz modu³owy pakiet szkoleniowy z zakresu rozwoju eksportu dla lokalnych konsultantów i trenerów reprezentuj¹cych organizacje wspieraj¹ce eksport. Drugi projekt oferuje wspó³finansowanie do 60% kosztów udzia³u w programie Wprowadzenie do eksportu oraz Programu Promocji Eksportu.
Krajowy Program Rozwoju MSP obejmuje umocnienie struktur instytucjonalnych oraz zasobów ludzkich w Polsce, które uczestnicz¹ w tworzeniu oraz wdra¿aniu instrumentów polityki zwiêkszaj¹cych
konkurencyjnoæ sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. W ramach programu funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce instrumenty:
1. Specjalistyczne us³ugi doradcze dziel¹ce siê na us³ugi typu Wstêp do jakoci (dotacje na
wspó³finansowanie kosztów w zakresie projektowania i wdra¿ania systemów jakoci) oraz us³ugi
Program Innowacji i Technologii (dotacje na wspó³finansowanie kosztów realizacji projektów
w zakresie wdra¿ania innowacyjnych rozwi¹zañ i nowych technologii).
2. Pakiety szkoleniowo-doradcze dla kadr ma³ych i rednich przedsiêbiorców w ramach projektu
Gotowi do funkcjonowania na rynku UE.
3. Powo³anie w 16 województwach Regionalnych Instytucji Finansuj¹cych (RIF).
Regionalne Instytucje Finansuj¹ce s¹ regionalnym partnerem Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci wspó³pracuj¹cym przy wdra¿aniu polityki sektorowej adresowanej do MSP w regionie,
pe³ni¹ one jednoczenie analogiczn¹ rolê wobec samorz¹dowych w³adz regionalnych wdra¿aj¹cych
strategie rozwoju regionu w obszarze dotycz¹cym MSP. S¹ ³¹cznikiem, który w sposób spójny stosuje odpowiednie i skoordynowane instrumenty na poziomach regionalnym i krajowym. RIF w swej
strukturze posiada PKD (Punkt Konsultacyjno  Doradczy), jako punkt wejcia przedsiêbiorców
do programów oraz PRS (Punkt Refundacji Szkoleñ), jako umiejscowiony na poziomie regionu punkt
dystrybucji dotacji szkoleniowych realizowanych w ramach polityki pañstwa wobec MSP. Podstawowe funkcje RIF:
· wiadczenie us³ug konsultacyjno  doradczych,
· diagnozowanie potrzeb przedsiêbiorstwa, definiowanie rodzaju i zakresu potrzebnej pomocy,
dostêpnych instrumentów wsparcia (dotacje),
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·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·
·

udzielanie informacji o dostêpnych programach dotacji i warunkach uczestnictwa,
pomoc w wyborze wykonawcy dotowanych us³ug doradczych i szkoleniowych,
obs³uga administracyjna programów Phare 2000,
promocja programów adresowana do potencjalnych wykonawców us³ug doradczych
i szkoleniowych,
promocja programów adresowana do potencjalnych beneficjentów (przedsiêbiorców),
przyjmowanie i ocena wniosków o udzielenie dotacji w zakresie zgodnoci administracyjnej
i spe³niania kryteriów kwalifikacyjnych,
przekazywanie wniosków o udzielenie dotacji do PARP do oceny technicznej i finansowej,
przyjmowanie i ocena wniosków o wyp³atê dotacji,
przekazywanie do PARP prawid³owych wniosków o wyp³atê dotacji z rekomendacj¹ p³atnoci,
wspó³praca z PARP w zakresie merytorycznego i finansowego monitoringu wdra¿anych programów,
sporz¹dzanie raportów merytorycznych i finansowych,
prowadzenie bazy danych o uczestnikach programów.

Punkty Doradczo  Konsultacyjne (PKD) s¹ to wybrane w drodze ogólnopolskiego konkursu organizacje dzia³aj¹ce na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci na zasadach niekomercyjnych. Zadaniem wybranych organizacji jest wiadczenie bezp³atnych us³ug informacyjnych i doradczych ma³ym i rednim przedsiêbiorstwom oraz osobom podejmuj¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹. W 2001 roku wybrano
109 takich punktów, prowadzonych przez 69 organizacji. Do koñca 2001 roku PKD zrealizowa³y
ponad 22 tysiêcy us³ug dla oko³o 19 tysiêcy klientów.
Przy Regionalnych Instytucjach Finansuj¹cych dzia³aj¹ Punkty Refundacji Szkoleñ (PRS). S¹ to
instytucje wy³onione w drodze konkursu. W Punktach Refundacji Szkoleñ przedsiêbiorcy mog¹ sk³adaæ
wnioski o dotacje szkoleniowe (w województwach w³aciwych dla siedziby przedsiêbiorstwa).
Edukacyjny Program Unii Europejskiej Leonardo do Vinci ma na celu promocjê edukacji i poprawê
jakoci kszta³cenia i szkolenia zawodowego poprzez wymianê dowiadczeñ i innowacji miêdzy uczestnikami programu. W ramach programu Agencja w 2001 roku odpowiedzialna by³a za realizacjê
zadañ maj¹cych na celu wzrost poziomu poinformowania przedsiêbiorców.

5.4.5. Pomoc dla MSP poszkodowanych przez klêski ¿ywio³owe w 2001 roku
Preferencyjne po¿yczki dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców dotkniêtych skutkami klêsk ¿ywio³owych (tj.: powód, osuwisko ziemne, huragan) w 2001 r. by³y udzielane przez regionalne fundusze
po¿yczkowe oraz lokalnych doradców po¿yczkowych w okresie od 31 sierpnia do 15 listopada 2001 r.
na podstawie rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki z dnia 9 sierpnia 2001 r. zmieniaj¹cego rozporz¹dzenie w sprawie warunków i trybu udzielania dotacji przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci (Dz. U. nr 84 poz. 917).

5.4.6. Promocja przedsiêbiorczoci, u³atwianie przedsiêbiorcom dostêpu do wiedzy
i informacji
W 2001 roku Agencja zorganizowa³a oko³o 150 konferencji, szkoleñ, seminariów i warsztatów m.in.
w zakresie metod wspierania ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, promocji dzia³añ wobec MSP, upowszechniania wiedzy wród MSP o rynku kapita³owym oraz gospodarce elektronicznej.
Od stycznia 2001 roku w Agencji dzia³a telefoniczny punkt informacyjny dla MSP oraz internetowy
produkt informacyjny dla MSP. W 2001 roku z us³ug informacyjnych PARP skorzysta³o 591 klien172

tów w sposób bezporedni, pisemnie i elektronicznie. 2819 klientów skorzysta³o z takich us³ug telefonicznie. Ponadto powo³ano zespó³ ekspertów PARP w celu udzielania odpowiedzi na bie¿¹ce zapytania przedsiêbiorców oraz organów administracji publicznej.
Agencja zleca specjalistycznym instytucjom zewnêtrznym wykonanie analiz i ekspertyz, i nastêpnie
opracowuje publikacje na tematy istotne z punktu widzenia rozwoju przedsiêbiorczoci, eksportu
oraz spójnoci spo³eczno-gospodarczej. Rezultatem tego dzia³ania by³o powstanie w 2001 roku kolejnej edycji Raportu o stanie sektora ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w Polsce oraz ponad 30
publikacji, informatorów i poradników. Odbiorcami publikacji PARP byli bezporednio przedsiêbiorcy, instytucje wiadcz¹ce us³ugi dla MSP, orodki akademickie, parlament i rz¹d, a tak¿e instytucje naukowe i biblioteki.
Publikacje wydawane przez PARP udostêpnione zosta³y w siedzibie Agencji oraz w sprzeda¿y wysy³kowej. W 2001 roku Ksiêgozbiór Agencji, licz¹cy ponad 2500, zosta³ skatalogowany i uruchomiono jego wersjê elektroniczn¹. Ponadto dokonano modernizacji serwisu internetowego Agencji
wprowadzaj¹c udogodnienia umo¿liwiaj¹ce szybsze wyszukiwanie informacji takie jak wyszukiwarka na stronie i lista aktualnoci. W 2001 roku zarejestrowano oko³o 137 000 wejæ na stronê
www Agencji.

5.4.7. Krajowy System Us³ug dla Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw (KSU)
Krajowy System Us³ug dla MSP powsta³ w 1996 roku z inicjatywy Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw. Celem KSU jest podnoszenie konkurencyjnoci polskich
MSP poprzez dostarczanie im wysokiej jakoci us³ug oraz przygotowanie ich do procesu integracji
z Uni¹ Europejsk¹. Dzia³ania te realizowane s¹ poprzez wiadczenie us³ug doradczych, szkoleniowych, informacyjnych i finansowych. KSU nie jest systemem zamkniêtym. Nowe instytucje corocznie w³¹czane s¹ do sieci w drodze konkursu. W 2001 roku Krajowy System Us³ug dla Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw liczy³ 138 wspó³pracuj¹cych ze sob¹ orodków doradczych.
Akredytacja orodków w Krajowym Systemie Us³ug
W ramach sieci orodków Krajowego Systemu Us³ug dla MSP powo³ana zosta³a Grupa Zadaniowa
ds. Standardów Jakoci i Akredytacji. Efektem prac Grupy Zadaniowej jest dokument Standaryzacja orodków Krajowego Systemu Us³ug dla MSP. Opracowanie definiuje jednolite standardy funkcjonowania orodków, standardy procedur wiadczenia us³ug oraz system akredytacji orodków KSU.
Akredytacja orodków w KSU jest dzia³aniem dobrowolnym. Orodek mo¿e uzyskaæ akredytacjê
w jednym lub kilku zakresach us³ug dla MSP:
· us³ugi doradcze,
· us³ugi szkoleniowe,
· us³ugi informacyjne,
· us³ugi finansowe (fundusze porêczycielskie i po¿yczkowe),
· dzia³ania oko³obiznesowe.
Kryteria akredytacji obejmuj¹ nastêpuj¹ce obszary funkcjonowania orodków:
· dzia³ania w ramach sieci orodków KSU,
· opracowany i wdro¿ony system jakoci zgodny z wymogami KSU,
· metody pracy,
· zasoby ludzkie,
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·
·

zasoby materialne,
opracowane i stosowane procedury, w tym procedury wiadczenia us³ug doradczych, szkoleniowych, informacyjnych, finansowych, zgodne z wymogami standaryzacji.
Decyzje o przyznaniu (lub cofniêciu) akredytacji w KSU podejmuje Rada Koordynacyjna KSU na
wniosek Komisji Akredytuj¹cej. Akredytacja orodka w KSU przyznawana jest na okres 3 lat.

5.5. Podsumowanie
Wnioski dotycz¹ce dzia³alnoci orodków otoczenia przedsiêbiorstw
Konkurencyjnoæ firm otoczenia biznesu mo¿e byæ rozpatrywana w wielu aspektach. Bior¹c pod
uwagê warunki rynkowe us³ug profesjonalnych a tym samym du¿¹ konkurencjê panuj¹c¹ na tym
rynku, konkurencyjnoæ nale¿y rozumieæ jako d¹¿enie do jak najlepszego zaspokojenia potrzeb klienta.
Sprostanie potrzebom klienta wymaga spe³nienia przez firmê szeregu warunków. Z pewnoci¹, do
najwa¿niejszych aspektów konkurencyjnoci nale¿¹:
· zakres wiadczonych us³ug,
· reagowanie na zmiany rynkowe  modyfikacja us³ug,
· stosowane warunki p³atnoci,
· kapita³ ludzki  wykszta³cenie i szkolenia pracowników,
· wspó³praca z innymi firmami w celu wiadczenia us³ug swoim klientom,
· zasiêg dzia³alnoci,
· aktywnoæ firm w zakresie pozyskiwania nowych klientów,
· rozwój firmy.
Wydaje siê, ¿e oferta otoczenia biznesu kierowana do ma³ych i rednich przedsiêbiorstw wychodzi
na przeciw ich potrzebom. Czynnikiem hamuj¹cym rozwój analizowanego rynku us³ug jest g³ównie
dekoniunktura na rynku, brak wystarczaj¹cych rodków finansowych, jakie mog³y by byæ przeznaczane przez MSP na podnoszenie w³asnej konkurencyjnoci. Z drugiej jednak strony nale¿a³o by
oczekiwaæ wiêkszej aktywnoci firm otoczenia przedsiêbiorstw, dalej id¹cego ró¿nicowania ofert,
jeszcze bardziej elastycznej polityki upustów i wiêkszego wysi³ku innowacyjnego, przy jednoczesnej rezygnacji z postaw roszczeniowych wzglêdem administracji rz¹dowej i innych instytucji
publicznych. Wystarczaj¹c¹ przes³ank¹ do formu³owania takich oczekiwañ mog¹ byæ odpowiedzi
badanych, którzy mimo wspominanej niekorzystnej sytuacji rynkowej, najbardziej obawiaj¹ siê konkurencji ze strony firm komercyjnych. Wynika st¹d, ¿e jednak rynek MSP jest jeszcze wystarczaj¹co
ch³onny, skoro jest w stanie zapewniæ siln¹ pozycjê konkurencyjn¹ podmiotom prowadz¹cym dzia³alnoæ komercyjn¹.
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6.1. Fundusze venture capital
6.1.1. Rynek funduszy venture capital w Polsce
Wielkoæ rynku
W ostatnim dziesiêcioleciu wystêpowa³o w Polsce kilka faz rozwoju rynku venture capital oraz znaczne
powi¹zanie preferencji inwestycyjnych funduszy z ogólnym stanem koniunktury gospodarczej. Obecnie
aktywn¹ dzia³alnoæ na terenie naszego kraju prowadzi od 24 do 30 funduszy o charakterze venture
capital i private equity. Do tej pory zainwestowa³y one co najmniej 2,3 mld z³, a potencja³ jaki mog¹
skierowaæ w przysz³oci na inwestycje jest szacowany na oko³o 2,7 mld z³1. rodki inwestycyjne
skierowane zosta³y do oko³o 300 przedsiêbiorstw, co przy za³o¿eniu, ¿e podana wy¿ej kwota odpowiada rzeczywistej skali inwestycji daje redni¹ w wysokoci ok. 7,7 mln z³ na jeden projekt. Dla
porównania w Wielkiej Brytanii zainwestowano w 2000 roku ponad 17,5 mln Euro, w Niemczech
ponad 6 mln Euro, a w Hiszpanii oko³o 2 mln Euro. W skali ca³ej Unii Europejskiej wielkoæ inwestycji typu venture capital szacowana jest na prawie 50 mln Euro2.
Segmentacja
Fundusze venture capital dzia³aj¹ w trzech zasadniczych segmentach. Pierwszym z nich jest tzw. segment ma³ych funduszy czyli podmiotów powstaj¹cych g³ównie w oparciu o kapita³y instytucji pomocowych b¹d zagraniczne rodki rz¹dowe. Do tej kategorii nale¿¹ m.in. TISE, Caresbac, Lubelski i Bia³ostocki Fundusz Kapita³owy, Regionalne Fundusze Inwestycyjne z Katowic i £odzi. Dzia³aj¹ one dla
celów komercyjnych, a ich strategie inwestycyjne s¹ na ogó³ ukierunkowane na wsparcie procesów
transformacji (inwestycje w sektor rolno  spo¿ywczy itd.). Dysponuj¹ one kwot¹ oko³o 20  25 mln z³.
Drugi segment rynku venture capital tworzy liczna grupa funduszy powsta³ych w oparciu o krajowy
i miêdzynarodowy kapita³ prywatny. W tej grupie znajduj¹ siê zarówno banki (PEKAO Fundusz
Kapita³owy, PBK Inwestycje, BRE, Bank Handlowy), jak i fundusze powsta³e na bazie programu
powszechnej prywatyzacji (Jupiter, Nova Magna Polonia) oraz instytucje kontynuuj¹ce dzia³alnoæ
inwestycyjn¹ zapocz¹tkowan¹ w 1994 roku. S¹ to jednostki dysponuj¹ce najwiêkszym kapita³em,
który tylko dla ostatniej z wymienionych kategorii szacowany jest na poziomie 1,5 mld z³.
Trzeci segment rynku stanowi¹ ponadregionalne fundusze inwestuj¹ce w ca³ej Europie Wschodniej,
w tym w Polsce. Trzon tego segmentu stanowi¹ Renaissance Capital II, Environmental Investment
Partners czy Raiffaisen CEE Private Equity. Grupa ta dysponuje kapita³ami rzêdu 660 mln $, z czego
wed³ug naszych szacunków na polski rynek trafi oko³o 300 mln $ czyli 1,2 mld z³3.
Struktura poda¿y
Zdecydowana wiêkszoæ kapita³ów anga¿owanych na polskim rynku ma charakter komercyjny. Kapita³y rz¹dowe i pomocowe stanowi¹ ok. 1,8%, EBOR i IFC  19%, banki krajowe 2,2%, instytucjonalni inwestorzy zagraniczni 77%, podmioty krajowe  0,1%.
1

2
3

Wielkoæ kapita³ów realnie zainwestowanych szacowana jest na podstawie danych najwiêkszych funduszy z segmentu
komercyjnego).
Dane na podstawie rocznika EVCA 2000.
Nasze wyliczenia opieraj¹ siê na za³o¿eniu, ¿e dzia³aj¹ce na tym rynku fundusze zainwestuj¹ deklarowane przez siebie
kwoty, a wiêc: Renaissance ok. 48 mln $; Advent ok. 90 mln $ (50% z kwoty 180 mln $); Environmental Investment
Partners i DBG odpowiednio 14 i 5 mln. $; Raiffaisen 40% ze 130 mln $. Zaangazowanie Technologieholding, Lloyds
i Softbank ocenilismy na ok. 30% kapita³ów czyli odpowiednio (62 mln $, 110 mln $ i 200 mln $).

177

Wykres 6.1. Struktura aktywnych funduszy inwestycyjnych dzia³aj¹cych w Polsce

ród³o: Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹

Struktura poda¿y nowych kapita³ów inwestycyjnych na naszym rynku nieco odbiega od struktury
rynku UE; gdzie g³ównym ród³em kapita³u s¹ banki (32,6%), zagraniczne fundusze emerytalne
(25,7%) oraz zagraniczne towarzystwa ubezpieczeniowe (23,1%). £¹cznie, na rynku europejskim,
zagraniczni inwestorzy lub organizacje miêdzynarodowe, dostarczaj¹ ponad 90% kapita³ów typu
venture.
Bran¿owa struktura inwestycji
W przeciwieñstwie do funduszy dzia³aj¹cych w krajach UE, venture capital w Polsce nie deklaruj¹,
poza nielicznymi wyj¹tkami, szczególnych preferencji inwestycyjnych. Jednak analiza ich portfeli wskazuje na zainteresowanie firmami z sektorów tradycyjnych, o silnej b¹d dominuj¹cej pozycji rynkowej.
Do bran¿, w które najczêciej inwestuj¹ fundusze venture capital w Polsce nale¿¹: produkcja mebli,
us³ugi sk³adowe, budownictwo, poligrafia, produkcja odzie¿y, sektor przetwórczy. Tylko nieliczne fundusze otwarcie wskazywa³y, jako najciekawsze, bran¿e zwi¹zane z technologiami informatycznymi.
Wykres 6.2. Portfel inwestycyjny Polsko  Amerykañskiego Funduszu Przedsiêbiorczoci (inwestycje samodzielne bez PPEF i I&II)

ród³o: Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹
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Tymczasem w UE dominuj¹ bran¿e zwi¹zane z nowoczesnymi technologiami. W dziedziny takie,
jak telekomunikacja, informatyka, elektronika, biotechnologia czy medycyna lokuje siê blisko 42%
wszystkich inwestycji typu venture capital. Budownictwo stanowi zaledwie 25 wszystkich inwestycji,
a us³ugi i dobra przemys³owe 10%4.

6.1.2. Us³ugi venture capital w opinii MSP5
Nazwa venture capital jest znana jedynie co czwartemu (24,0%) przedsiêbiorcy z sektora MSP. Ponad trzy czwarte (76,0%) respondentów deklaruje, ¿e nie zetknê³o siê dotychczas z tym okreleniem.
Ponad jedna czwarta (27,5%) badanych interpretuje termin venture capital jako kapita³ rozwoju,
a jedna pi¹ta (21,7%) jest zdania, ¿e termin ten oznacza kapita³ przedsiêbiorczoci. Sporód tych
przedsiêbiorców, którzy zetknêli siê wczeniej z pojêciem venture capital, tylko co pi¹ty (20,8%)
prawid³owo definiuje go jako kapita³ ryzyka.
S³abej znajomoci venture capital towarzyszy przewiadczenie, ¿e informacje na temat tej formy
zewnêtrznego finansowania s¹ trudno dostêpne. Blisko dwie pi¹te respondentów (37,5%) jest zdania,
¿e informacje s¹ trudno dostêpne, a 5,0% stwierdza, ¿e nie s¹ w ogóle dostêpne.
Wiêkszoæ respondentów doæ nisko ocenia atrakcyjnoæ us³ug venture capital na tle innych róde³
finansowania. Znacznie korzystniejsze s¹ dla firm sektora MSP kredyty i po¿yczki bankowe oraz
leasing. Pod wzglêdem mo¿liwoci uzyskania maksymalnej kwoty rodków finansowych szczególnie ceniony jest przez przedsiêbiorców kredyt bankowy z³otowy. Ponad 50% respondentów (55,4%)
przyzna³o tej formie finansowania ocenê dobr¹, bardzo dobr¹ lub celuj¹c¹. Bior¹c pod uwagê skalê
obci¹¿eñ zwi¹zanych z wymaganymi zabezpieczeniami finansowymi przedsiêbiorcy jako najatrakcyjniejszy postrzegaj¹ leasing (48,4% odpowiedzi) i z³otowy kredyt bankowy (41,2%).
Wykres 6.3. Atrakcyjnoæ venture capital (w %)

ród³o: Badania Centrum Badañ Marketingowych INDICATOR na zlecenie PARP
4
5

Rocznik EVCA 2000
Badanie, na zlecenie PARP, przeprowadzi³o w listopadzie 2001 roku Centrum Badañ Marketingowych INDICATOR.
Badaniem objêto 500 firm bêd¹cych producentami lub dostawcami sprzêtu komputerowego oraz oprogramowania,
a tak¿e firmy wiadcz¹ce us³ugi w zakresie technik komputerowych, firmy integruj¹ce systemy, firmy konsultingowe
w zakresie technik komputerowych oraz dostawców internetowych. Z badania wy³¹czono sklepy oferuj¹ce sprzêt
i oprogramowanie komputerowe oraz firmy zajmuj¹ce siê szkoleniami komputerowymi.
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Oko³o 1/3 badanych (28,6%) uznaje venture capital za atrakcyjn¹ formê finansowania z uwagi na
wysokoæ kosztów pocz¹tkowych, a nieco mniejsza grupa respondentów (28,4%) ocenia j¹ jako atrakcyjn¹ ze wzglêdu na czas realizacji us³ugi.
Prawie 40% respondentów zdecydowanie wyklucza mo¿liwoæ skorzystania z oferty venture capital
w przysz³oci, a zaledwie 5,6% deklaruje zainteresowanie t¹ form¹ finansowania. Obawy respondentów budzi przede wszystkim zbyt du¿y wp³yw funduszy na dzia³alnoæ firmy (31,4% odpowiedzi) oraz, w konsekwencji, przejêcie przedsiêbiorstwa (20,2% odpowiedzi). Uzyskane wyniki przek³adaj¹ siê bezporednio na ocenê zagro¿eñ zwi¹zanych z venture capital. W opinii MSP, s³ab¹ stron¹
oferty venture capital jest ryzyko utraty kontroli nad firm¹ (44,5%), uzale¿nienie od innej firmy
(17,1%), ogólne ryzyko przedsiêwziêcia (16,1%) oraz utrata czêci udzia³ów (16,1%).
Wykres 6.4. S³abe strony venture capital w opinii MSP

ród³o: Badania Centrum Badañ Marketingowych INDICATOR na zlecenie PARP

Do mocnych stron venture capital badani zaliczaj¹: dostêp do rodków finansowych (48,9%), gwarantowanie rozwoju firmy (26,4%), poprawê zarz¹dzania firm¹ (16,5%) oraz zwiêkszenie popytu na
produkty i us³ugi oferowane przez firmê (15,9%).
Wykres 6.5. Mocne strony venture capital w opinii MSP

ród³o: Badania Centrum Badañ Marketingowych INDICATOR na zlecenie PARP
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W przypadku uzyskania rodków z funduszy typu venture MSP sk³onne by³yby przeznaczyæ je raczej
na zapewnienie p³ynnoci finansowej (50%) ni¿ na wprowadzenie nowych technologii produkcyjnych (32,6%) czy zdobycie nowych rynków dla swoich wyrobów (30,6%). Najpowszechniej deklarowanym powodem ewentualnego zainteresowania skorzystaniem z us³ugi venture capital jest dynamiczny rozwój firmy (32,3%), dop³yw funduszy i p³ynnoæ finansowa (25,7%) oraz uzyskanie nowego
ród³a finansowania (16,2%). Co ciekawe blisko jedna trzecia respondentów (30,2%) uwa¿a, ¿e us³ugi
venture capital nie s¹ adresowane do takich firm jak ta, któr¹ reprezentuj¹, a co pi¹ty badany nie
potrafi³by w ogóle wskazaæ potencjalnych odbiorców us³ugi typu venture.

6.2. Lokalne i regionalne fundusze porêczeñ kredytowych
6.2.1. Rynek lokalnych i regionalnych funduszy porêczeñ kredytowych
Ogólna analiza sektora
Jednym z dzia³añ, wynikaj¹cych z realizacji polityki rz¹du wobec MSP, s³u¿¹cych wzrostowi nak³adów inwestycyjnych w sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, jest rozbudowa i dokapitalizowanie systemu funduszy porêczeñ kredytowych, u³atwiaj¹cego przedsiêbiorcom dostêp do zewnêtrznych róde³ finansowania stymuluj¹cych rozwój sektora MSP.
Sektor instytucji porêczeniowych w Polsce ma charakter doæ zdecentralizowany i wzajemnie niezale¿ny. Fundusze porêczeñ kredytowych prowadzone s¹ przez rozmaite instytucje, pozostaj¹ce w wiêkszoci poza sektorem finansów publicznych, a g³ównym porednikiem w kontaktach miêdzy nimi
jest Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Porêczeniowych. Instytucje prowadz¹ce fundusze porêczeniowe ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ zarówno skal¹ dzia³ania zwi¹zan¹ z wielkoci¹ kapita³ów bêd¹cych
w ich dyspozycji, jak i procedurami udzielania porêczeñ. Bior¹c pod uwagê wewnêtrzne procedury
dzia³ania mo¿na wyodrêbniæ trzy modele funduszy:
· Fundusze PILowskie  tworzone w ramach Programu Inicjatyw Lokalnych Phare; gdzie decyzje
w sprawie porêczeñ podejmuje Komisja Kwalifikacyjna,
· Fundusze typu lubelsko  bia³ostockiego, gdzie decyzje o udzieleniu porêczenia podejmuje zarz¹d
jednostki prowadz¹cej fundusz,
· Fundusze Agencji W³asnoci Rolnej Skarbu Pañstwa bêd¹ce w istocie rodzajem masy pieniêdzy
stanowi¹cych w³asnoæ poszczególnych instytucji.
Niezale¿nie od przyjêtego modelu funkcjonowania g³ównymi klientami wszystkich funduszy porêczeniowych s¹ ma³e i rednie przedsiêbiorstwa dzia³aj¹ce w sektorze us³ug lub produkcji. Wiêkszoæ
funduszy porêcza tak¿e po¿yczki dla bezrobotnych oraz na utworzenie nowych miejsc pracy dla
pracowników PGR i ich rodzin.
Liczba funduszy, ich rozmieszczenie i kszta³t prawny
W chwili obecnej w Polsce dzia³a ok. 25 lokalnych i regionalnych funduszy porêczeniowych, w tym
7 powsta³ych w ostatnim pó³roczu 2001 roku. Kapita³ funduszy szacowany jest ³¹cznie na 62,8 mln z³,
z czego ponad po³owa przypada na fundusze, które rozpoczê³y dzia³alnoæ przed 2001 rokiem.
Najwiêksza grupa funduszy (5) zlokalizowana jest w województwie warmiñsko  mazurskim i pomorskim (3). Po dwa fundusze istniej¹ w województwie lubelskim, dolnol¹skim, ³ódzkim, podkarpackim, zachodniopomorskim. W pozosta³ych województwach, z wyj¹tkiem l¹skiego i lubuskiego
dzia³a po jednym funduszu.
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Instytucje porêczeñ kredytowych przybieraj¹ ró¿n¹ formê prawn¹. Szeæ z nich dzia³a jako spó³ki
z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ o wyspecjalizowanym charakterze, czyli takie, dla których udzielanie porêczeñ stanowi jedyny rodzaj aktywnoci gospodarczej. Siedem funduszy dzia³a w formie
spó³ki akcyjnej, z czego tylko dwie maj¹ wyspecjalizowany charakter. Pozosta³e formy to: fundacje,
stowarzyszenia lub zwi¹zki gmin.
Wykres 6.6. Wzrost wartoci porêczeñ i porêczeñ kredytowych (dane kumulatywne)

ród³o: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Porêczeniowych, Grudzieñ 2001

Aktywnoæ finansowa
W latach 19982001, wzrasta³a zarówno wartoæ porêczonych kredytów, jak i wartoæ udzielonych
porêczeñ. rednia dynamika wzrostu wynosi³a dla obu wskaników ok. 15%. Wysokoæ udzia³u
porêczenia w kredycie pozostawa³a na mniej wiêcej sta³ym poziomie.
Do koñca listopada 2001 fundusze porêczeñ udzieli³y porêczeñ w ³¹cznej wysokoci 114,5 mln z³, co
pozwoli³o na udzielenie finansowania d³u¿nego (w formie kredytów lub po¿yczek) w ³¹cznej wysokoci 226,7 mln z³. W zwi¹zku z tym, ¿e fundusze dzia³aj¹ tylko w czêci Polski i ³¹cznie nie obejmuj¹ swoj¹ ofert¹ (z wyj¹tkiem Krajowego Funduszu Porêczeñ Kredytowych Banku Gospodarstwa
Krajowego) ca³ego kraju wyniki te nale¿y uznaæ za znacz¹ce.
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Wykres 6.7. rednia wartoæ udzielonego porêczenia

ród³o: Krajowe Stowarzyszenie Funduszy Porêczeniowych, Grudzieñ 2001

Aktywnoæ finansowa funduszy mierzona zaanga¿owaniem z tytu³u wszystkich porêczeñ w stosunku do posiadanego kapita³u wykazuje doæ du¿e zró¿nicowanie. W pewnym stopniu wynika ono z
okresu prowadzenia dzia³alnoci. rednia wskanika dla wszystkich funduszy wynosi 63,9% podczas gdy dla tzw. funduszy starych (utworzonych w po³owie lat 90.) przekracza 100%.
Wykres 6.8. Zró¿nicowanie aktywnoci funduszy porêczeñ kredytowych (dane za 2001 rok, wartoæ porêczeñ
do wartoci kapita³u w %)

ród³o: Dane PARP

Zdecydowanym liderem w powy¿szym zestawieniu jest fundusz porêczeñ kredytowych z Olsztyna
(264%) oraz fundusz z Dzia³dowa (158%). W grupie instytucji dzia³aj¹cych przed 2001 rokiem najmniejsze zaanga¿owanie wykazuj¹ fundusze ze S³upska (7,4%) i Barcji (14,4%). Sporód nowych
funduszy, najaktywniejszy jest fundusz ze Z³otoryi oraz Opola.
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6.2.2. Struktura funduszy porêczeñ kredytowych
Kapita³
Kapita³y poszczególnych funduszy ró¿ni¹ siê zasadniczo6. Najmniejszy fundusz (P³u¿nica) dysponuje
kwot¹ 173 tys. z³, podczas gdy najwiêkszy (Polfund) prawie 100 krotnie wiêksz¹ (ok. 16 mln z³).
redni kapita³ funduszy wynosi oko³o 2,2 mln z³.
Wykres 6.9. Wielkoæ kapita³ów funduszy porêczeñ kredytowych (dane za okres 1 stycznia 30 listopada 2001)

ród³o: Dane PARP

Ponad po³owê ³¹cznej wartoci wszystkich kapita³ów funduszy porêczeñ kredytowych stanowi¹ kapita³y tzw. starych funduszy (62,8%). Wród nich dominuj¹c¹ pozycjê zajmuj¹ fundusze z Bia³egostoku i Lublina, których kapita³y w³asne stanowi¹ odpowiednio 26,5% i 24,1% kapita³ów tej grupy.
Najmniejszym kapita³em dysponuje Go³dap.
W grupie funduszy, które rozpoczê³y dzia³alnoæ w roku 2001 dominuje POLFUND, z udzia³em na
poziomie 79,7% w stosunku do wartoci nowych funduszy i 29,6% w ogólnej strukturze kapita³ów
funduszy porêczeñ kredytowych.
Koszty dzia³ania
Roczne koszty (bez kosztów zwi¹zanych z wyp³at¹ utraconych porêczeñ) zwi¹zane z prowadzeniem
funduszu wahaj¹ siê od oko³o 10 tys. do 400  800 tys. z³7. Roczne koszty prowadzenia redniej
wielkoci funduszu, o kilkuletniej historii dzia³alnoci, oscyluj¹ na poziomie 60  120 tys. z³. Mo¿na
zauwa¿yæ zwi¹zek miêdzy wysok¹ aktywnoci¹ funduszu, a równie wysokimi kosztami jego dzia³alnoci, zwi¹zanymi g³ównie z obs³ug¹ administracyjn¹.
6

7

Wielkoæ kapita³ów podawana jest na dzieñ 30 listopada 2001, nie obejmuje zatem rodków, które fundusze otrzyma³y
jako laureaci konkursu og³oszonego przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci na dokapitalizowanie funduszy
porêczeñ kredytowych.
Chodzi o koszty rzeczywicie ponoszone, bez uwzglêdniania kosztów zwi¹zanych ze zmian¹ wartoci pieni¹dza w czasie.
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Fundusze lokuj¹ swoje kapita³y prawie wy³¹cznie w gotówce na rachunkach bankowych, st¹d zasadniczym, obok prowizji od udzielanych porêczeñ, ród³em przychodów s¹ odsetki od zgromadzonych
lokat. W zale¿noci od funduszu, stanowi¹ one od 85% do ponad 99% ogó³u przychodów. Znacz¹cy,
na poziomie 10-15%, udzia³ prowizji w strukturze przychodów osi¹ga tylko nieliczna grupa, najaktywniejszych funduszy. Przychody z tytu³u prowizji pokrywaj¹ te¿ stosukowo niewielk¹ czêæ kosztów. W wiêkszoci dojrza³ych funduszy pokrywaj¹ od 10 do 20% kosztów, w mniejszych i ma³o
aktywnych  od 3 do 4%.
rednia wartoæ strat z tytu³u prowadzonej dzia³alnoci, mierzona od pocz¹tku istnienia funduszu,
waha siê w granicach 2-3%. Najwiêksze straty zanotowa³ fundusz Barcja prawie 19% i Radom, oko³o
10%. Fundusze, które rozpoczê³y dzia³alnoæ w roku 2001 nie odnotowa³y ¿adnych strat.
Personel i wyposa¿enie
Wielkoæ personelu poszczególnych funduszy jest, podobnie jak i inne elementy, nader zró¿nicowana. Zasadniczo oscyluje ona pomiêdzy u³amkiem etatu (20  30%), a 4 pe³nymi etatami. Tak¿e tutaj
daje siê zauwa¿yæ silny zwi¹zek pomiêdzy aktywnoci¹ danego funduszu i liczebnoci¹ jego personelu. Wiêkszoæ aktywnych funduszy zatrudnia personel w wymiarze 1,5  2,5 etatu.
Wyposa¿enie funduszy w sprzêt jest w miarê podobne. Ka¿dy z nich dysponuje przynajmniej jednym komputerem, drukark¹, dostêpem do Internetu, faxem, kserokopiark¹ (lub dostêpem do kserokopiarki). Bogatsze maj¹ wiêcej komputerów i drukarek, dysponuj¹ te¿ niekiedy projektorem multimedialnym, czy samochodem.
Bardziej zró¿nicowana jest wielkoæ pomieszczeñ, jakimi dysponuj¹ poszczególne fundusze. Najmniejsze maj¹ lokale o powierzchni 15  20 m2, najwiêksze dysponuj¹ pomieszczeniami rzêdu 100 m2.
rednia wielkoæ lokalu, to oko³o 40 m2. Wiêkszoæ funduszy dysponuje dodatkowo dostêpem do
du¿ych pomieszczeñ, wykorzystywanych okazjonalnie (na przyk³ad na posiedzenia komisji kwalifikacyjnej, czy konferencje).

6.3. Fundusze po¿yczkowe
6.3.1. Rynek funduszy po¿yczkowych
Uwagi ogólne
Wród dzia³añ, wynikaj¹cych z realizacji polityki Rz¹du wobec MSP, s³u¿¹cych wzrostowi nak³adów inwestycyjnych w sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw jest równie¿ rozwój oraz powiêkszenie kapita³ów funduszy po¿yczkowych, umo¿liwiaj¹cych przedsiêbiorcom dostêp do innych, ni¿
bankowe, zewnêtrznych róde³ finansowania.
Fundusze po¿yczkowe wp³ywaj¹ na rozwój sektora MSP, pomagaj¹c w przezwyciê¿aniu problemów
zwi¹zanych z dostêpem do zewnêtrznych róde³ finansowania, zw³aszcza ma³ym przedsiêbiorcom
oraz osobom podejmuj¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹. Te dwie grupy po¿yczkobiorców nie korzystaj¹ jeszcze lub  ze wzglêdu na niski poziom wiarygodnoci, brak historii kredytowej  nie mog¹
korzystaæ z oferty banków.
Fundusze te wiadcz¹ szereg us³ug, takich jak pomoc swoim klientom w przygotowaniu wniosków
po¿yczkowych, w tym biznes planów przedsiêwziêcia. Oferuj¹ równie¿ pomoc doradcz¹ przy zarz¹dzaniu finansami w przedsiêbiorstwie i prowadz¹ szkolenia z tej dziedziny. Dzia³alnoæ funduszy
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po¿yczkowych wykracza zatem poza wiadczenie jedynie us³ug finansowych, zapewniaj¹cych przedsiêbiorcom uzyskanie rodków, jest tak¿e znacz¹cym etapem w rozwoju szczególnie ma³ej firmy,
która umo¿liwia jej wyrosn¹æ na klienta banku. Nale¿y przy tym podkreliæ, ¿e fundusze z za³o¿enia udzielaj¹ po¿yczek na warunkach korzystniejszych od rynkowych.
Znakomita wiêkszoæ funduszy po¿yczkowych dzia³a w sposób niezale¿ny i nie jest w ¿aden sposób
zrzeszona. Instytucje po¿yczkowe w Polsce nie posiadaj¹ równie¿  poza Microfinance Centre 
swojej reprezentacji w postaci np. stowarzyszenia.
Fundusze usytuowane s¹ zazwyczaj przy ró¿nego rodzaju organizacjach pozarz¹dowych, dzia³aj¹cych na zasadach nie komercyjnych na rzecz rozwoju przedsiêbiorczoci. Organizacje te udzielaj¹
równie¿ innych us³ug, takich jak: doradcze, szkoleniowe, informacyjne, bran¿owe, inne finansowe
np. porêczenia kredytowe. Tylko pojedyncze fundusze prowadz¹ wy³¹cznie dzia³alnoæ po¿yczkow¹.
Instytucje prowadz¹ce fundusze po¿yczkowe ró¿ni¹ siê miêdzy sob¹ nie tylko skal¹ dzia³ania, zwi¹zan¹ z wielkoci¹ kapita³ów bêd¹cych w ich dyspozycji, czy zasiêgiem terytorialnym, ale i zasadami
udzielania po¿yczek.
Jednak niezale¿nie od ród³a pochodzenia kapita³u, czy przyjêtego modelu funkcjonowania, g³ównymi klientami funduszy po¿yczkowych s¹ ma³e firmy, dzia³aj¹ce w sektorze us³ug lub produkcji. Wiêkszoæ z nich udziela tak¿e po¿yczek osobom bezrobotnym podejmuj¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹
lub na utworzenie nowych miejsc pracy dla pracowników odchodz¹cych z restrukturyzowanych ga³êzi gospodarki.
Liczba funduszy i ich rozmieszczenie
W chwili obecnej w Polsce dzia³a oko³o 70 funduszy po¿yczkowych, wiêkszoæ o charakterze regionalnym lub lokalnym. Tylko kilka z nich prowadzi dzia³alnoæ po¿yczkow¹ na terenie kilku lub
kilkunastu województw. Kapita³ funduszy szacowany jest ³¹cznie na kwotê oko³o 250 mln z³8.
Wykres 6.10. Liczba funduszy po¿yczkowych z podzia³em na województwa

ród³o: Dane PARP

8

Dok³adne dane liczbowe na temat dzia³aj¹cych w Polsce funduszy po¿yczkowych nie by³y nigdy opracowane. Polska
Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci prowadzi kompleksowe badania na ten temat.
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Najwiêksza grupa funduszy (10) zlokalizowana jest w województwie l¹skim oraz w województwach
mazowieckim i warmiñsko-mazurskim (po 8), a tak¿e w województwach ³ódzkim (7) i podkarpackim (5). W pozosta³ych województwach dzia³a od 2 do 4 funduszy po¿yczkowych, z wyj¹tkiem
województwa opolskiego, gdzie funkcjonuje tylko jeden fundusz.
Instytucje po¿yczkowe przybieraj¹ ró¿n¹ formê prawn¹. Trzynacie z nich dzia³a w formie spó³ki
akcyjnej. Piêæ  jako spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, w tym dwie o wyspecjalizowanym
charakterze, dla których udzielanie po¿yczek stanowi jedyny rodzaj aktywnoci gospodarczej. Pozosta³a  najliczniejsza  grupa funduszy dzia³a w formie fundacji lub stowarzyszeñ.
Wewnêtrzna struktura funduszy po¿yczkowych
Kapita³ oraz ród³a jego pochodzenia
Wiêkszoæ dzia³aj¹cych w Polsce funduszy po¿yczkowych powsta³a ze rodków Banku wiatowego
 w ramach programu TOR#10  na podstawie umów z Ministerstwem Pracy i Polityki Spo³ecznej.
Czêæ funduszy  ze rodków bilateralnych programów pomocy zagranicznej, inne ze rodków
samorz¹dów lokalnych lub regionalnych. Kilka funduszy zosta³o dokapitalizowanych przez Polsk¹
Fundacjê Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw w ramach programu Phare Inicjatywa dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ by³ych pracowników hutnictwa ¿elaza i stali
lub górnictwa wêgla kamiennego, lub ma³ych i rednich przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych takich pracowników. W 2001 r. Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoci, dziêki rodkom Ministerstwa
Gospodarki, powiêkszy³a kapita³y 10 funduszy po¿yczkowych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorców dotkniêtych przez klêski ¿ywio³owe oraz w drodze ogólnopolskiego konkursu  9 funduszy
po¿yczkowych dla przedsiêbiorców, którzy na podstawie odrêbnych przepisów podlegaj¹ opodatkowaniu w formie karty podatkowej, rycza³tu od przychodów ewidencjonowanych b¹d prowadz¹
podatkow¹ ksiêgê przychodów i rozchodów.
Kapita³y poszczególnych funduszy ró¿ni¹ siê zasadniczo9 . Fundusze o najmniejszych kapita³ach
dysponuj¹ kwot¹ rzêdu 200 tys. z³, podczas gdy najwiêksze prawie 10- i 20-krotnie lub nawet
50-krotnie wiêksz¹.
W ³¹cznej wartoci wszystkich kapita³ów funduszy po¿yczkowych oko³o 1/3 stanowi¹ kapita³y funduszy zrzeszonych w Microfinance Centre, tj.: Fundusz Mikro Sp. z o.o., Inicjatywa Mikro Sp. z o.o.,
Fundacja na. Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa (FDPA) i Fundacja Wspomagania Wsi.
Przychody i koszty dzia³ania funduszy
Podstaw¹ przychodów funduszy po¿yczkowych s¹ odsetki od udzielanych po¿yczek. Oprocentowanie po¿yczek jest bardzo zró¿nicowane i kszta³tuje siê na poziomie od 6% do wielkoci zbli¿onych
do stóp rynkowych. W wiêkszoci przypadków jest ono uzale¿nione od wysokoci rednich stóp
NBP dla kredytu redyskontowego lub lombardowego, a niekiedy równie¿ od WIBOR. Przychody
pochodz¹ tak¿e z prowizji i innych op³at za udzielone po¿yczki. Udzia³ procentowy przychodów
z prowizji i op³at jest bardzo zró¿nicowany, jednak dla ponad 90% funduszy nie pokrywa on kosztów
udzielania po¿yczek, zwi¹zanych g³ównie z obs³ug¹ administracyjn¹.

9

Wielkoæ kapita³ów podawana jest szacunkowo, podobnie jak inne dane liczbowe, dotycz¹ce funduszy po¿yczkowych.
Pod pojêciem kapita³u funduszu uwzglêdniono nie tylko kwoty dostêpnych rodków, ale równie¿ zaanga¿owanych.
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Ze wzglêdu na specyfikê prowadzonej dzia³alnoci, fundusze posiadaj¹ce nie zaanga¿owane rodki,
lokuj¹ swoje kapita³y prawie wy³¹cznie w gotówce na rachunkach bankowych, st¹d te¿ dodatkowym
ród³em przychodów finansowych s¹ dla nich odsetki bankowe.

6.4. Podsumowanie
Wnioski dotycz¹ce rynku venture capital
1. Istotnym czynnikiem rozwoju rynku venture capital jest wspieranie go przez w³adze publiczne.
W wiêkszoci krajów, gdzie wykszta³ci³y siê dynamiczne rynki venture capital ich rozwój by³ stymulowany przez zaanga¿owanie czynników publicznych. W Polsce nie skonstruowano dotychczas ¿adnego programu wsparcia dla tego typu funduszy, a udzia³ w³adz publicznych w budowaniu rynku
us³ug venture capital ma charakter wy³¹cznie deklaratywny. Nie stworzono tak¿e regulacyjnych podstaw funkcjonowania venture capital w oparciu o kapita³y prywatne.
Korzystne by³oby, z uwagi na ogólny stan polskiej gospodarki, tak¿e niekapita³owe zaanga¿owanie
w³adz w rynek venture capital. Chodzi przede wszystkim o regulacje zmierzaj¹cyce do zwiêkszenia
poda¿y dostêpnego kapita³u oraz, w mniejszym stopniu, do oddzia³ywania na politykê inwestycyjn¹.
W przypadku zaanga¿owania kapita³owego bezporedniego czynnika publicznego nale¿a³oby zwiêkszyæ
rolê agend rz¹dowych, instytucji regionalnych, w³adz gminnych itp. jako donatorów, czyli dawców
kapita³u dla przedsiêwziêæ typu ventuire capital.
2. W Polsce, w przeciwieñstwie do krajów UE, fundusze podwy¿szonego ryzyka nie s¹ uregulowane prawnie, st¹d dla tego typu dzia³alnoci wykorzystuje siê wszelkie istniej¹ce konstrukcje prawne. To
rozwi¹zanie zmniejsza atrakcyjnoæ inwestycji typu venture, gdy¿ nie eliminuje ryzyka podwójnego
opodatkowania. Z punktu widzenia ostatecznego inwestora atrakcyjne s¹ tylko dwie formu³y: spó³ki
przejrzyste podatkowo, dla których zyski funduszu s¹ bezporednio opodatkowane na poziomie jego
uczestników (np. spó³ki komandytowe) oraz spó³ki zwolnione z podatku dochodowego, rejestrowane
w tzw. rajach podatkowych. W Polsce maj¹ one marginalne znaczenie. Dominuj¹ fundusze dzia³aj¹ce jako spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ lub spó³ki akcyjne.
W celu usprawnienia i rozwoju rynku us³ug venture capital nale¿a³oby zwiêkszyæ mo¿liwoci inwestowania kapita³ów zagranicznych w spó³kach osobowych (szczególnie komandytowej i komandytowo  akcyjnej) oraz poszerzyæ obszar zwolnieñ z podatku dochodowego, tak aby anga¿owanie
kapita³ów podwy¿szonego ryzyka by³o atrakcyjne nie tylko dla funduszy inwestycyjnych czy narodowych funduszy inwestycyjnych. Wydaje siê, ¿e na tym polu nie wykorzystane pozostaj¹ zasoby
otwartych funduszy emerytalnych, których aktywnoæ inwestycyjna ogranicza siê prawie wy³¹cznie
do publicznego rynku kapita³owego.
Wnioski dotycz¹ce funduszy porêczeñ kredytowych
1. Analiza rynku funduszy porêczeñ kredytowych wyranie pokazuje, i¿ dzia³aj¹ce na nim instytucje
s¹ bardzo zró¿nicowane tak pod wzglêdem organizacyjno prawnym, jak i zasad funkcjonowania.
Wspó³praca pomiêdzy poszczególnymi funduszami ma charakter przypadkowy i opiera siê w g³ównej
mierze na kontaktach nieformalnych.
2. Istnieje znacz¹ca dysproporcja miêdzy grup¹ tzw. starych funduszy, a instytucjami, które rozpoczê³y dzia³alnoæ dopiero w 2001 roku. Dotyczy to wysokoci posiadanych kapita³ów, wielkoci
rodków anga¿owanych w dzia³alnoæ porêczeniow¹ oraz ogólnym udziale w rynku.
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3. Z punktu widzenia potrzeb finansowych polskich przedsiêbiorców z sektora MSP, ale tak¿e dla
zapewnienia wiêkszej dostêpnoci us³ug i przejrzystoci finansowej, konieczne wydaje siê zbudowanie jednolitego systemu porêczeñ kredytowych.
4. System porêczeñ kredytowych powinien opieraæ siê na kilku kluczowych przes³ankach: ukierunkowaniu oferty na potrzeby ma³ych i rednich przedsiêbiorstw; zapewnieniu sta³ej, formalnej
wspó³pracy miêdzy instytucjami porêczeniowymi; wypracowaniu, wdro¿eniu i przestrzeganiu standardów dzia³alnoci porêczeniowej; zapewnieniu przejrzystoci finansowej oraz na cis³ym zwi¹zku
z polityk¹ gospodarcz¹ i regionaln¹.
5. Celem systemu funduszy porêczeñ kredytowych powinno byæ zapewnienie ma³ym i rednim
przedsiêbiorstwom ³atwiejszego i równomiernego (na terenie ca³ego kraju) dostêpu do finansowania
zewnêtrznego, zw³aszcza do kredytów bankowych oraz stworzenie zintegrowanego, efektywnego
i bezpiecznego finansowo systemu instytucji porêczeniowych, s³u¿¹cych wzmocnieniu dostêpu do
finansowania zewnêtrznego MSP.
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Rozdzia³ 7
Konkurencyjnoæ polskich MSP
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7.1. Finansowanie przedsiêbiorstw i koszty dzia³alnoci gospodarczej
a konkurencyjnoæ MSP
7.1.1. Finansowanie dzia³alnoci MSP
Z badañ Banku wiatowego1 wynika, i¿ dostêpnoæ róde³ finansowania, to jedna z podstawowych
barier prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej i rozwoju firm w krajach Europy rodkowo  Wschodniej. W Roczniku wiatowej Konkurencyjnoci, publikowanym przez International Institute for
Management Development (IMD), do grup czynników wp³ywaj¹cych na konkurencyjnoæ przedsiêbiorstw zalicza siê2:
·
·
·
·

koszt kapita³u (realna krótkoterminowa stopa procentowa, koszt kapita³u, rating kraju),
dostêpnoæ kapita³u (kredytowanie, zagraniczne instytucje finansowe, krajowy rynek kapita³owy,
zagraniczne rynki kapita³owe, factoring, venture capital),
dynamikê rynku kapita³owego (kapitalizacja i wartoæ gie³dy, corporate governace),
efektywnoæ sektora bankowego (polityka banku centralnego, aktywa banków komercyjnych,
stopa procentowa, regulacje prawne w zakresie instytucji finansowych, edukacja finansowa).

Tabela 7.1.

Ranking konkurencyjnoci Polski pod wzglêdem czynników finansowych w 2000 r. Na tle
47 krajów wiata (w tabeli prezentowane s¹ wybrane kraje)

Kraj

Kos zt kapita³u

D os tê pno æ
kapita³u

D ynamika
rynku
kapita³owe go

Efe ktywno æ
s e ktora
bankowe go

Finans owa
pozycja
konkure ncyjna

Dania

8

1

12

10

2

Niemcy

3

7

7

7

6

Szwecja

13

5

13

16

13

Hiszpania

12

24

21

21

20

W³ochy

21

27

31

31

27

Wêgry

35

29

28

28

28

Pols ka

34

32

38

42

37

Czechy

33

39

46

45

44

ród³o: The World Competitiveness Yearbook, 2000

Pod wzglêdem poziomu realnych krótkoterminowych stóp procentowych (nominalnych  skorygowanych o stopê inflacji) Polska, na tle 47 uprzemys³owionych krajów, zajmuje dopiero 34 pozycjê 
podobn¹ jak w przypadku kosztu pozyskania kapita³u przez przedsiêbiorstwa. Widaæ zatem, ¿e warunki finansowania w Polsce stanowi¹ istotn¹ barierê wzrostu konkurencyjnoci sektora ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw.

1

2

A. Brunetti, G. Kisunko, and B. Weder (1997), Institutional Obstacles to Doing Business, World Bank Policy Research
Working Paper, No 1759, str. 26.
IMD, The World Competitiveness Yearbook, 2000.
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7.1.1.1. Bariery finansowania zewnêtrznego
Jedynie 16% krajowych firm z sektora MSP nie zg³asza ¿adnych problemów z pozyskaniem zewnêtrznego finansowania3. G³ównymi barierami w dostêpie do kapita³u zewnetrznego s¹ wysokie
stopy procentowe (21,6% respondentów), skomplikowane procedury bankowe (14,6% ankietowanych firm) oraz wysokie i skomplikowane zabezpieczenia (14,1% podmiotów). W opinii badanych
firm, do niedogodnoci przy pozyskiwaniu zewnêtrznego finansowania, zaliczyæ nale¿y tak¿e koniecznoæ przygotowania obszernej dokumentacji, na co wskazywa³a co dziesi¹ta firma. Ograniczony
dostêp ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do kapita³u obcego zwi¹zany jest równie¿ z pobieraniem
przez instytucje finansowe wysokich prowizji za wiadczone us³ugi (8,3% podmiotów) oraz z brakiem stabilnoci warunków ekonomicznych i prawnych (7,1% ankietowanych).

7.1.1.2. ród³a finansowania dzia³alnoci bie¿¹cej
rodki w³asne
Wszystkie wymienione wy¿ej okolicznoci sprawiaj¹, i¿ g³ównym ród³em finansowania bie¿¹cej
dzia³alnoci s¹ dla MSP rodki w³asne zgromadzone na rachunkach bankowych lub pochodz¹ce
z przychodów ze sprzeda¿y. Deklaruje tak a¿ 62% badanych firm. Na pokrycie wymaganych wydatków,
MSP wykorzystuj¹ tak¿e kredyt w rachunku bie¿¹cym, z którego korzysta ponad 11% badanych firm.
Nieformalna regulacja zobowi¹zañ
Popularn¹ form¹ finansowania bie¿¹cych wydatków w sektorze MSP s¹ zobowi¹zania wobec dostawców, czêsto zwi¹zane z opónianiem p³atnoci za faktury. Korzystaj¹ z tego firmy rednie (12,2%
respondentów) i ma³e (11,7% badanych firm). Uwzglêdniaj¹c bran¿owy podzia³ przedsiêbiorstw,
kredyt kupiecki najchêtniej wykorzystywany jest w firmach handlowych, wród których ponad 14%
deklarowa³o posiadanie zobowi¹zañ u swoich dostawców.
Kredyt
Regulowanie bie¿¹cych p³atnoci z wykorzystaniem kredytu obrotowego deklarowa³o blisko 7%
podmiotów z sektora MSP, przy czym wród bran¿ gospodarki najchêtniej korzysta³y z niego firmy
przemys³owe (9%). £¹czne zad³u¿enie kredytowe w finansowaniu bie¿¹cych wydatków (z tytu³u
kredytów kupieckich, w rachunku bie¿¹cym i obrotowych) sektora MSP kszta³tuje siê na poziomie
29%. Stopieñ regulowania bie¿¹cych p³atnoci z wykorzystaniem kredytów jest jednak zró¿nicowany w poszczególnych grupach przedsiêbiorstw. Czêciej ró¿nymi formami kredytu posi³kuj¹ siê przedsiêbiorstwa ma³e (37,3%) i rednie (34,5%), natomiast w przypadku podmiotów mikro, jedynie 20%
deklaruje finansowanie bie¿¹cych wydatków przy pomocy kredytów. Niskim stopniem wykorzysta3

Badania, na zlecenie PARP, przeprowadzono niezale¿nie, w dwóch grupach respondentów:
a/ Badanie firm ma³ych (do 50 zatrudnionych) wykonane przez GFK Polonia we wrzeniu 2001. Przebadano 300
firm z 5 bran¿ (po 60 w ka¿dej): budownictwo, handel, produkcja, turystyka, obs³uga nieruchomoci i firm w 12
województwach:
· klasa A, najbardziej atrakcyjna dla inwestorów, obejmuj¹ca województwa mazowieckie i l¹skie,
· klasa B, rednio atrakcyjna, obejmuj¹ca województwa zachodniopomorskie, dolnol¹skie i wielkopolskie,
· klasa C, o niskiej atrakcyjnoci, obejmuj¹ca województwa ma³opolskie, lubuskie, ³ódzkie i opolskie.
Województwa podkarpackie, podlaskie i lubelskie zosta³y opisane jako pozosta³e.
b/ Badanie sektora MSP wykonane przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ na prze³omie wrzenia
i padziernika 2001. Przebadano 504 firmy z 5 bran¿ (uk³ad bran¿owy taki jak w badaniu GFK) uwzglêdniaj¹c strukturê
zatrudnienia (259 firm zatrudniaj¹cych od 1 do 9 osób, 146 firm zatrudniaj¹cych od 10 do 49 osób i 99 firm
zatrudniaj¹cych od 50 do 250 osób).
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nia kredytów cechuje siê tak¿e bran¿a obs³uga nieruchomoci i firm, w której ³¹czny udzia³ kredytów w regulowaniu zobowi¹zañ wynosi oko³o 19%.
Leasing
rodki na finansowanie bie¿¹cej dzia³alnoci sektor MSP pozyskiwaæ mo¿e tak¿e na drodze leasingu,
z którego korzystanie zadeklarowa³o jednak tylko 5% respondentów. Na tle innych bran¿, jedynie
sektor budowlany charakteryzuje siê relatywnie wysokim udzia³em leasingu w finansowaniu bie¿¹cej
dzia³alnoci (7,3% podmiotów), w tym w szczególnoci rednie firmy budowlane  (9,2% badanych).

7.1.1.3. ród³a finansowania inwestycji
Mo¿liwoci i dostêp MSP do zewnêtrznych róde³ kapita³u silnie oddzia³uj¹ na jego sk³onnoci inwestycyjne. Przeprowadzone badania wskazuj¹, ¿e ma³e i rednie firmy finansuj¹ inwestycje z w³asnych, wypracowanych zysków. Potwierdza to ponad po³owa badanych (55%). W dalszej kolejnoci, potrzebne na inwestycje rodki pozyskiwane s¹ z kredytów bankowych, przy czym chêtniej
wykorzystywane s¹ krajowe kredyty z³otowe (17,9% podmiotów), w mniejszym za stopniu krajowe
kredyty walutowe (3,4% respondentów) cechuj¹ce siê ni¿szym oprocentowaniem, ale obarczone
wysokim ryzykiem kursowym. Wród badanych przedsiêbiorstw korzystaj¹cych z kredytów tylko
7,5% zabezpiecza siê przed ewentualnymi, niekorzystnymi zmianami stóp procentowych i kursów
walutowych. Przyczyn¹ jest przede wszystkim brak znajomoci produktów zabezpieczaj¹cych przed
ryzykiem i korzyci wynikaj¹cych z ich zastosowania. Niski poziom stosowania produktów zabezpieczaj¹cych spowodowany jest tak¿e du¿¹ formalizacj¹ dzia³añ i ich wysokim kosztem. Dotyczy to
tak¿e alternatywnych form finansowania inwestycji, takich jak np. leasing, z którego korzysta w tym
zakresie zaledwie 8% badanych firm. Jeszcze mniej firm korzysta z us³ug typu venture capital, które
jako nazwa instytucji, znane s¹ zaledwie co czwartemu respondentowi4. Ponad 75 % badanych nigdy
nie zetknê³o siê z pojêciem venture capital, a prawie 40% respondentów twierdzi, ¿e informacje
o tego typu us³ugach s¹ trudno dostêpne. Zdaniem badanych oferta venture capital skierowana jest
g³ównie na potrzeby du¿ych inwestorów, jest zbyt kosztowna oraz przynosi niewielkie zyski w porównaniu do zaanga¿owanych nak³adów.

7.1.2. Sytuacja finansowa sektora MSP
Utrudniony dostêp do zewnêtrznych róde³ finansowania przek³ada siê bezporednio (i porednio) na
sytuacjê finansow¹ firm sektora MSP.
Mimo, i¿ znacz¹ca wiêkszoæ respondentów (86%) odnotowa³a, chocia¿ raz w ci¹gu ostatnich trzech
lat dzia³alnoci, zysk na koniec roku obrachunkowego, to nie ominê³o ich zjawisko utraty p³ynnoci
finansowej. Co ciekawe badani znacznie gorzej oceniali ogólny poziom p³ynnoci finansowej dla
ca³ej bran¿y ni¿ swój w³asny. I tak ¼ respondentów deklarowa³a, i¿ w bran¿y w której prowadz¹
dzia³alnoæ firmy tr¹ca p³ynnoæ bardzo czêsto i czêsto. Tylko 1/5 ankietowanych okreli³a zjawisko
utraty p³ynnoci finansowej jako bardzo rzadkie w ich bran¿y. Najbardziej krytycznie oceniany jest
pod tym wzglêdem sektor budowlany. 69% respondentów uwa¿a, ¿e firmy tej w³anie bran¿y bardzo
czêsto i czêsto trac¹ p³ynnoæ finansow¹. W odniesieniu do w³asnego przedsiêbiorstwa odsetek odpowiedzi potwierdzaj¹cych utratê p³ynnoci jest wielokrotnie ni¿szy ni¿ wskanik sugerowany dla
ca³ej bran¿y. Zaledwie 8% ankietowanych deklaruje brak p³ynnoci finansowej we w³asnej firmie,
4

Badanie przeprowadzone w listopadzie 2001 roku przez Centrum Badañ Marketingowych INDICATOR. wród 500
firm MSP sektora high tech.
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a 80% twierdzi, ¿e jest w stanie na bie¿¹co regulowaæ swoje zobowi¹zania. Pod wzglêdem deklaratywnym najmniejsze k³opoty z p³ynnoci¹ wykazuj¹ firmy turystyczne, gdzie 92% ankietowanych
stwierdza ¿e posiada p³ynnoæ finansow¹.
Wydaje siê, ¿e badani nie do koñca jednak rozumiej¹ pojêcie p³ynnoci. Niemal po³owa (48%) z nich
na zadane bezporednio pytanie odpowiedzia³a, ¿e aktywa bie¿¹ce s¹ mniejsze b¹d co najwy¿ej
równe krótkoterminowym zobowi¹zaniom. Najgorsza sytuacja przedstawia siê w przypadku przedsiêbiorstw jednoosobowych i firm zlokalizowanych w regionie zachodnim (po 64% wskazañ na p³ynnoæ poni¿ej do 1) oraz przedsiêbiorstw z miast licz¹cych od 100 do 500 tysiêcy mieszkañców lub
prowadz¹cych dzia³alnoæ o charakterze lokalnym (po 59%). Jedna trzecia ogó³u ankietowanych
deklaruje p³ynnoæ finansow¹ z przedzia³u 1,1  2. Najczêciej w tej grupie znajduj¹ siê:
· firmy z obrotem rocznym ponad 500 tysiêcy z³ (59% z p³ynnoci¹ finansow¹ z tego przedzia³u),
· spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ (55%),
· firmy z obrotem od 100 do 500 tysiêcy z³ (50%).
Widoczna jest wspó³zale¿noæ stabilizacji finansowej firmy z jej wielkoci¹. Im mniejsza firma, tym
wiêksze prawdopodobieñstwo k³opotów z regulowaniem zobowi¹zañ. Przede wszystkim dotyczy to
przedsiêbiorstw jednoosobowych.
Wród przyczyn utraty p³ynnoci najczêciej wymieniane by³y: du¿a konkurencja i ograniczenie liczby
zleceñ (24%) oraz opónienia w sp³ywie nale¿noci (22%) i nieuczciwoæ klientów odmawiaj¹cych
zap³aty za towary i us³ugi (20%). Na p³ynnoci finansowej niekorzystnie odbija siê tendencja do
wczeniejszej sp³aty w³asnych zobowi¹zañ ni¿ otrzymywania nale¿noci. ¾ ankietowanych deklaruje,
i¿ swoje zobowi¹zania sp³aca w okresie 7 do 14 dni, podczas gdy otrzymuje nale¿noci po up³ywie
30 dni (oko³o 25% odpowiedzi)5.
Firmy maj¹ce k³opoty z p³ynnoci¹ finansow¹ staraj¹ siê przede wszystkim z jednej strony zaci¹gaæ
kredyty i po¿yczki (9% wskazañ) lub egzekwowaæ ró¿nymi sposobami nale¿ne kwoty (8%), a z drugiej sprawdzaæ mo¿liwoci finansowe klientów przed sprzeda¿¹ produktów i us³ug (7%) i pobieraæ
od nich zaliczki (7%) lub wprowadzaæ do kontraktów odpowiednio restrykcyjne klauzule na wypadek
opónieñ w realizacji umowy (6%).

7.1.3. Dzia³alnoæ inwestycyjna MSP
Zdolnoci finansowe ma³ych i rednich firm wp³ywaj¹ na ich nisk¹ aktywnoæ inwestycyjn¹. Przedsiêbiorcy tego sektora maj¹cy utrudniony dostêp do zewnêtrznych róde³ kapita³u, obci¹¿eni zbyt
wysokimi podatkami i kosztami pracy niechêtnie podejmuj¹ jakiekolwiek inwestycje. Najczêciej
planowane s¹ wydatki na zakup sprzêtu biurowego (62% firm z bran¿y turystycznej i 53% obs³uga
nieruchomoci i firm); zakup maszyn (52% budownictwo, 37% produkcja) oraz rozwój firmy (37%
handel)6.
Respondenci nie dostrzegaj¹, w wiêkszoci przypadków, zwi¹zku miêdzy podejmowan¹ dzia³alnoci¹
inwestycyjn¹, a potencjalnym wzrostem konkurencyjnoci. Jedynie w opinii 12% ankietowanych firm
poniesione nak³ady inwestycyjne przyczyni³y siê do wzrostu udzia³u w rynku i zwiêkszenia konkurencyjnoci przedsiêbiorstwa. W zdecydowanej wiêkszoci ma³ych i rednich firm przeprowadzone
inwestycje gwarantowa³y jedynie utrzymanie pozycji rynkowej przedsiêbiorstwa (41,3%). Jedno5
6

Wyj¹tkiem jest bran¿a handlowa gdzie okres otrzymywania nale¿noci wynosi rednio 7 dni.
Badania GFK Polonia
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czenie w wielu przypadkach zrealizowane nak³ady inwestycyjne, nie przynios³y zamierzonych efektów, gdy¿ zdaniem blisko 21% badanych podmiotów by³y one za niskie w porównaniu do potrzeb
i konkurencji na rynku. Niepokoj¹cy jest fakt istnienia relatywnie du¿ej grupy ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw (12,5%), które w ostatnich trzech latach nie dokona³y jakichkolwiek nak³adów
inwestycyjnych. Stosunkowo wysoki odsetek podmiotów (13,3%) nie jest w stanie okreliæ jakie
efekty przynios³y poczynione w przedsiêbiorstwie inwestycje.
Efektywnoæ zrealizowanych nak³adów inwestycyjnych w sektorze MSP jest cile powi¹zana z rozmiarami przedsiêbiorstwa. W grupie przedsiêbiorstw mikro, zatrudniaj¹cych 1-9 pracowników, odnotowano zarówno najmniejszy odsetek firm, w których zrealizowane inwestycje zaowocowa³y wzrostem konkurencyjnoci i udzia³u w rynku, jak i najwy¿szy poziom odpowiedzi informuj¹cych o braku
rodków przeznaczonych na inwestycje. Wnioskowaæ mo¿na zatem, i¿ powiêksza siê dystans pomiêdzy poziomem rozwoju mikro i wiêkszych przedsiêbiorstw.
W wiêkszoci badanych firm z sektora MSP (52,2%), wartoæ poniesionych w 2000 r. inwestycji
utrzyma³a siê na poziomie zbli¿onym do lat poprzednich, co niestety oznacza ich realny spadek, przy
inflacji wynosz¹cej w 2000 r. 10,1%.
Wykres 7.1. Poziom nak³adów inwestycyjnych w sektorze MSP w 2000 r. w porównaniu z rokiem poprzednim

ród³o: Badania ankietowe IBnGR na zlecenie PARP

Najwy¿sz¹ sk³onnoci¹ do inwestycji, wród sektorów gospodarki, cechuj¹ siê podmioty z obs³ugi
nieruchomoci i firm. Co trzeci podmiot z tego sektora informowa³ o wzrocie poniesionych nak³adów inwestycyjnych w 2000 r. w porównaniu z poprzednim rokiem. Jednoczenie w grupie tej
blisko po³owa przedsiêbiorstw (49,5%) odnotowa³a stabilizacjê pozycji rynkowej, a w 12,6% podmiotów zrealizowane inwestycje przyczyni³y siê do zwiêkszenia konkurencyjnoci i wzrostu udzia³u
w rynku.
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Z drugiej strony obserwuje siê malej¹c¹ efektywnoæ ponoszonych nak³adów inwestycyjnych w przemyle. Z przeprowadzonych badañ wynika, i¿ na przestrzeni ostatnich trzech lat firmy przemys³owe,
na tle pozosta³ych sektorów, odnotowa³y najs³absze efekty poniesionych nak³adów inwestycyjnych.
W opinii 50,4% ankietowanych podmiotów przemys³owych zrealizowane inwestycje przyczyni³y
siê do wzrostu konkurencyjnoci lub stabilizacji pozycji na rynku, wobec 62,1% respondentów
z obs³ugi nieruchomoci i firm, 52,0% ankietowanych z bran¿y hotele i restauracje i 51,5% podmiotów z budownictwa i handlu.
Na podstawie przeprowadzonych badañ, wnioskowaæ mo¿na, i¿ ma³e i rednie przedsiêbiorstwa,
d¹¿¹ do poprawy konkurencyjnoci na rynku. Najwiêkszy odsetek ponoszonych nak³adów inwestycyjnych przeznaczany by³ bowiem na poprawê jakoci oferowanego asortymentu (20,1% podmiotów) oraz na wprowadzanie nowych produktów i us³ug, odpowiadaj¹c na potencjalny popyt zg³aszany
przez konsumentów (15,3% respondentów). Blisko co ósmy podmiot z sektora MSP przeznacza rodki
inwestycyjne na obni¿enie kosztów prowadzonej dzia³alnoci, co ma istotne znaczenie w warunkach
konkurowania na zintegrowanym rynku europejskim. Poziom konkurencyjnoci ma³ych i rednich
firm zale¿ny jest równie¿ w du¿ym stopniu od posiadanych kwalifikacji zatrudnionych osób. Na
przestrzeni ostatnich trzech lat 7,5% ogó³u rodków inwestycyjnych w sektorze MSP przeznaczonych zosta³o na szkolenia personelu. Du¿¹ wagê do podniesienia kwalifikacji pracowników przyk³adaj¹ przede wszystkim firmy budowlane (9,8% podmiotów) oraz podmioty z sektora obs³uga nieruchomoci i firm (8,2%).
Niepokoj¹cy jest jednak fakt, i¿ MSP najmniejszy odsetek nak³adów inwestycyjnych przeznaczaj¹
na wdra¿anie systemów zarz¹dzania jakoci¹, co mog³oby przyczyniæ siê w istotny sposób do wzrostu
poziomu ich konkurencyjnoci na rynku poprzez oferowanie produktów i us³ug o wy¿szej jakoci.
Prognozy sektora MSP na najbli¿sze trzy lata w dziedzinie inwestycji nie s¹ optymistyczne. Nale¿y
oczekiwaæ spadku sk³onnoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do inwestycji. Co pi¹ty badany podmiot w najbli¿szym okresie nie planuje podjêcia jakichkolwiek dzia³añ inwestycyjnych.
Wykres 7.2. Plany inwestycyjne sektora MSP na najbli¿sze lata

ród³o: Badanie ankietowe IBnGR na zlecenie PARP
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7.2. Organizacja rynku i przedsiêbiorstwa a konkurencyjnoæ MSP
7.2.1. Skala i sk³onnoæ do wspó³pracy MSP
Jednym z elementów oceny poziomu konkurencyjnoci jest zdolnoæ przedsiêbiorstw do uczenia
siê. W przypadku ma³ych i rednich firm jest ona pochodn¹ ich kontaktów z otoczeniem instytucjonalnym. Polskie firmy MSP preferuj¹ tradycyjne formy wspó³pracy oparte na integracji pionowej
procesów produkcyjnych, w wyniku której powstaje ³añcuch kooperacyjny ³¹cz¹cy producenta, podwykonawców, zaopatrzeniowców, sprzedawców. Znacznie mniej rozwiniête s¹ formy wspó³pracy
wykorzystuj¹ce integracjê poziom¹ czyli kooperacjê z firmami tej samej bran¿y, orodkami badawczymi czy firmami konsultingowymi.
Prawie 62% badanych firm wspó³pracuje z innymi przedsiêbiorstwami / podmiotami. Odsetek ten
jest dodatnio skorelowany z wielkoci¹ firmy, a wiêc w grupie przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych od
50 do 250 pracowników wskanik jest wyranie wiêkszy (76%) ni¿ w przypadku firm ma³ych (63%)
i mikro (zaledwie 55%). W zdecydowanej wiêkszoci MSP wspó³pracuj¹ z firmami ma³ymi i rednimi.
Sporód ogó³u firm wspó³pracuj¹cych, zaledwie 17% ma powi¹zania z firmami du¿ymi zatrudniaj¹cymi powy¿ej 250 pracowników (wskanik ten równie¿ jest dodatnio skorelowany z wielkoci¹
badanych przedsiêbiorstw).
Wykres 7.3. Charakter wspó³pracy MSP

ród³o: Badania ankietowe IBnGR na zlecenie PARP

wiadomoæ znaczenia wspó³pracy jest wród ma³ych i rednich firm bardzo niska. Ponad 57% ankietowanych deklarowa³o, i¿ nie widzi potrzeby wspó³pracy z innymi firmami. Szczególnie niepokoj¹cym jest fakt, ¿e odpowiedzi negatywnej udzieli³ znacz¹cy odsetek firm, które wczeniej przyzna³y
siê do kooperacji z innymi przedsiêbiorstwami. Odsetek firm nie widz¹cych potrzeby wspó³pracy
(mimo, i¿ czêsto ju¿ wspó³pracuj¹) jest ujemnie skorelowany z wielkoci¹ przedsiêbiorstw.
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Wykres 7.4. Bariery wspó³pracy MSP

ród³o: Badania ankietowe MSP na zlecenie PARP

7.2.2. Wp³yw otoczenia prawnego na wspó³pracê MSP
Na jakoæ i si³ê kontaktów z otoczeniem istotny wp³yw maj¹ regulacje prawne tworz¹ce ramy funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Konstrukcja przepisów prawnych wymusza okrelone
zachowania przedsiêbiorstw, a tym samym porednio wp³ywa na ich konkurencyjnoæ.
Przedsiêbiorcy za najbardziej upoledzaj¹ce ich pozycjê konkurencyjn¹ uznali przepisy podatkowe
oraz prawo pracy. Ponadto konkurencyjnoæ firm istotnie obni¿aj¹ przepisy dotycz¹ce sk³adek na
ubezpieczenia spo³eczne oraz ustawa o zamówieniach publicznych i prawo o lokatorach z lipca 2000
roku. Ankietowani negatywnie oceniaj¹ nie tylko poziom opodatkowania czy wysokoæ stawek za
ubezpieczenia spo³eczne, ale tak¿e zmiennoæ przepisów w tym zakresie. Za czynnik istotnie obni¿aj¹cy konkurencyjnoæ respondenci uznali regulacje dotycz¹ce podatku VAT i akcyzy. Elementy te
w zasadniczym stopniu przyczyniaj¹ siê (42% odpowiedzi) do poszerzania szarej strefy i korupcji,
co tak¿e jest elementem os³abiaj¹cym konkurencyjnoæ.

7.2.3. Wp³yw sytuacji gospodarczej na wspó³pracê MSP
W zakresie percepcji sytuacji gospodarczej dominuje najprostszy model, czyli postrzeganie otoczenia
przez pryzmat czynników bezporednio wp³ywaj¹cych na kondycje konkretnego przedsiêbiorstwa.
W zarz¹dzaniu firm¹ brane pod uwagê s¹ przede wszystkim elementy z najbli¿szego otoczenia firmy,
a wiêc zmiany systemu podatkowego, zmiany popytu na lokalnym rynku, zmiany gustu klientów czy
zmiany stóp procentowych. Znacznie mniejsz¹ wagê przywi¹zuj¹ przedsiêbiorcy do wahañ kursów
walutowych czy zmian popytu za granic¹. Elementy otoczenia zewnêtrznego s¹ znacznie bardziej
istotne dla firm wiêkszych (analiza otoczenia -sytuacji gospodarczej- jest czêciej elementem procesu
zarz¹dzania w firmach wiêkszych).
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Wykres 7.5. Znaczenie czynników makroekonomicznych dla badanych MSP

ród³o: Badania ankietowe IBnGR na zlecenie PARP

A¿ 70% firm uzna³o, ¿e nieistotne dla ich funkcjonowania s¹ zmiany popytu zagranicznego. Odpowied ta sugeruje, ¿e zdolnoæ do eksportu przedsiêbiorstw MSP jest niewielka i ¿e nie d¹¿¹ one 
przynajmniej obecnie  do zwiêkszenia swoich udzia³ów w rynkach zagranicznych. W tej grupie
odpowiadaj¹cych znalaz³y siê firmy, które eksportuj¹. Mo¿na s¹dziæ, ¿e zdo³a³y one zyskaæ sta³ych
odbiorców i ¿e do tej pory nie odczu³y  w wiêkszym zakresie  wahañ popytu na oferowane przez
siebie produkty. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e dla 30% przedsiêbiorstw wahania popytu zagranicy s¹
jednak wa¿ne i bardzo wa¿ne.
Du¿o wiêksze znaczenie dla sektora MSP ma rynek krajowy. Tylko dla 6% badanych firm zmiany
popytu wewnêtrznego s¹ nieistotne, natomiast dla 94% s¹ one wa¿ne i bardzo wa¿ne. Mo¿na s¹dziæ,
¿e przedsiêbiorstwa, które oceniaj¹ wahania ch³onnoci rynku jako nie maj¹ce znaczenia, s¹ albo
silniej powi¹zane z zagranic¹, albo popyt na ich produkty jest bardzo ma³o elastyczny. Wobec zasad
dzia³ania gospodarki rynkowej zdumiewaj¹cy jest fakt, ¿e a¿ 16% badanych firm uzna³o, ¿e niewa¿ne s¹ dla nich zmiany gustów klientów. Mo¿na s¹dziæ, ¿e w grupie tak odpowiadaj¹cych znaleli siê
producenci dóbr, na które popyt jest sztywny.
Dla 23% przedsiêbiorstw zmiany stóp procentowych s¹ nieistotne. Do grupy tej nale¿¹ zapewne
firmy, których sytuacja finansowa jest na tyle dobra, ¿e nie musz¹ korzystaæ z zewnêtrznych róde³
finansowania. Odpowied ta jednak oznacza równie¿, ¿e czêæ przedsiêbiorstw jest bierna, nie inwestuje
i nie zachowuje siê ekspansywnie (co potwierdzaj¹ odpowiedzi uzyskane w czêci ankiety dotycz¹cej procesów inwestycyjnych). Dla 76% zmiany stóp procentowych s¹ jednak bardzo wa¿ne i wa¿ne.
Sugeruje to, ¿e spadek tych stóp i ich stabilizacja mo¿e znacz¹co wp³yn¹æ na strategiê rozwoju MSP.
57% przedsiêbiorstw uzna³o, ¿e wa¿ne i bardzo wa¿ne dla nich s¹ zmiany kursu walutowego. Jest to
stosunkowo niedu¿o, zwa¿ywszy na fakt, ¿e wysoki kurs z³otego dotyczy zarówno eksporterów (których
w badanej grupie jest stosunkowo niewielu), importerów komponentów do produkcji (którzy powinni
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byæ zainteresowani niskim kursem z³otego), jak i tych wszystkich firm, których produkcja musi konkurowaæ z dobrami pochodz¹cymi z importu. W kontekcie tych faktów zaskakuj¹co du¿a jest grupa
przedsiêbiorstw (43%), która uzna³a, ¿e zmiany kursu walutowego s¹ dla niej nieistotne (!).
Du¿o wiêksza jest wra¿liwoæ badanych firm na zmiany prawa (np. podatków). Zaledwie 5% uzna³o
je za nieistotne. Potwierdza to opiniê, ¿e przedsiêbiorstwa jako bardziej dotkliwe odczuwaj¹ skutki
dzia³añ bezporednich (np. zmiany podatków) ni¿ porednich (np. zmiany kursu walutowego).
Najmniejsze podmioty w procesie zarz¹dzania najczêciej stosuj¹ najprostsz¹ metodê reagowania na
zamiany w otoczeniu rynkowym, czyli dostosowywanie siê do tych zmian na bie¿¹co. Co pi¹ta taka
firma nie wie, jak zabezpieczaæ siê przed zmianami. Jakoæ zarz¹dzania pod tym wzglêdem w firmach wiêkszych jest wyranie wy¿sza. Tylko 4% firm zatrudniaj¹cych od 50 do 250 pracowników
nie wie jak zabezpieczaæ siê przed zamianami w otoczeniu. Jednoczenie ponad 36% tych przedsiêbiorstw stara siê takie zmiany przewidywaæ i zabezpieczaæ przed ich negatywnymi skutkami.

7.3. Integracja Polski z UE a konkurencyjnoæ MSP
7.3.1. Postrzeganie konkurencji
58% badanych firm ocenia, i¿ w bran¿y w której dzia³aj¹ konkurencja jest wysoka i nadal ronie.
Najsilniej, konkurencj¹ czuj¹ siê zagro¿one firmy ma³e (zatrudniaj¹ce od 10 do 49 osób) oraz firmy
o profilu handlowym, a tak¿e hotele i restauracje.
Postrzeganie konkurencji jest doæ podobne. Wiêkszoæ firm uzna³a, i¿ konkurenci nie maj¹ przewagi jakociowej, cenowej oraz kadrowej i nie maj¹ wiêkszego dowiadczenia w dzia³aniu na konkurencyjnych rynkach. Wszystkie przedsiêbiorstwa s¹ zgodne, ¿e konkurenci maj¹ du¿¹ przewagê,
je¿eli chodzi o sytuacjê finansow¹ i kapita³ow¹. Dostrzegaj¹ równie¿ ich lepsz¹ pozycjê w zakresie
reklamy i marketingu oraz dostêpu do zewnêtrznych róde³ finansowania.
Prawie po³owa respondentów (odpowiednio 47 i 45%) nie uwa¿a, i¿ konkurenci dysponuj¹ wy¿sz¹
jakoci¹ produktów lub lepiej wykwalifikowanym personelem. Zaledwie 10% badanych róde³ przewagi konkurencyjnej poszukuje w posiadanych przez firmê certyfikatach i wiadectwach jakoci,
a 14% w ni¿szych cenach produktów i us³ug.

7.3.2. Ocena integracji z UE
Integracja Polski z Uni¹ Europejsk¹ jest g³ównie postrzegana jako wzrost zagro¿enia konkurencyjnego i mo¿liwoæ zmniejszenia udzia³u w rynku (38% badanych firm) oraz koniecznoæ podjêcia dzia³añ dostosowawczych do zasad wspólnego rynku (38% ankietowanych ogó³em). Wzrost mo¿liwoci
sprzeda¿y/eksportu dóbr i us³ug produkowanych przez firmê dostrzegaj¹ g³ównie firmy rednie (33%)
oraz firmy z bran¿y obs³ugi nieruchomoci i firm (31%). Im wiêksze jest przedsiêbiorstwo, tym
bardziej z³o¿ony jest/bêdzie wp³yw integracji na jego funkcjonowanie.
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Wykres 7.6. Percepcja integracji Polski z UE w ocenie ankietowanych MSP

ród³o: Badania ankietowe IBnGR na zlecenie PARP
Uwaga: procenty nie sumuj¹ siê do 100, gdy¿ ka¿da z firm mog³a wskazaæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied

A¿ 45% respondentów prowadz¹cych dzia³alnoæ o charakterze lokalnym7, zlokalizowanych w regionie wschodnim uwa¿a, ¿e wejcie Polski do Europy w ¿adnym stopniu nie wp³ynie na sytuacjê ich
firm. Negatywna ocena wp³ywu wejcia Polski do Unii Europejskiej czêciej wystêpuje wród przedstawicieli firm zlokalizowanych w województwach o wy¿szej atrakcyjnoci dla inwestorów. I tak
w firmach z województw z grupy A (najwy¿sza atrakcyjnoæ dla inwestorów) o pogorszeniu sytuacji
swych firm jest przekonanych 38% respondentów, a z województw z klasy C (niska atrakcyjnoæ)
zaledwie jedna pi¹ta. Zale¿noæ ta obowi¹zuje równie¿ w odwrotnym kierunku: szanse na polepszenie
sytuacji swych firm po wejciu Polski do UE widzi zaledwie 9% respondentów z firm zlokalizowanych w województwach z klasy A i 29% ankietowanych z firm w województwach z klasy C.

7

Badanie GFK Polonia.
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Wykres 7.7. Konsekwencje integracji z UE w ocenie ma³ych przedsiêbiorstw

ród³o: Badania GFK Polonia na zlecenie PARP

Przedsiêbiorcy dzia³aj¹cy w regionach o wiêkszej atrakcyjnoci zdaj¹ sobie sprawê z mo¿liwoci
wejcia na ich dotychczasowe rynki firm z Unii Europejskiej. Województwa zajmuj¹ce dalsze miejsca w rankingu atrakcyjnoci inwestycyjnej s¹ w znacznie mniejszym stopniu nara¿one na nap³yw
europejskich konkurentów. W regionach o ni¿szej atrakcyjnoci si³a nabywcza jest mniejsza i tym
samym nie tworzy siê rynek dla konkurencyjnych firm z UE, których produkt jest z regu³y dro¿szy
od krajowego.

7.3.3. Dostosowanie MSP do warunków rynku wewnêtrznego UE
Skala powi¹zañ z rynkiem miêdzynarodowym
75,6% respondentów sprzedaje swoje wyroby na rynek lokalny, 21% na rynek krajowy, a zaledwie
3,5% na rynki zagraniczne, g³ównie UE. Proporcje sprzeda¿y na ró¿ne rynki s¹ odmienne dla ka¿dej
z grup badanych firm. 40% sporód przedsiêbiorstw rednich ponad 50% swojej produkcji sprzedaje
na rynku krajowym, a 53% na rynku lokalnym, podczas gdy 90% firm mikro ponad 50% sprzeda¿y
kieruje na rynki lokalne. Mikroprzedsiêbiorstwa w bardzo ma³ym stopniu anga¿uj¹ siê w wymianê
miêdzynarodow¹. Zaledwie 1% tych firm i 1% firm ma³ych kieruje ponad 50% sprzeda¿y na rynki
zagraniczne. W grupach badanych firm wystêpuje wyrane zró¿nicowanie kierunków handlu: firmy
mikro sprzedaj¹ g³ównie do krajów UE, a ma³e do krajów CEFTA i Republik Ba³tyckich (Czech,
Wêgier, S³owacji, S³owenii, Litwy, £otwy i Estonii). 10% firm rednich sprzedaje ponad 50% w wiêkszoci do krajów UE oraz republik by³ego ZSRR.
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Wykres 7.8. Geograficzna struktura przychodów ze sprzeda¿y wed³ug zatrudnienia i wed³ug bran¿

ród³o: Badania ankietowe IBnGR na zlecenie PARP

W ujêciu bran¿owym najwiêcej (7,7%) eksportuj¹ firmy o profilu przemys³owym (dzia³alnoæ produkcyjna). Sprzedaj¹ one swoje produkty g³ównie do krajów UE (5%) i po 1% do krajów CEFTA
i do republik ba³tyckich oraz do by³ych republik ZSRR. W budownictwie redni udzia³ rynku lokalnego w sprzeda¿y wynosi 77,8%, krajowego 20,6% natomiast zagranicznego 1,6%. Przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê obs³ug¹ nieruchomoci i firm eksportuj¹ swe us³ugi do by³ych republik ZSRR.
W bran¿y hotele i restauracje na klientów z zagranicy przypada rednio 4,6% sprzeda¿y. Poród
firm handlowych dostrzegalny jest relatywnie niski udzia³ rynków zagranicznych w ca³oci sprzeda¿y (0,9%). Warto tak¿e zauwa¿yæ, ¿e sporód firm handlowych ¿adna nie kieruje ponad po³owy
sprzeda¿y na rynki zagraniczne.
O sile powi¹zañ z rynkiem miêdzynarodowym decyduje tak¿e struktura i wielkoæ importu. Zaledwie 3% firm mikro, 5% firm ma³ych i 7% rednich importuje ponad po³owê niezbêdnych do produkcji wyrobów. Oznacza to, ¿e im mniejsza firma (a jak wiadomo mikro firmy dominuj¹ w polskiej
gospodarce) tym bardziej lokalny jest jej zasiêg dzia³ania i kontaktów. Je¿eli chodzi o import w ujêciu
bran¿owym, to 5% firm produkcyjnych, 1% budowlanych, 9% handlowych, 1% hoteli i restauracji
oraz 3% firm bran¿y obs³ugi nieruchomoci zaopatruje siê w ponad 50% na rynkach zagranicznych.
Wiêkszoæ badanych firm (83%) sprzedaje swoje wyroby i us³ugi pod w³asn¹ mark¹ (w³asnym logo).
21% przedsiêbiorstw wykorzystuje w³asne sieci dystrybucji. Tylko 5% badanych prowadzi sprzeda¿ za
porednictwem internetu, 12% przez polskiego porednika i 4% przez podmiot zagraniczny wystêpuj¹cy w roli porednika. Uzyskane odpowiedzi s¹ doæ optymistyczne, poniewa¿ wiadcz¹ o tym, ¿e wiêkszoæ (83%) przedsiêbiorstw eksportuj¹cych jest w stanie znajdowaæ klientów na produkty, które oznaczone s¹ polsk¹ mark¹, a zatem zosta³y one w tej formie zaakceptowane przez zagranicznych nabywców.
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Normy i standardy UE
Sporód ankietowanych przedsiêbiorstw, 17% spe³nia normy bezpieczeñstwa produktów obowi¹zuj¹ce w krajach Unii Europejskiej. Ponadto 7% przedsiêbiorstw planuje wdro¿enie takich norm. Rozk³ad odpowiedzi wskazuje, ¿e normy takie wdra¿aj¹ przede wszystkim przedsiêbiorstwa rednie 
27%. Wród firm mikro i ma³ych odsetek ten jest znacznie mniejszy i wynosi 12-13%.
Wykres 7.9. Dysponowanie normami bezpieczeñstwa produktów Unii Europejskiej w MSP wed³ug wielkoci
przedsiêbiorstwa

ród³o: Badania ankietowe IBnGR

7.4. G³ówne bariery wzrostu konkurencyjnoci firm
Wed³ug wiêkszoci badanych firm (57%) najpowa¿niejsz¹ barierê wzrostu konkurencyjnoci stanowi brak rodków finansowych na modernizacjê przedsiêbiorstwa. Powa¿n¹ przeszkod¹ jest tak¿e, dla
54% respondentów, nieskuteczna polityka wspierania przedsiêbiorczoci, a dla 52% wysokie stopy
procentowe. Jako istotn¹ barierê wzrostu konkurencyjnoci wszystkie badane przedsiêbiorstwa wymieniaj¹ wysokie i rosn¹ce koszty pracy (53% badanych uzna³o ten czynnik za powa¿n¹ barierê
a 41% za bardzo powa¿n¹). Dla 59% tak¹ przeszkod¹ jest nieskuteczna polityka wspierania eksportu,
a dla 56%  c³a i inne narzêdzia ochrony zagranicznych rynków zbytu. A¿ 61% badanych wyrazi³o
opiniê, i¿ s³aba znajomoæ zagranicznych rynków zbytu oraz trudnoci w uzyskaniu koniecznych
certyfikatów i norm jakoci oraz bezpieczeñstwa produktów nie stanowi¹ ¿adnej bariery dla wzrostu
ich konkurencyjnoci.
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Wykres 7.10. Bariery wzrostu konkurencyjnoci zidentyfikowane przez ankietowane MSP

ród³o: Badania ankietowe IBnGR na zlecenie PARP

Wiêkszoæ badanych firm dostrzegaj¹c bariery w swojej dzia³alnoci podejmuje próby maj¹ce na
celu poprawê sytuacji rynkowej. Najwa¿niejszymi z dzia³añ s¹: udoskonalanie produktów i us³ug
oraz poprawa ich jakoci (57% wszystkich badanych firm), modernizacja maszyn i urz¹dzeñ oraz
wdra¿anie nowych technologii (52%). 45% badanych firm w celu poprawy konkurencyjnoci obni¿a
tak¿e koszty swej dzia³alnoci. Jako najmniej skuteczne narzêdzie traktowane jest zlecanie prac podwykonawcom (27%), co potwierdza brak umiejêtnoci wspó³pracy z innymi przedsiêbiorstwami.
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Wykres 7.11. Dzia³ania podejmowane w celu wzmocnienia konkurencyjnoci przez MSP

ród³o: Badania ankietowe IBnGR na zlecenie PARP

7.5. Wnioski
7.5.1. Wnioski ogólne
Polskie firmy sektora MSP charakteryzuj¹ siê bardzo s³ab¹ kondycja finansow¹, co skutkuje m.in.
ich nisk¹ aktywnoci¹ inwestycyjn¹. Ma³e i rednie firmy bazuj¹ w swojej dzia³alnoci g³ównie na
w³asnych rodkach finansowych. Je¿eli korzystaj¹ z zewnêtrznych róde³ finansowania s¹ to prawie
wy³¹cznie kredyty z³otowe. Alternatywne formy finansowania takie jak leasing, faktoring czy venture capital maj¹ marginalne znaczenie.
MSP niechêtnie podejmuj¹ wspó³pracê o charakterze poziomym (z firmami tej samej bran¿y) koncentruj¹c siê prawie wy³¹cznie na powi¹zaniach pionowych (tworz¹ ³añcuchy kooperacyjne z podwykonawcami, dystrybutorami, sprzedawcami). Postrzeganie integracji poziomej jako zagro¿enia
dla w³asnej pozycji konkurencyjnej przyczynia siê w efekcie do utraty zdolnoci uczenia siê i generowania wiedzy. Firmy sektora MSP nie potrafi¹ wykorzystaæ impulsów p³yn¹cych z otoczenia
w celu zbudowania na nich trwa³ej przewagi konkurencyjnej.
Zdecydowana wiêkszoæ ma³ych firm jest biernie nastawiona wobec rodowiska, w którym funkcjonuje, nie inicjuj¹c w³asnych dzia³añ, stara siê jedynie na bie¿¹co dostosowaæ do zmieniaj¹cych siê
warunków otoczenia
Swoj¹ pozycjê mali i redni przedsiêbiorcy oceniaj¹ w kontekcie najbli¿szego otoczenia czyli
poprzez pryzmat rynku lokalnego. Wynika to przede wszystkim ze specyfiki dzia³alnoci firm, których ponad 70% sprzeda¿y kierowana jest na rynek lokalny. Wielkoæ i skala obci¹¿eñ o charakterze
fiskalnym stanowi dla sektora MSP najwa¿niejszy punkt odniesienia, w tym oceny w³asnej pozycji
konkurencyjnej st¹d zjawiska takie jak zmiany kursu walutowego czy wahania koniunktury na rynkach zagranicznych nie s¹ przez nie postrzegane jako istotne.
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MSP postrzegaj¹ konkurencjê jako zagro¿enie, a jako g³ówne ród³o budowania przewagi konkurencyjnej wymieniaj¹ przewagê kapita³ow¹.
Sugerowanie siê w ocenach kondycj¹ bezporedniego otoczenia przy jednoczesnym niedocenianiu
wagi zmian parametrów ekonomicznych, a tak¿e brak zdolnoci do przewidywania tych zmian, jak
równie¿ zmian w zachowaniach konsumentów powoduje, ¿e ma³e i rednie firmy traktuj¹ przyst¹pienie Polski do UE jako czynnik nieistotny. Co wiêcej deklaruj¹ absolutny brak zrozumienia dla
konsekwencji procesu integracji chocia¿by w kontekcie wdra¿ania prawnych standardów UE.
Dotyczy to w szczególnoci zobowi¹zañ w zakresie standaryzacji czy bezpieczeñstwa produktów.
MSP charakteryzuj¹ siê niskim stopniem rozwoju technologicznego, ma³ym potencja³em i nisk¹
jakoci¹ kapita³u ludzkiego.

7.5.2. Wnioski o charakterze bran¿owym
1. W dzia³alnoci produkcyjnej mamy do czynienia z konkurencj¹ przede wszystkim ze strony dóbr
importowanych, ze wzglêdu na fakt, ¿e dobra przemys³owe s¹ tzw. dobrami handlowymi (tradables).
Polscy producenci dóbr przemys³owych spotykaj¹ siê z ostr¹ konkurencj¹ na rynku ju¿ od wielu lat,
gdy¿ strefa wolnego handlu, wprowadzona przez Uk³ad Europejski8 czy CEFTA dotyczy ju¿ praktycznie wszystkich towarów przemys³owych. Tym samym s¹ oni w du¿ym stopniu wiadomi wzrostu konkurencji ze strony producentów unijnych. Problemem jest jednak¿e niekonkurencyjny maj¹tek produkcyjny i trudnoci z jego modernizacj¹ ze wzglêdu na utrudniony dostêp do finansowania.
Atutem polskich producentów jest znajomoæ polskiego rynku, aczkolwiek ze wzglêdu na konkurencjê z importu jest to rynek coraz bardziej nasycony, wymagaj¹cy i trudny. Dodatkowo na niekorzyæ
polskich producentów, dzia³a czêsto przekonanie konsumentów, ¿e produkty importowane s¹ lepsze
i bardziej atrakcyjne. Konkurencja ze strony dóbr importowych pojawia siê nie tylko ze strony producentów unijnych. Wzrost odczuwanej konkurencji postrzegaæ nale¿y bowiem w kontekcie globalnej tendencji do zmniejszania stawek celnych na produkty przemys³owe. Konkurencja stymuluje
do zmian i wiêkszej efektywnoci, co powinno siê tak¿e prze³o¿yæ na wzrost zdolnoci eksportowych. Rynki krajów UE s¹ bardzo wymagaj¹ce i obserwacja strumieni handlu zagranicznego polskich przedsiêbiorstw wskazuje, ¿e wci¹¿ w strukturze eksportu dominuj¹ towary relatywnie nisko
przetworzone, o niskiej wartoci dodanej. Bez unowoczenienia oferty polskie MSP raczej skazane
bêd¹ na znaczne uzale¿nienie od zmian koniunktury na unijnych rynkach zbytu, gdy¿ pó³produkty
i komponenty produkcji s¹ szczególnie wra¿liwe na jej wahania.
W perspektywie kilku lat po wejciu do UE, Polska stanie siê cz³onkiem strefy Euro, co oznacza, ¿e
nie mo¿liwe bêdzie kszta³towanie konkurencyjnoci przez zmiany kursu walutowego. Zmiany, których wymagaæ bêdzie poprawa konkurencyjnoci powinny prowadziæ do poprawy produktywnoci
i zwiêkszania innowacyjnoci. Dla zaistnienia polskich produktów przemys³owych na unijnych rynkach niezwykle istotne jest wdra¿anie przez MSP wymaganych norm bezpieczeñstwa produktów
oraz posiadania certyfikatów jakoci. Firmy s¹ dopiero na pocz¹tku procesu szerszego wdra¿ania
tych norm. Stanowiæ to bêdzie przeszkodê w dostêpie do wielu segmentów unijnego rynku produktów finalnych i skazuje polskie MSP na bycie poddostawc¹ firm unijnych. Podkreliæ nale¿y tutaj, ¿e
udzia³ eksportu w ca³kowitych przychodach ze sprzeda¿y w przemys³owych MSP jest bardzo niewielki. Firmy raczej wi¹¿¹ sw¹ przysz³oæ z rynkiem krajowym i z jego strony upatruj¹ impulsów dla
swego rozwoju. O niskiej konkurencyjnoci w eksporcie towarów przemys³owych wiadczy ju¿ dzisiaj odnotowywane ujemne saldo obrotów handlowych. Wyniki przeprowadzonych badañ nie po8

Ustanawiaj¹cy stowarzyszenie miêdzy Polsk¹, a UE.
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zwalaj¹ optymistycznie patrzeæ na przysz³oæ polskich MSP. Tylko nieznaczny ich odsetek z sektora
przemys³owego jest przygotowany b¹d przygotowuje siê do ekspansji na unijne rynki. Przewaga
budowana na ni¿szych kosztach pracy nie pozwala na d³ugotrwa³e utrzymanie konkurencyjnoci,
gdy¿ zawsze znajd¹ siê kraje, które maj¹ ni¿sze koszty pracy (np. kraje by³ego ZSRR). Tym bardziej,
¿e p³ace i tym samym koszty pracy, bêd¹ w Polsce wzrastaæ, jako oczekiwany rezultat konwergencji
wobec UE.
2. W sektorze budownictwa zagraniczni konkurenci od wielu lat swobodnie dzia³aj¹ na polskim rynku i w zwi¹zku z integracj¹ z UE nie nale¿y spodziewaæ siê wiêkszych zmian w poziomie konkurencji. Polski rynek budowlany mo¿e staæ siê jednak jeszcze bardziej atrakcyjny dla zagranicznych firm,
gdy do Polski nap³ywaæ zaczn¹ powa¿niejsze rodki ze strony unijnych funduszy strukturalnych na
rozbudowê infrastruktury. Generalnie jednak firmy budowane z sektora MSP dzia³aj¹ raczej na rynku krajowym i ich rozwój warunkowany jest przede wszystkim koniunktur¹ gospodarcz¹, przek³adaj¹c¹ siê na popyt na us³ugi, a tak¿e rozwi¹zaniami finansowymi wspieraj¹cymi budownictwo (np.
ulgi podatkowe, kredyty hipoteczne itp.) Problemem wiêkszych przedsiêbiorstw z bran¿y budowlanej
jest s³abe zaplecze finansowe, co bardzo czêsto utrudnia lub wrêcz uniemo¿liwia ubieganie siê o powa¿niejsze prace budowlane i sprawia, ¿e polskie firmy s¹ jedynie podwykonawcami firm zagranicznych. Sposobem na zmianê tej sytuacji mo¿e byæ konsolidacja. Jeli chodzi o dostêp do rynków
unijnych, to powa¿n¹ przeszkod¹ s¹ bariery administracyjne, szczególnie jaskrawie widoczne w przypadku rynku niemieckiego. Polskie firmy nie s¹ w stanie wykorzystaæ swych przewag w postaci
niskich kosztów pracy i wysokich kwalifikacji ze wzglêdu na bariery administracyjne chroni¹ce rynek budowlany Niemiec przez konkurencj¹ z zewn¹trz. Akcesja do UE pod tym wzglêdem u³atwi
dzia³alnoæ polskim podmiotom na rynkach unijnych.
3. W sektorze handlu konkurencja ze strony firm unijnych postrzegana jest przede wszystkim przez
pryzmat du¿ych obiektów handlowych. Atrakcyjny i rosn¹cy polski rynek dóbr konsumpcyjnych
przyci¹gaæ bêdzie kolejnych inwestorów z krajów UE. Liczyæ nale¿y siê wiêc ze wzrostem konkurencji w tym sektorze. Z drugiej strony polskie firmy handlowe nie maj¹ szans na podobn¹ ekspansjê
na unijne rynki ze wzglêdu na nieporównywalnie mniejsze mo¿liwoci finansowe. W sferze handlu
szansê na przetrwanie i rozwój mieæ bêd¹ ci przedsiêbiorcy, którzy znajd¹ nisze rynkowe dla wyspecjalizowanej dzia³alnoci. Dla sektora handlu integracja Polski z UE stanowiæ mo¿e szansê ze wzglêdu
na wyeliminowanie ostatnich barier celnych i potanienie wielu artyku³ów konsumpcyjnych, po które
aktualnie wielu Polaków udaje siê np. do Niemiec i przywozi je czêsto nielegalnie, bez op³acenia ce³
i innych op³at.
4. Obs³uga nieruchomoci i firm jest tym sektorem, który jest najlepiej przygotowany do konkurowania. Jego przewaga wynika ze znajomoci polskiego rynku, jego realiów, uwarunkowañ i struktury.
W sektorze tym znaczny jest udzia³ dynamicznie rozwijaj¹cych siê nowych us³ug. Ich rozwój uzale¿niony jest oczywicie od koniunktury gospodarczej i kondycji firm, które s¹ obs³ugiwane, ale wraz
z wejciem do UE nale¿y liczyæ siê z coraz wiêksz¹ liczb¹ otwieranych w Polsce firm zagranicznych
i ich przedstawicielstw, a tak¿e zapotrzebowaniem na us³ugi doradcze ze strony polskich firm planuj¹cych np. ekspansjê na zagraniczne rynki oraz konfrontowane z nowymi wyzwaniami na rynku
krajowym. Ponadto wzrastaj¹ca konkurencja na polskim rynku powoduje rozwój outsourcingu, co
stwarza popyt na us³ugi wiadczone przez firmy z bran¿y obs³ugi nieruchomoci i firm.
5. Integracja Polski z UE stwarza szansê na wzrost gospodarczy i wzrost dochodów polskiego spo³eczeñstwa. W dwojaki sposób wp³ynie to na rozwój sektora hotele i restauracje. Z jednej strony
wzronie popyt na us³ugi w turystyce krajowej i w placówkach gastronomicznych. Z drugiej natomiast coraz wiêcej osób wyje¿d¿a za granicê, gdy¿ Polska ze wzglêdów klimatycznych i po³o¿enia
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geograficznego, nie oferuje wielu atrakcji. Przyci¹gniêcie i utrzymanie klientów warunkowane jest
oferowanym standardem us³ug i ich cen¹. Szans¹ dla hotelarstwa jest budowa obiektów redniej klasy.
Tutaj polskie firmy s¹ jednak w gorszej pozycji konkurencyjnej od zagranicznych ze wzglêdu na
koniecznoæ zaanga¿owania rodków finansowych na d³ugi okres, co przy wysokich stopach procentowych stawia pod znakiem zapytania op³acalnoæ inwestycji.

7.6. Rekomendacje
Zdolnoci rozwojowe przedsiêbiorstw zale¿¹ w znacznym stopniu od skali prowadzonej aktywnoci
inwestycyjnej. Ich rola jest szczególna w przedsiêbiorstwach kraju takiego, jak Polska, w którym
wyzwaniem jest pokonanie luki rozwojowej wobec bardziej gospodarczo rozwiniêtych krajów, a w
szczególnoci wobec UE, do cz³onkostwa w której Polska aspiruje. Bardzo niepokoj¹cy zatem jest
obserwowany w latach 2000-2001 spadek sk³onnoci ankietowanych MSP do inwestycji, co spowodowane zosta³o obni¿eniem siê generowanych zysków.
Analizuj¹c wyniki ankiet, nieodparcie nasuwa siê wniosek, ¿e z punktu widzenia konkurencyjnoci
sektor MSP nie jest homogeniczny. Obok firm zdolnych do konkurowania w otwartym rodowisku
gospodarczym istniej¹ przedsiêbiorstwa bierne, które nie podejmuj¹ wyzwañ zwi¹zanych z koniecznymi dostosowaniami zarówno do UE jak i ogólnej liberalizacji oraz deregulacji. Pod wzglêdem
zdolnoci do inwestowania i optymizmu inwestycyjnego wskazaæ nale¿y na du¿y i zwiêkszaj¹cy siê
dystans miêdzy firmami mikro i pozosta³ymi MSP. Wed³ug uzyskanych odpowiedzi, wród mikrofirm najmniejszy jest odsetek przedsiêbiorstw, w których ponosi siê nak³ady inwestycyjne oraz najmniej jest firm, w których prowadzone inwestycje wiod¹ do poprawy pozycji konkurencyjnej i wzrostu
b¹d utrzymania udzia³u w rynku. W nadchodz¹cych trzech latach inwestowaæ zamierzaj¹ przede
wszystkim firmy rednie. S¹ one tak¿e najbardziej aktywne jeli chodzi o wspó³pracê ze sfer¹ badawczo-rozwojow¹, posiadaj¹ ponadto najwiêksz¹  w porównaniu z firmami ma³ymi i mikro  liczbê
certyfikatów jakoci ISO oraz wdro¿onych unijnych norm bezpieczeñstwa produktów. rednie przedsiêbiorstwa korzystaj¹ w znacznie wiêkszym zakresie z instrumentów wsparcia dzia³alnoci innowacyjnej oraz wykazuj¹ znacznie wiêksze umiejêtnoci wspó³pracy z innymi podmiotami na rynku. To
przede wszystkim najmniejsze z polskich MSP wymagaj¹ wsparcia w ich dzia³aniach na rzecz rozwoju, ugruntowania i poprawy pozycji konkurencyjnej oraz dostosowania siê do wymogów UE w zakresie norm i standardów. Dzia³ania wspieraj¹ce powinny wiêc mieæ charakter dynamizuj¹cy rozwój
najmniejszych przedsiêbiorstw. Przepisy prawne powinny byæ upraszczane, a obci¹¿enia ponoszone
przez przedsiêbiorców obni¿ane  nie na odwrót.
MSP borykaj¹ siê z ograniczonym dostêpem do zewnêtrznych rodków finansowych na rozwój. Istotnym problemem jest zw³aszcza dostêp do finansowania kredytem bankowym ze wzglêdu na wysokie
stopy procentowe oraz niezadowalaj¹c¹ ofertê systemu bankowego pod adresem MSP.
Sektor bankowy  jako g³ówny dostawca zewnêtrznego finansowania powinien w szerszym zakresie:
·
·
·
·

uwzglêdniaæ specyfikê sektora MSP w ofercie produktowej i dostosowaæ j¹ do potrzeb i mo¿liwoci
ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
d¹¿yæ do uproszczenia procedur bankowych dla ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
dostosowywaæ formy zabezpieczeñ do mo¿liwoci ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
rozbudowaæ system bankowych us³ug doradczych dla sektora MSP, umo¿liwiaj¹c tym samym
dostêp ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do szerszej gamy us³ug bankowych.
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Wspó³dzia³anie rz¹du i Rady Polityki Pieniê¿nej mo¿e stworzyæ szansê na zmianê policy-mix9 oraz na
obni¿kê stóp procentowych. Istotn¹ kwesti¹ jest te¿ racjonalizacja publicznych wydatków, zbyt szerokim strumieniem p³yn¹cych wci¹¿ do publicznego sektora gospodarki, która u³atwi³aby obni¿anie
stóp procentowych. Wysokie stopy procentowe wynikaj¹ tak¿e z wysokiego ryzyka wi¹¿¹cego siê
z kredytowaniem sektora MSP przez banki. Aby zmniejszyæ to ryzyko nale¿y rozwa¿yæ mo¿liwoæ
szerszego zaanga¿owania siê w³adz  przede wszystkim regionalnych  w tworzenie (regionalnych)
funduszy porêczeñ kredytowych dla MSP.
Ponadto istniej¹ce ograniczenia w dostêpie ma³ych i rednich przedsiêbiorstw do zewnêtrznych róde³ finansowania mo¿e czêciowo wyeliminowaæ finansowanie typu venture capital, pod warunkiem, ¿e zniwelowana zostanie strukturalna luka w zakresie ma³ych funduszy venture capital alokuj¹cych od 50 do 100 tys. USD na poszczególne projekty. W zniwelowaniu tej luki istotn¹ rolê powinien
odegraæ czynnik publiczny, który stosuj¹c wypracowane wzorce zachodnie m. in. istniej¹ce programy wspólnotowe (np. SEED, I-TEC etc.) oraz partnerstwo publiczno-prywatne powinien porednio
wspieraæ rozwój firm sektora MSP o charakterze wysoko innowacyjnym.
Charakterystyczn¹ cech¹ polskiej gospodarki, w tym MSP, jest opónienie technologiczne wobec
konkurentów z krajów UE. Konieczne jest zmniejszenie luki technologicznej, gdy¿ czynnik technologiczny i jakociowy jest zasadniczym elementem konkurencyjnoci.
Niezbêdne jest przeprowadzenie szerokiej akcji informacyjnej, w ramach Programu Informowania
Spo³eczeñstwa o Integracji z UE, o pojawiaj¹cych siê wyzwaniach dla MSP w zwi¹zku z nadchodz¹cym cz³onkostwem Polski w UE. Powinno siê informowaæ przedsiêbiorców o istniej¹cej luce konkurencyjnej i technologicznej miêdzy Polsk¹ a wiêkszoci¹ krajów UE. Kampania taka zadzia³a³aby na
zasadzie szoku mobilizuj¹cego do zdwojenia wysi³ków w szczególnoci w zakresie inwestowania
w innowacyjnoæ i technologie. W dzia³aniach informacyjnych wskazano by tak¿e na dostêpne dla
MSP programy wsparcia  w tym ze rodków pomocowych UE  ukierunkowane na poprawê konkurencyjnoci, zw³aszcza w wymiarze technologicznym i innowacyjnym.
Skutecznym sposobem niwelowania luki technologicznej jest realizowanie dzia³alnoci innowacyjnej.
Administracja publiczna powinna mieæ na uwadze przede wszystkim MSP w dostêpie do instrumentów wspierania innowacji. Dodatkowo nale¿y uwiadomiæ przedsiêbiorców, ¿e po wejciu do UE
znaczna czêæ dostêpnych rodków ze strony UE wymagaæ bêdzie umiejêtnoci uczestniczenia w miêdzynarodowych konsorcjach przedsiêbiorstw, czego nale¿y uczyæ siê ju¿ dzisiaj. Zlikwidowanie lub
zredukowanie istniej¹cej luki technologicznej ma³ych i rednich przedsiêbiorstw w stosunku do konkurentów z Unii Europejskiej powinno byæ jednym z priorytetów polityki pañstwa w procesie przygotowañ do akcesji jak i po akcesji.
Aktywnoæ innowacyjna MSP jest w silnym stopniu zale¿na od koniunktury gospodarczej. Przyjaznoæ administracji mo¿e pozytywnie wp³ywaæ na tê koniunkturê
Niezbêdne jest stanowcze odbiurokratyzowanie gospodarki i uproszczenie przepisów prawnych
dotycz¹cych podejmowania i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Na problem ten wskaza³a tak¿e Komisja Europejska, w ostatnim raporcie na temat postêpów krajów przygotowuj¹cych siê do
cz³onkostwa w UE.

9

Czyli kombinacji polityki fiskalnej i monetarnej.
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Wspó³praca MSP ze sfer¹ badawczo-rozwojow¹ jest na bardzo niskim poziomie, odbiegaj¹cym od
poziomu pañstw Unii Europejskiej. Wspó³praca ta dotyczy g³ównie procesu produkcyjnego i obejmuje firmy przemys³owe oraz firmy sektora obs³ugi nieruchomoci i firm  z jednej strony  a jednostki badawczo-rozwojowe, firmy doradztwa in¿ynierskiego i uczelnie techniczne  z drugiej strony.
Tymczasem przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce ze sfer¹ badawczo-rozwojow¹ s¹ bardziej innowacyjne
i dysponuj¹ przewag¹ konkurencyjn¹.
W Polsce nie rozwin¹³ siê jeszcze na wiêksz¹ skalê rynek technologiczny, sprzyjaj¹cy transferowi
rozwi¹zañ technologicznych ze sfery nauki i badañ do przemys³u. Ograniczona jest rola centrów
transferu technologii czy parków technologicznych. Niezbêdne wydaje siê wiêc zakoñczenie reform
w sferze funkcjonowania i finansowania instytucji sfery badawczo-rozwojowej, w tym restrukturyzacji
polegaj¹cej na skoncentrowaniu rodków publicznych w placówkach zajmuj¹cych siê podstawowymi problemami techniki oraz na tworzeniu regionalnej infrastruktury transferu technologii. Nale¿y
tak¿e zwiêkszyæ wysi³ki w celu promowania Polski jako kraju lokalizacji technologicznie zaawansowanych inwestycji bezporednich, w tym inwestycji zagranicznych w sferze badawczo-rozwojowej.
W populacji badanych firm zaskakuj¹co ma³e jest znaczenie eksportu w ca³kowitej sprzeda¿y, co
mo¿e wiadczyæ o tym, ¿e zaledwie znikoma czêæ MSP jest zdolna do konkurowania na rynkach
zagranicznych. Pod wzglêdem dostosowañ makroekonomicznych do cz³onkostwa w UE, badane
firmy bardziej odczuwaj¹ zmiany takich bezporednich czynników, jak stopy procentowe czy zmiany
popytu krajowego, a w znacznie mniejszym stopniu wskazuj¹ na czynniki dalsze, porednie, jak
zmiany popytu zagranicznego i zmiany kursu walutowego. Rezultatem tej sytuacji jest fakt, ¿e podstawowe impulsy wzrostu sektor MSP czerpie z rynku krajowego.
W dzia³aniach informacyjnych na temat integracji Polski z UE kierowanych do sektora MSP, akcentowaæ nale¿y, ¿e konkurencja z UE pojawia siê ju¿ teraz, ale jej intensyfikacja nast¹pi w przysz³oci,
co pod znakiem zapytania stawia rozwój tych polskich MSP, które za nieistotne uwa¿aj¹ dostosowanie do norm i wymogów UE. Pod adresem w³adz publicznych, organizacji pozarz¹dowych, organizacji przedsiêbiorców i rodowisk naukowych zajmuj¹cych siê problematyk¹ integracji Polski z UE
skierowaæ nale¿y postulat znacznego zintensyfikowania dzia³alnoci informacyjnej na temat skutków cz³onkostwa w UE. Firmy zachowuj¹ siê tak, jakby ignorowa³y fakt, ¿e funkcjonowanie na
jednolitym rynku wymaga od nich podporz¹dkowania siê wymogom UE w tym zakresie.
Barier¹ wzrostu konkurencyjnoci jest brak rodków finansowych na modernizacjê, ale tak¿e wysokie koszty pracy. Wed³ug og³oszonych niedawno badañ GUS porównuj¹cych koszty pracy10 w Polsce i UE, koszty te s¹ w Polsce od 1,511 do 612 razy ni¿sze ni¿ w krajach UE.
Polskie MSP, pomimo ¿e ponosz¹ zdecydowanie ni¿sze koszty pracy ni¿ ich konkurenci z UE, wskazuj¹
jednoczenie, ¿e koszty te s¹ zbyt wysokie i ograniczaj¹ konkurencyjnoæ. Sposobem na rozwi¹zanie
tego problemu musi byæ ograniczanie pozap³acowych kosztów pracy (jest to postulat pod adresem
Ustawodawcy) oraz poprawa wydajnoci (ostrze¿enie dla przedsiêbiorców).

10

11
12

Analiza GUS dotyczy³a kosztów pracy w 2000 roku w sektorze przemys³u, w sk³ad którego wchodzi: górnictwo
i kopalnictwo, dzia³alnoæ produkcyjna, zaopatrzenie w energiê elektryczn¹, wodê i gaz oraz budownictwo. W kosztach
pracy uwzglêdniono sumê wynagrodzeñ brutto, ³¹cznie z zaliczkami podatkowymi, sk³adkami na ubezpieczenie
spo³eczne, zasi³kami chorobowymi, a tak¿e z wydatkami pozap³acowymi, takimi jak: sk³adki na ubezpieczenie op³acane
przez pracodawcê, wydatki na kszta³cenie i przekwalifikowanie i innymi. Zob. szerzej w Rzeczpospolita, 23.11.2001.
Wzglêdem Portugalii.
Wzglêdem Niemiec.
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8.1. Poziom innowacyjnoci
Struktura innowacji
Wed³ug danych G³ównego Urzêdu Statystycznego1 w 2000 roku jedynie oko³o 1,6% przedsiêbiorstw
aktywnych stanowi³y firmy wprowadzaj¹ce innowacje. Wród badanych 28811 firm deklaruj¹cych
wdra¿anie innowacji blisko 94% stanowi³y przedsiêbiorstwa prywatne. Sporód nich 73% to firmy
ma³e, zatrudniaj¹ce od 10 do 49 pracowników, 22,7% to przedsiêbiorstwa redniej wielkoci, a jedynie 4,3% to firmy du¿e. Tak znacz¹cy udzia³ ma³ych firm mo¿e wskazywaæ, i¿ innowacyjnoæ staje
siê recept¹ na zwiêkszenie konkurencyjnoci.
Wród badanych przedsiêbiorstw, które latach 1999-2000 wprowadzi³y innowacje, najwiêcej zarejestrowanych by³o w województwach: l¹skim (565), mazowieckim (502) i wielkopolskim (372).
Mapa 8.1.

Liczba firm innowacyjnych w regionie

ród³o: Obliczenia PARP w oparciu o dane GUS 2002
1

Dane na temat dzia³alnoci innowacyjnej przedsiêbiorstw oparte na rocznym badaniu przeprowadzanym przez GUS za
pomoc¹ formularza PNT-02 (Sprawozdanie o innowacjach), dotycz¹cym osób prawnych, jednostek organizacyjnych
nie posiadaj¹cych osobowoci prawnej oraz osób fizycznych prowadz¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹, zaklasyfikowan¹
wed³ug Polskiej Klasyfikacji Dzia³alnoci do sekcji: Górnictwo i kopalnictwo surowców energetycznych,
Przetwórstwo przemys³owe oraz Wytwarzanie i zaopatrywanie w energiê elektryczn¹, gaz i wodê.
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Najmniejsz¹ liczbê innowacji wprowadzi³y firmy z województw: podlaskiego (95 firm), lubuskiego
(110), zachodniopomorskiego (114), warmiñsko-mazurskiego (134), podkarpackiego (115) i lubelskiego (148)2.
Plany wdro¿enia kolejnych innowacji w latach 2001-2003 deklaruje blisko jedna pi¹ta badanych
firm (5548 firm), z czego 56% (3085) stanowi¹ firmy ma³e. Deklarowane innowacje dotycz¹ najczêciej przedsiêbiorstw dzia³aj¹cych w bran¿ach przetwórstwa przemys³owego. Przetwórstwo jest obecnie ga³êzi¹ generuj¹c¹ najwiêksz¹ liczbê innowacji, co zapewne zwi¹zane jest z naturalnym dostosowaniem struktury przemys³owej w Polsce do struktur gospodarek krajów bêd¹cych naszymi g³ównymi
partnerami handlowymi.
Bardzo ciekawie przedstawia siê analiza liczby innowacyjnych MSP na 1000 MSP w regionie.
Mapa 8.2.

Liczba innowacyjnych MSP na 1000 MSP w regionie

ród³o: Obliczenia w³asne w oparciu o dane GUS 2002

2

Sprawozdanie o innowacjach oparte jest na miêdzynarodowych standardach metodologicznych stosowanych w krajach
cz³onkowskich Organizacji Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Unii Europejskiej.
Przez innowacje technologiczne rozumie siê innowacje produktowe (innowacje  wyroby), polegaj¹ce na przygotowaniu
i uruchomieniu produkcji nowych i zmodernizowanych wyrobów oraz innowacje procesowe polegaj¹ce na wprowadzeniu nowych technologii i zmian w procesach wytwarzania. Sprawozdanie dotyczy innowacji, tzn. wyrobów i procesów
bêd¹cych nowoci¹ przynajmniej w skali przedsiêbiorstwa (tzn. wyrobów i procesów nowych w skali wiata, kraju
czy rynku, na którym operuje przedsiêbiorstwo, jak równie¿ wyrobów nowych tylko dla danego przedsiêbiorstwa).
Podobna struktura wystêpuje wród firm, które deklaruj¹ wprowadzenie innowacji w latach 20012003.
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Obok regionów, uznawanych tradycyjnie za miejsce lokowania siê firm innowacyjnych, takich jak
województwo wielkopolskie, pomorskie czy l¹skie wystêpuj¹ te¿ województwa kujawsko-pomorskie, warmiñsko-mazurskie, lubelskie, podlaskie, wiêtokrzyskie, opolskie. Taka struktura odzwierciedla wielkoæ nak³adów firm zlokalizowanych w województwach o ni¿szej atrakcyjnoci inwestycyjnej. MSP w województwach, w których wystêpuj¹ wyrane zapónienia w rozwoju infrastruktury
generuj¹ czêæ innowacji jako niezbêdne narzêdzia kompensuj¹ce zapónienie technologiczne. Struktura ta mo¿e byæ równie¿ odzwierciedleniem ni¿szego popytu na dobra konsumpcyjne i niskoprzetworzone, które produkowane s¹ zwykle w oparciu o technologiê nie bêd¹c¹ przedmiotem innowacji.
Firmy MSP województw, w których popyt na dobra konsumpcyjne jest ni¿szy musz¹ generowaæ
produkt znacznie bardziej konkurencyjny aby sprostaæ wymaganiom rynku. Innymi s³owy innowacje
generowane s¹ nie tylko w regionach o du¿ej atrakcyjnoci inwestycyjnej czy wy¿ej rozwiniêtych.
Innowacja staje siê sposobem na wygranie gry konkurencyjnej i zarazem czynnikiem kompensuj¹cym niedoskona³oci rynku, zw³aszcza pod wzglêdem infrastruktury.
Najwiêksz¹ liczbê nowych produktów lub technologii wprowadzonych przez pojedyncz¹ firmê
generuj¹ przedsiêbiorstwa z województw podkarpackiego, wiêtokrzyskiego, warmiñsko-mazurskiego
i l¹skiego. rednio najni¿sz¹ liczbê innowacji wdra¿aj¹ firmy z województw: zachodniopomorskiego,
ma³opolskiego, pomorskiego i mazowieckiego.
Wykres 8.1. Liczba innowacji przypadaj¹ca na firmê innowacyjn¹

ród³o: Dane GUS 2002
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Wród badanych jednostek, które wykaza³y nak³ady na innowacje, 88% stanowi¹ podmioty sektora
prywatnego. Wród nich 55% to firmy ma³e. Firmy ma³e generuj¹ innowacje g³ównie w oparciu
o w³asne rodki finansowe, podczas gdy firmy redniej wielkoci korzystaj¹ z dostêpnych na rynku
róde³ zewnêtrznego finansowania. Nak³ady na innowacje sektora prywatnego stanowi¹ nieco ponad
69% wydatków badanych firm.
Rodzaje innowacji
Wiêkszoæ wprowadzonych innowacji dotyczy³a nowych wyrobów/produktów (79,7%). Niektóre
z przedsiêbiorstw, g³ównie firmy redniej wielkoci, obok wprowadzenia nowych produktów wdra¿a³y innowacje procesowe (68% badanych firm innowacyjnych).
Wykres 8.2. Procentowy udzia³ innowacji procesowych do innowacji produktowych w ujêciu regionalnym

ród³o: Dane GUS 2002

Du¿a liczba innowacji procesowych w województwach: lubelskim, ma³opolskim, pomorskim, wielkopolskim i zachodniopomorskim przybiera postaæ zwiêkszonych nak³adów na infrastrukturê techniczn¹.
Wartoæ udzia³u procentowego innowacji produktowych do innowacji procesowych mo¿e wiadczyæ
o efektywnoci procesów innowacyjnych. wprowadzenie pojedynczej innowacji procesowej powo-
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duje wprowadzenie wiêcej ni¿ jednego innowacyjnego produktu. Im wy¿sza liczba wprowadzonych
na rynek innowacyjnych produktów stworzonych w oparciu o now¹ technologiê procesow¹ tym efektywnoæ wy¿sza.
Przyczyny i efekty wprowadzania innowacji
G³ównymi celami wprowadzania innowacji w ma³ych i rednich przedsiêbiorstwach w latach 19992000
by³y: poprawa jakoci wyrobów, zwiêkszenie asortymentu, otwarcie nowych rynków b¹d zwiêkszenie udzia³ów w rynku.
Na dalszych miejscach wskazywano dostosowanie do przepisów, norm b¹d standardów, zwiêkszenie
produkcji, obni¿kê kosztów pracy, obni¿kê materia³och³onnoci i energoch³onnoci, a tak¿e zmniejszenie szkodliwoci dla rodowiska.
Wykres 8.3. Podstawowe cele dzia³alnoci innowacyjnej w MSP

ród³o: GUS 2002

W roku 2000 sprzeda¿ wyrobów nowych lub zmodernizowanych wród firm sektora prywatnego
wynios³a blisko 41,3 mld PLN, z tego 33,5% stanowi³a sprzeda¿ na eksport. 1569 ma³ych i 1129
redniej wielkoci firm wprowadzi³o nowe wyroby, z tego 394 ma³e firmy i 470 redniej wielkoci
eksportowa³y swoje produkty.
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Tabela 8.1.

Sprzeda¿ wyrobów nowych i zmodernizowanych wprowadzonych na rynek w latach 19982000

Liczba
prze ds iê biors tw

Sprze da¿

które
wprowa- dokona³y
dzi³y nowe e ks portu
wyroby

ogó³e m

nowe

Z te go e ks port
zmode rnizowane

ogó³e m

nowe

zmode rnizowane

w tys . z³
OGÓ£EM

3 787

1 500 62 776 934 30 894 259 31 882 675 15 391 633

9 122 525

6 269 108

sektor
prywatny

3 365

1 299 41 283 532 21 397 703 19 885 829 13 835 299

7 914 465

5 920 833

ma³e

1 569

394

2 921 427

1 668 479

1 252 948

512 200

184 491

327 710

rednie

1 129

470

8 611 030

4 619 757

3 991 274

1 778 324

1 021 482

756 842

ród³o: Dane GUS 2002

Sprzeda¿ innowacyjnych produktów wynios³a w badanym okresie ponad 2,9 mld PLN w przypadku
firm ma³ych i ponad 8,6 mld PLN w przypadku MSP redniej wielkoci. Wyeksportowano wyroby
na kwotê ponad 500 mln PLN w przypadku firm ma³ych i na kwotê ponad 1,7 mld PLN z firm
redniej wielkoci. Sprzedawano przede wszystkim wyroby nowe. Wyroby zmodernizowane generowa³y oko³o 46% wartoci sprzeda¿y ogó³em i oko³o 39% wartoci eksportu.
ród³a informacji
Przedsiêbiorstwa wykorzystuj¹ wewnêtrzne i zewnêtrzne ród³a informacji niezbêdnych dla wprowadzania innowacji.
Wykres 8.4. G³ówne ród³a informacji dla innowacji w rednich firmach

ród³o: GUS 2002
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Wykorzystanie danego ród³a wi¹¿e siê przede wszystkim z kosztem dostêpu do informacji. Najtañsze s¹ ród³a wewnêtrzne, które dominuj¹ zarówno w ma³ych jak i rednich firmach innowacyjnych.
G³ówne ród³a, to przede wszystkim klienci (21%), ród³a wewnêtrzne (21% w przypadku firm ma³ych i 25% w przypadku firm redniej wielkoci), targi i wystawy (12% w przypadku firm rednich,
13% w przypadku ma³ych), konkurenci (po 10%). Wa¿nymi ród³ami informacji s¹ inne przedsiêbiorstwa z bran¿y oraz konferencje, spotkania i czasopisma fachowe. Ujawnienia patentowe, jednostki naukowe, wy¿sze uczelnie, jednostki badawczo-rozwojowe czy placówki naukowe PAN nie
s¹, lub prawie nie s¹ wykorzystane przez MSP.

8.2. Technologia a innowacyjnoæ
Zdaniem ekspertów, najistotniejszym czynnikiem wp³ywaj¹cym na poziom innowacyjnoci przedsiêbiorstw jest obecnie technologia3. Polskie MSP nie w pe³ni jednak doceniaj¹ jej znaczenie.
Wed³ug przedsiêbiorców, kluczowymi czynnikami sukcesu s¹: dostêp do róde³ finansowania, wielkoæ kapita³u, szkolenia i marketing, bardziej efektywne sieci dystrybucji, ni¿sze ceny surowców
i materia³ów. Stosowana technologia, wykorzystywany sprzêt czy jakoæ produktów i us³ug nie maj¹
zdaniem MSP du¿ego znaczenia z punktu widzenia budowania przewagi konkurencyjnej czy wdra¿ania innowacji. Jednak g³ównym problemem wielu polskich MSP4 jest zdekapitalizowany maj¹tek, co
przy niskiej rentownoci nie pozwala na wdro¿enie ¿adnych procesów modernizacyjnych.
26% przedsiêbiorstw produkcyjnych wskaza³o, ¿e wykorzystywane przez nie technologie nie s¹ starsze ni¿ 3 lata. Jednoczenie w³anie w tej grupie firm istnieje najwiêkszy odsetek przedsiêbiorstw
(15%) wykorzystuj¹cych technologie starsze ni¿ 10 letnie. W pozosta³ych sekcjach (budownictwo,
handel, obs³uga nieruchomoci i firm oraz hotele i restauracje) wykorzystywany w dzia³alnoci
gospodarczej maj¹tek jest znacznie nowszy5.
Nowoczesnoæ maj¹tku, wykorzystywanych technologii i wyposa¿enia jest tym wiêksza, im m³odsze jest przedsiêbiorstwo. W przypadku obs³ugi nieruchomoci i firm mamy do czynienia z tzw.
nowymi us³ugami, bardzo dynamicznie rozwijaj¹cymi siê od pocz¹tku lat 90. Firmy rozpoczyna³y
dzia³alnoæ w warunkach konkurencyjnego rynku, a tak¿e w warunkach znacznego otwarcia na konkurencjê zagraniczn¹. Startowa³y wiêc z innego punktu wyjcia, ni¿  na przyk³ad  d³u¿ej funkcjonuj¹ce firmy przemys³owe, które dowiadczy³y szoku transformacyjnego po reformach z roku 1989
i 1990 i które powsta³y w zupe³nie innych realiach otoczenia rynkowego. Przyk³adem potwierdzaj¹cym postawion¹ tezê jest tak¿e budownictwo, bran¿a w której w latach 90. dostrzec mo¿na bardzo
dynamiczne i g³êbokie zmiany w technologii, standardach wykoñczenia i jakoci budowanych mieszkañ, obiektów przemys³owych i biurowych.

3
4
5

Na podstawie raportu z badañ IBnGR, przeprowadzonych na zlecenie PARP (grudzieñ 2001).
Patrz rozdzia³ 7 Konkurencyjnoæ.
Ankietowane przedsiêbiorstwa przemys³owe charakteryzuj¹ siê d³u¿szym sta¿em dzia³alnoci. rednia wieku dla
firm z bran¿y produkcyjnej wynosi 14 lat i jest wiêksza ni¿ w przypadku pozosta³ych bran¿. Najm³odsze s¹ firmy
z obs³ugi nieruchomoci i firm oraz budownictwa, które jednoczenie dysponuj¹ relatywnie nowszym maj¹tkiem.
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Wykres 8.5. Poziom nowoczesnoci stosowanej technologii a wprowadzenie innowacji (odsetek odpowiedzi)

ród³o: Badania Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie PARP

Miêdzy poziomem nowoczesnoci stosowanej technologii, a liczb¹ wprowadzanych innowacji
zachodzi dodatnia korelacja. Im nowoczeniejsza technologia, tym wiêcej innowacji wprowadza
firma. Zale¿noæ ta wynika st¹d, ¿e zastosowanie nowoczesnej technologii poprzedza wprowadzenie
innowacji; firmy o nienowoczesnym parku technologicznym nie stanowi¹ ród³a innowacji. Z drugiej
strony sama nowoczesna technologia jako innowacja procesowa równie¿ jest wykazywana w statystykach innowacyjnoci GUS.
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Wykres 8.6. Poziom nowoczesnoci produktu pierwszorzêdnego, a wprowadzenie innowacji (odsetek odpowiedzi)

ród³o: Badania Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie PARP

Z badañ przeprowadzonych przez Centrum Doradztwa Strategicznego6 wynika silny zwi¹zek miêdzy
zaawansowaniem technologicznym maszyn i urz¹dzeñ w badanej firmie, a poziomem nowoczesnoci
pierwszorzêdnego produktu. W firmach, gdzie produkt pierwszorzêdny jest nowoczesny, generowana
jest te¿ wiêksza liczba innowacji.
Polskie MSP oceniaj¹c swe technologiczne opónienie wobec krajowych konkurentów oraz konkurentów z krajów Unii Europejskiej dostrzegaj¹ wiêksz¹ lukê technologiczn¹ wobec konkurentów
zagranicznych. Na brak luki technologicznej wobec konkurentów z krajów UE wskaza³o 32%, a wobec krajowych 60% badanych. 16,9% firm okrela swoje zapónienie wobec konkurentów unijnych
na rok do trzech lat a 3,2% na piêæ do dziesiêciu lat. Najwiêksza luka technologiczna pomiêdzy
polskimi i unijnymi firmami wystêpuje w bran¿y produkcyjnej, najmniejsza za w przypadku hoteli
i restauracji oraz w obs³udze nieruchomoci i firm.
W grupie firm z udzia³em kapita³u zagranicznego 75% respondentów nie wskaza³o na jakiekolwiek
technologiczne opónienie w stosunku do konkurentów krajowych, dzia³aj¹cych na polskim rynku,
a 57% odpowiedzia³o, ¿e wobec konkurentów zagranicznych (z krajów UE) opónienie to jest ni¿sze
ni¿ rok lub nie wystêpuje.
6

Badania przeprowadzone na zlecenie PARP przez Centrum Doradztwa Strategicznego (CDS) w Krakowie w dniach
od 1 do 21 padziernika 2001 roku. Celem badania CDS by³o uzyskanie informacji o sk³onnoci przedsiêbiorstw do
wdra¿ania innowacji, o czynnikach pobudzaj¹cych dzia³alnoæ o charakterze innowacyjnym oraz identyfikacja
wystêpuj¹cych w tym zakresie barier. Badaniami objêto szeæ sekcji EKD o wysokim potencjale innowacyjnoci, zosta³y
one podzielone na wschodz¹ce: elektronikê, informatykê, farmacjê z biotechnologi¹, oraz dojrza³e przemys³y: spo¿ywczy,
lekki, materia³ów budowlanych. Próba objê³a ³¹cznie 500 jednostek badanych (przedsiêbiorstw mikro, ma³ych i rednich).
Dobór próby mia³ charakter warstwowy z nadreprezentacj¹ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
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70,8% ma³ych i rednich przedsiêbiorstw ponosz¹cych nak³ady na dzia³alnoæ innowacyjn¹ nie odczuwa ¿adnego, natomiast 21,7% deklaruje jedynie od roku do trzech lat opónienia technologicznego
w stosunku do najwa¿niejszych konkurentów krajowych. Wród przedsiêbiorstw deklaruj¹cych brak
nak³adów na B+R lub innowacje tylko 40% deklaruje poczucie opónienia technologicznego.
Podobna prawid³owoæ dotyczy opónienia technologicznego wobec konkurentów z krajów Unii
Europejskiej.
Wykres 8.7. Deklarowane przez przedsiêbiorstwa opónienie technologiczne w stosunku do konkurentów
(odsetek odpowiedzi)

ród³o: Badanie ankietowe IBnGR na zlecenie PARP

Zwiêkszenie nak³adów na innowacyjnoæ (zw³aszcza poprzez wzrost rodków na wyposa¿enie techniczne) prowadzi do zmniejszenia luki technologicznej w stosunku do polskich konkurentów 2,5-krotnie
szybciej ni¿ w stosunku do konkurentów z krajów Unii Europejskiej. Skala opónienia wobec Unii
Europejskiej jest bowiem znacznie wiêksza, a mo¿liwoæ absorpcji najnowszych rozwi¹zañ technologicznych ograniczona.
Wyniki badañ GfK Polonia, przeprowadzonych na zlecenie PARP we wrzeniu 2001 r. wskazuj¹
m.in., ¿e najczêciej powtarzaj¹cymi siê pozycjami wród wydatków ma³ych firm w ostatnim roku s¹
wydatki na sprzêt biurowy (38% ankietowanych przedsiêbiorstw zakupi³o produkty z tej kategorii),
rozwój firmy (37%), reklamê (30%), potrzeby w³aciciela firmy (27%), zakup maszyn (25%).
Porównanie wydatków z planowanymi zakupami pozwala stwierdziæ, ¿e firmy zamierzaj¹ znacz¹co
ograniczyæ swe koszty. Zmniejszy³y siê zakupy sprzêtu biurowego, do którego zaliczono sprzêt komputerowy (w ci¹gu roku ponios³o je 38% ogó³u ankietowanych firm, a planuje zaledwie 15%),
maszyn (odpowiednio 25% i 15%) oraz wydatki na szkolenia pracowników (20% i 12%).
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8.3. Innowacyjnoæ produktowa
Jedn¹ z miar stosowanych w statystykach dotycz¹cych innowacyjnoci przedsiêbiorstw jest udzia³
produktów nowych, b¹d zmodernizowanych, w przychodach ze sprzeda¿y. Powa¿n¹ trudnoci¹ w zastosowaniu tej miary jest jednak wiadomoæ mened¿erów badanych firm. Fakt, ¿e po³owa respondentów nie jest w stanie okreliæ, na ile nowoczesne s¹ oferowane przez nich produkty i us³ugi, ani
wskazaæ skali planowanych zmian oferty w nadchodz¹cych trzech latach. W drugiej po³owie badanych firm deklarowany udzia³ produktów i us³ug nowych, wyniós³ 33% ca³oci przychodów ze sprzeda¿y, natomiast produktów i us³ug zmienionych b¹d zmodernizowanych  44%.
W grupie firm mikro deklarowany redni udzia³ wyrobów nowych wyniós³ 35% ca³oci sprzeda¿y, w przedsiêbiorstwach ma³ych 31%, a w firmach rednich odpowiednio 28%. W przedsiêbiorstwach ma³ych i rednich udzia³ produktów i us³ug zmodernizowanych w ofercie jest wiêkszy ni¿ w firmach mikro.
Najbardziej innowacyjnymi wród przebadanych bran¿ s¹ informatyka, elektronika i farmacja. Firmy,
które w latach 19972000 wprowadzi³y jakie innowacje wytwarzaj¹ nowoczeniejsze produkty.
Dysponuj¹ te¿ nowoczeniejsz¹ technologi¹ i urz¹dzeniami (czêciej zagranicznymi ni¿ krajowymi)
s³u¿¹cymi do ich wytwarzania.
Wykres 8.8. redni procentowy udzia³ nowych produktów wprowadzonych do sprzeda¿y w sprzeda¿y ogó³em dla bran¿

ród³o: Badania Centrum Doradztwa Strategicznego na zlecenie PARP

Sektory zaawansowane technologicznie takie jak elektronika, informatyka, przemys³ lekki czy farmacja maj¹ relatywnie wy¿szy udzia³ nowych produktów wprowadzonych do sprzeda¿y w ca³kowitej
wartoci sprzeda¿y.
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8.4. Kapita³ intelektualny
Kapita³ ludzki
Istotnym czynnikiem maj¹cym wp³yw na poziom wartoci kapita³u ludzkiego s¹ szkolenia. Jak wynika
z przeprowadzonych badañ, szkolenie pracowników jest mocno rozpowszechnione jedynie w podmiotach redniej wielkoci. Najrzadziej organizowane s¹ one w przedsiêbiorstwach mikro. Efektywnoæ procesu szkolenia w przedsiêbiorstwach, które traktuj¹ szkolenie jak inwestycjê pozwalaj¹c¹
umocniæ swoj¹ pozycjê rynkow¹ jest wy¿sza. Firmy doceniaj¹ce wagê problemu staraj¹ siê oceniaæ
rezultaty szkoleñ, maj¹ ich plan i wiadomoæ kierunku w jakim chc¹ rozwijaæ kapita³ ludzki.
Najbardziej popularne s¹ szkolenia dotycz¹ce podstawowej dzia³alnoci firmy, sprzeda¿y i marketingu.
Czêsto organizowane s¹ równie¿ kursy dotycz¹ce finansów. Tematyka ta jest adekwatna do niedoborów wykwalifikowanych pracowników zg³aszanych przez MSP. Powoli znaczenia nabieraj¹ te¿ umiejêtnoci efektywnej komunikacji w ramach zespo³ów ludzkich, zarz¹dzanie jakoci¹ oraz wiedza
dotycz¹ca aktualnych uwarunkowañ makroekonomicznych i prawnych.
Najni¿sz¹ jakoci¹ kapita³u ludzkiego cechuj¹ siê podmioty mikro. Niewiele wy¿sza jakoæ kapita³u
ludzkiego odnotowana zosta³a w firmach zatrudniaj¹cych od 10 do 49 pracowników.
Podmioty obs³uguj¹ce nieruchomoci i firmy oraz przedsiêbiorstwa budowlane, uznano za posiadaj¹ce najwy¿szy poziom kapita³u ludzkiego.
Wykres 8.9. Syntetyczna ocena kapita³u ludzkiego MSP

ród³o: Badania ankietowe IBnGR na zlecenie PARP
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Budownictwo jest dzia³alnoci¹ bardziej tradycyjn¹, jednak w du¿ej mierze równie¿ obwarowan¹
wymogami formalnymi. Specyfika bran¿y wymusza posiadanie odpowiednich uprawnieñ gwarantuj¹cych bezpieczeñstwo wykonywanych prac i zachowanie norm konstrukcyjnych i eksploatacyjnych.
Hotelarstwo i gastronomia okrelono jako bran¿ê o najni¿szym wymaganym poziomie kapita³u ludzkiego. Po czêci uzasadnia to specyfika tej dziedziny, w której o konkurencyjnoci z jednej strony
decyduj¹ czynniki zewnêtrzne, na które nie ma siê wp³ywu jak np. atrakcyjnoæ po³o¿enia, materialne
(standard hotelu, restauracji), a dopiero w nastêpnej kolejnoci zdolnoci mened¿erskie
Kapita³ strukturalny
Jakoæ kapita³u strukturalnego okrelono analizuj¹c sk³onnoæ do ponoszenia nak³adów na komputeryzacjê dzia³alnoci i na wprowadzenie systemów zarz¹dzania jakoci¹. Firmy zbadano równie¿ pod
k¹tem posiadania certyfikatów serii ISO, dostêpu do internetu i skutecznoci wprowadzanych zmian
w strukturze organizacyjnej.
Ponad jedna czwarta ankietowanych podmiotów nie wykazuje sk³onnoci do inwestowania w ¿adn¹
z piêciu wymienionych dziedzin.
Najwy¿szym potencja³em kapita³u strukturalnego dysponuj¹ firmy rednie. Prawie wszystkie maj¹
dostêp do internetu, trzy czwarte z nich dysponuje stron¹ WWW, wiêkszy odsetek, ni¿ w przypadku
podmiotów z pozosta³ych grup, komputeryzuje swoj¹ dzia³alnoæ.
W uk³adzie bran¿owym, pod wzglêdem poziomu rozwoju kapita³u strukturalnego, najlepiej wypad³y
podmioty obs³uguj¹ce nieruchomoci i firmy, najgorzej przedsiêbiorstwa handlowe oraz bran¿a
hotelarsko-gastronomiczna.
Wykres 8.10. Syntetyczna ocena kapita³u strukturalnego MSP

ród³o: Badanie ankietowe IBnGR na zlecenie PARP
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Nowoci¹ w dzia³alnoci firm handlowych jest handel elektroniczny (e-commerce). Polskie MSP
z bran¿y handlowej s¹ s³abo przygotowane do prowadzenia sprzeda¿y w oparciu o najnowsze technologie informatyczne. Du¿e zainteresowanie t¹ form¹ aktywnoci wynika miêdzy innymi z chêci
bycia identyfikowanym z nowoczesn¹ technologi¹. A¿ 45% MSP z Unii Europejskiej dysponuje
opracowan¹ strategi¹ e-commerce, w Polsce ten odsetek wynosi jedynie 17%7.
Kapita³ relacyjny
Kapita³ relacyjny, to zdolnoæ do nawi¹zywania i utrzymywania dobrych kontaktów z partnerami
w otoczeniu oraz rozumienia prawid³owoci kszta³tuj¹cych uwarunkowania zewnêtrzne dzia³alnoci.
W warunkach postêpuj¹cej globalizacji, wzrostu znaczenia innowacji oraz w perspektywie cz³onkostwa Polski w UE istotnym wymiarem kapita³u relacyjnego jest zdolnoæ do wspó³pracy w ramach
krajowych i miêdzynarodowych konsorcjów, w przedsiêwziêciach badawczo-rozwojowych i umiejêtnoæ wykorzystania szans stwarzanych w ramach polityki pañstwa, czy te¿ Unii Europejskiej.
Kapita³ relacyjny jest tym elementem kapita³u intelektualnego, który jest najmocniejszy w polskich
MSP. Wiêkszoæ przedsiêbiorców ma wiedzê na temat mo¿liwoci korzystania z zewnêtrznych róde³ finansowania. We wprowadzaniu innowacji bariery nie stanowi brak partnerów do wspó³pracy.
Dzia³alnoæ innowacyjna MSP rozbija siê jednak¿e o barierê dotycz¹c¹ róde³ finansowania  wobec
czego w ogóle nie nawi¹zuj¹ wspó³pracy z partnerami. Wraz ze wzrostem zainteresowania sektora
MSP wspó³prac¹ badawczo-rozwojow¹ problem braku partnerów do wspó³pracy mo¿e nabraæ znaczenia. Jest to tym bardziej prawdopodobne, ¿e znikomy odsetek firm (3%) bra³ udzia³ w tego typu
programach dofinansowywanych przez UE.
Sprawne funkcjonowanie wg regu³ gospodarki opartej na wiedzy sk³ania konkuruj¹ce firmy do wspó³pracy w niektórych, strategicznych dziedzinach. Takiej wspó³pracy obawia siê jednak oko³o 10%
ankietowanych ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Jedynie co czwarta ankietowana firma dostrzega szansê nawi¹zania wspó³pracy i wymiany dowiadczeñ w wyniku integracji Polski z UE.
Wiedza funkcjonalna wród kadry kierowniczej MSP
Wiedza funkcjonalna to wykszta³cenie formalne plus umiejêtnoci wykorzystania go w praktyce.
W badaniu poziomu wiedzy funkcjonalnej wród kierowniczej kadry MSP okrelono miêdzy innymi
odsetek podmiotów nie bêd¹cych w stanie oszacowaæ relacji w³asnych nak³adów inwestycyjnych
w stosunku do poniesionych przez konkurencjê.
82% polskich ma³ych i rednich przedsiêbiorstw stosuje monitoring konkurencji jako sposób szacowania pozycji rynkowej8.
Poziom wiedzy funkcjonalnej wykazuje cis³y zwi¹zek z poziomem kapita³u intelektualnego. Wyj¹tek
stanowi jedynie bran¿a budowlana, w której poziom wiedzy funkcjonalnej jest ni¿szy ni¿ wskazywa³by na to potencja³ kapita³u intelektualnego.
Polskie MSP bêd¹ w coraz wiêkszym stopniu konkurowaæ kapita³em ludzkim, wobec ograniczonej
zdolnoci inwestowania w rodki trwa³e, du¿ego ich zu¿ycia oraz znacznej luki technologicznej dziel¹cej czêæ polskich przedsiêbiorstw od firm z krajów UE. Obecnie poziom kapita³u ludzkiego w pol7
8

Europejski sonda¿ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, 2001, Grant Thornton International i PARP, Warszawa.
Europejski sonda¿ ma³ych i rednich przedsiêbiorstw, 2001, Grant Thornton International i PARP, Warszawa.
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skich MSP jest niski. Od tempa zmian w tym zakresie zale¿y wiêc przysz³a pozycja konkurencyjna
MSP, którym przyjdzie funkcjonowaæ w Unii Europejskiej.

8.5. Zaanga¿owanie MSP w dzia³alnoæ badawczo-rozwojow¹
90% MSP nie wspó³pracuje ze sfer¹ badawczo-rozwojow¹. Wed³ug badañ przeprowadzonych przez
Ipsos-Demoskop jedynie 6% ma³ych firm wspó³pracowa³o z orodkiem naukowym, instytutem
badawczym b¹d uczelni¹. W grupie du¿ych i rednich firm odsetek ten wyniós³ 20%.
Wyj¹tkiem jest du¿y odsetek firm sektora rolniczego (30%), kontaktuj¹cych siê z orodkami badawczo
rozwojowymi i uczelniami. Liczba firm sektora rolnego deklaruj¹ca tak¹ wspó³pracê ponad trzykrotnie przewy¿sza liczbê firm MSP sektora przemys³owego, dla którego kontakty z instytutami badawczymi wydawa³yby siê bardzo istotne.
Wykres 8.11. Wspó³praca z orodkiem badawczo-rozwojowym, wy¿sz¹ uczelni¹ (w %)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop 2001 na zlecenie PARP

Deklarowana przez MSP wspó³praca dotyczy najczêciej modernizacji i opracowania nowych technologii (21% wród wspó³pracuj¹cych), badania jakoci produktu oraz konsultacji i doradztwa (18%).
12% wskaza³o na wszechstronn¹ wspó³pracê z konkretnym orodkiem badawczym nie precyzuj¹c
rodzaju tej wspó³pracy.
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Wykres 8.12. Rodzaje wspó³pracy (w %)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop 2001 na zlecenie PARP

Wspó³praca MSP ze sfer¹ B+R dotyczy przede wszystkim procesu produkcyjnego, a w ma³ym stopniu
us³ug oko³o-produkcyjnych np. badañ marketingowych. G³ównymi motywami wspó³pracy by³y chêæ
uzyskania poprawy jakoci produktów i us³ug, rozwój firmy, obni¿enie kosztów, przeciwdzia³anie
konkurencji, utrzymanie siê na rynku, dostêp do informacji  rozpoznanie rynku (badania rynku,
poznanie nowych osi¹gniêæ), a tak¿e wymogi prawne takie, jak np. uzyskanie potrzebnych certyfikatów.
W przekroju bran¿owym stosunkowo wysokim odsetkiem przedsiêbiorstw wspó³pracuj¹cych ze sfer¹
B+R cechuje siê dzia³alnoæ produkcyjna  blisko 17,5% przemys³owych MSP wspó³pracuje z placówkami badawczo-rozwojowymi. Ponadto oko³o 14% MSP z bran¿y obs³uga nieruchomoci i firm wspó³pracuje ze sfer¹ B+R. Najmniejsza intensywnoæ wspó³pracy ze sfer¹ badawczo-rozwojow¹ cechuje
bran¿ê hotele i restauracje  zaledwie 5% objêtych badaniem MSP deklaruje wspó³pracê ze sfer¹ B+R.
Wspó³praca z orodkami badawczo-rozwojowymi jest cile zwi¹zana z poziomem innowacyjnoci.
Wed³ug badañ IBnGR z 2001 roku, 75 proc. firm wysokotechnologicznych wspó³pracowa³o ze sfer¹
badawczo-rozwojow¹9. Firmy wysokotechnologiczne to firmy najbardziej innowacyjne w ujêciu
wskanika udzia³u wydatków badawczo-rozwojowych w przychodach.
Przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce ze sfer¹ badawczo-rozwojow¹ cechuje wy¿szy udzia³ innowacji
i produktów zmodernizowanych w przychodach. Tak¿e ich oczekiwania, co do udzia³u produktów
nowych i zmodernizowanych w strukturze przysz³ych przychodów s¹ z regu³y bardziej optymistyczne ni¿ w grupie firm nie wspó³pracuj¹cych ze sfer¹ naukowo-badawcz¹.
W latach 19972000 poziom nak³adów na badania i rozwój a tak¿e na dzia³alnoæ innowacyjn¹ wyra¿ony jako procent przychodów ze sprzeda¿y w badanych bran¿ach ogó³em wykazywa³ tendencjê
wzrostow¹. Istnieje obawa, ¿e obecna sytuacja gospodarcza doprowadzi do zmiany tego trendu.
9

P.Rot, T.Brodzicki (2001) Przemys³ wysokich technologii w Polsce. Wyniki badañ przeprowadzonych przez Instytut
Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ przy wspó³pracy Gazety Wyborczej.
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Wykres 8.13. Czy firma przeznacza rodki na prace badawczo-rozwojowe (w %)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop 2001 na zlecenie PARP

Bran¿e charakteryzuj¹ce siê niskim lub bardzo niskim poziomem nak³adów na dzia³ania innowacyjne
w badanym okresie to obs³uga nieruchomoci i firm, handel oraz hotele i restauracje. Lepsze wyniki
charakteryzuj¹ przedsiêbiorstwa produkcyjne i przemys³owe. Za pozytywn¹ nale¿y uznaæ sytuacjê
w budownictwie, które pomimo pogarszaj¹cej siê koniunktury zdo³a³o utrzymaæ wysoki poziom
nak³adów w stosunku do przychodów ze sprzeda¿y. Wynika to z nasilonej konkurencji krajowej w sektorze budownictwa oraz presji ze strony popytu wymuszaj¹cej zastosowanie najwy¿szych standardów wiatowych.
Istotne zró¿nicowanie w zakresie ponoszenia nak³adów na prace badawczo-rozwojowe i innowacyjne
dostrzegalne jest tak¿e w przekroju przestrzennym. Blisko 60% badanych MSP zlokalizowanych
w woj. mazowieckim ponosi wysokie nak³ady na B+R/innowacje w stosunku do przychodów. Jednoczenie w województwie kujawsko-pomorskim a¿ 19% przedsiêbiorstw sektora MSP nie ponosi³o
nak³adów na B+R/innowacje10.

8.6. Bariery wprowadzania innowacji
Wprowadzanie innowacji nie jest procesem ³atwym. Ankietowane przez Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹ MSP najwiêksz¹ barierê dla innowacyjnoci upatruj¹ w wysokich kosztach zmian.
Wskazywa³o na to 67% sporód wszystkich firm. Wród wa¿niejszych przeszkód przedsiêbiorstwa
10

Badania przeprowadzone w dniach 28 czerwca  16 lipca 2001 roku przez Ipsos-Demoskop na zlecenie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoci. Celem by³o oszacowanie poziomu innowacyjnoci polskich przedsiêbiorstw. Badaniem
objêto 831 firm, g³ównie z sektora MSP z terenu ca³ego kraju. Badano firmy mikro, ma³e, rednie i du¿e w nastêpuj¹cym
uk³adzie: do 9 zatrudnionych, od 10 do 49 zatrudnionych, od 50 do 249 zatrudnionych oraz powy¿ej 250 zatrudnionych.
W badaniach wykorzystano metodê indywidualnego wywiadu kwestionariuszowego oraz próbê losow¹ do wyboru
348 firm zatrudniaj¹cych do 5 pracowników i próbê losowo-warstwow¹ do wyboru firm zatrudniaj¹cych powy¿ej
5 pracowników.
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wymieni³y tak¿e zbyt restrykcyjne przepisy prawne (11%) krêpuj¹ce swobodê przedsiêbiorczoci
i wystêpowanie czarnego rynku, czyli korzystanie przez konkurentów z nowoczesnych technologii
i znaków towarowych w sposób nielegalny. Znacznie mniej dokuczliwe s¹: niechêæ do zmian w firmie,
brak partnerów do wspó³pracy oraz brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej. Wskazywano te¿ na
wysokie koszty innowacji, brak rodków finansowych oraz ich d³ugi okres zwrotu, zmiennoæ prawa,
która uniemo¿liwia racjonalne planowanie dzia³alnoci gospodarczej.
Przedsiêbiorstwa wspó³pracuj¹ce ze sfer¹ badawczo- naukow¹ oceniaj¹, ¿e nie istniej¹ ¿adne finansowe bariery takiej wspó³pracy (oko³o 27% odpowiedzi). Czêæ z nich za istotn¹ przeszkodê we
wzajemnych kontaktach uzna³a natomiast niekompetencjê i niski poziom merytoryczny placówek
naukowo-badawczych (oko³o 16%). Wed³ug nich sfera B+R jest nieprzygotowana do wspó³pracy
z przedsiêbiorstwami. Brak jej tak¿e gotowych propozycji, które mog³aby biznesowi zaoferowaæ.
Ponad 80% przedsiêbiorstw nie wspó³pracuj¹cych ze sfer¹ B+R, które odpowiedzia³y na pytanie
dotycz¹ce motywów wspó³pracy ze sfer¹ naukowo-badawcz¹ zadeklarowa³o, ¿e nie widzi potrzeby
takiej wspó³pracy.
Wykres 8.14. Bariery ograniczaj¹ce wprowadzanie innowacji

ród³o: Badania ankietowe IBnGR na zlecenie PARP
Uwaga: Procenty nie sumuj¹ siê do 100, gdy¿ przedsiêbiorstwa mog³y wskazaæ na wiêcej ni¿ jedn¹ barierê
innowacyjnoci

Deklarowane przez respondentów bariery we wdra¿aniu innowacji s¹ podobne bez wzglêdu na wielkoæ firmy. Ró¿nice mo¿na dostrzec przede wszystkim w odniesieniu do bariery czarny rynek, czyli
nielegalne korzystanie przez konkurentów z nowoczesnych technologii i znaków towarowych,
której znaczenie maleje wraz ze wzrostem wielkoci przedsiêbiorstwa. Z drugiej strony, im wiêksze
przedsiêbiorstwo, tym czêstsz¹ przeszkod¹ dla innowacyjnoci jest brak partnerów (innych firm) do
wspó³pracy oraz brak wykwalifikowanej kadry pracowniczej.
W przypadku bran¿ us³ugowych (handel, hotele i restauracje oraz obs³uga nieruchomoci i firm) na
wysokie koszty wskaza³ znacznie mniejszy odsetek przedsiêbiorstw ni¿ w budownictwie i dzia³alnoci
produkcyjnej. Wynika to z faktu, ¿e w us³ugach innowacje w wiêkszym stopniu wi¹¿¹ siê z kreatywnoci¹ i pomys³ami na strategiê dzia³ania firmy (s¹ to raczej tzw. innowacje miêkkie, odnosz¹ce siê
do organizacji i zarz¹dzania) w mniejszym za stopniu ni¿ w przemyle i budownictwie determino234

wane s¹ nak³adami finansowymi na maj¹tek trwa³y (tzw. innowacje twarde). Respondenci z bran¿y
obs³ugi nieruchomoci i firm znacznie czêciej ni¿ firmy z innych bran¿, wskaza³y na nieprzychylne
przepisy prawne ograniczaj¹ce innowacyjnoæ. Z kolei, brak partnerów do wspó³pracy i brak
wykwalifikowanej kadry, to szczególnie istotne bariery w dzia³alnoci produkcyjnej.
Dzia³alnoæ innowacyjna, obok oczywistych trudnoci w zakresie finansowania czy transferu technologii, napotyka na ró¿ne przeszkody powoduj¹ce opónienia lub wrêcz przerwanie realizacji projektów innowacyjnych.
Wed³ug danych GUS wród firm MSP w 2000 roku nie zrealizowano, opóniono realizacjê lub
zaniechano 3551 projektów. 2743 projektów w ogóle nie rozpoczêto. Problemy te dotyczy³y przede
wszystkim firm ma³ych; 68% ma³ych i 23% rednich firm nie zrealizowa³o, zaniecha³o lub opóni³o
swoje projekty innowacyjne.
Wykres 8.15. Przeszkody dla innowacji (projekty niezrealizowane)

ród³o: GUS 2002

Ma³e firmy w badanym okresie zaniecha³y lub przerwa³y w trakcie realizacji 301 projektów a 468
dalszych uleg³o powa¿nym opónieniom. W grupie firm ma³ych w ogóle nie rozpoczêto 2121 projektów (dla porównania, w przedsiêbiorstwach MSP redniej wielkoci s¹ to jedynie 622 projekty).
Do najpowa¿niejszych przeszkód w realizacji projektów innowacyjnych nale¿a³y zbyt wysokie oprocentowanie kredytów (362 wskazania), zbyt wysokie koszty projektu (360 wskazañ), brak w³aciwego
ród³a funduszy (306 wskazañ), zbyt wysokie przewidywane ryzyko ekonomiczne (222 wskazania)
oraz utrudniaj¹ce dzia³alnoæ innowacyjn¹ uregulowania prawne i przepisy oraz normy (218 wskazañ)
Do pozosta³ych utrudnieñ zaliczono: brak reakcji klientów na nowe wyroby (123 wskazania), sztywnoæ organizacyjna (145 wskazañ), brak informacji na temat technologii (114 wskazañ), brak informacji na temat rynków (80 wskazañ) oraz brak wykwalifikowanego personelu (74 wskazania).
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Wysokie zewnêtrzne koszty innowacji (kredyty, ryzyko ekonomiczne) by³y przyczyn¹ przerwania
projektów innowacyjnych przede wszystkim w firmach ma³ych. Z otrzymanych informacji wynika,
¿e gros czynników opóniaj¹cych lub eliminuj¹cych wprowadzenie innowacji le¿y wewn¹trz
samych przedsiêbiorstw, a tylko niektóre uzale¿nione s¹ od czynników zewnêtrznych.
Koszty innowacji mog³y byæ obni¿one poprzez instrumenty wsparcia oferowane zarówno przez
instytucje rz¹dowe, jak i instytucje rynku finansowego oraz organizacje dysponuj¹ce rodkami
pomocowymi Unii Europejskiej. Jednak 13% ankietowanych firm uczestniczy³o w proinnowacyjnych i badawczo-rozwojowych programach finansowanych ze rodków unijnych. Jako g³ówne przeszkody i powody nie uczestniczenia podano: brak wiedzy o mo¿liwoci uzyskania rodków (35%)
oraz brak finansowych rodków na tak¹ wspó³pracê (12,3%). W grupie firm, które skorzysta³y
z jakichkolwiek instrumentów wsparcia, dostrzec mo¿na prawid³owoæ polegaj¹c¹ na tym, ¿e im
wiêksza firma, tym czêciej korzysta ze wsparcia. W grupie firm mikro, z instrumentów wsparcia
skorzysta³o 6,9% przedsiêbiorstw, w grupie firm ma³ych 16,4% natomiast w grupie firm du¿ych 
33%. Z badañ GUS wynika, ¿e z instrumentów tych korzysta³y przede wszystkim firmy du¿e, zatrudniaj¹ce powy¿ej 250 osób, dzia³aj¹ce w takich sektorach gospodarki, jak: przemys³ naftowy, produkcja maszyn i urz¹dzeñ oraz przemys³ chemiczny i RTV.

8.7. Podsumowanie i wnioski
1. Problemem polskich przedsiêbiorstw jest ich zorientowanie w kierunku tradycyjnych sektorów
gospodarki i opieranie przewagi konkurencyjnej na niskich kosztach pracy. Dowodzi tego miêdzy
innymi struktura produkcji przemys³owej, a tak¿e oferta eksportowa, okrelana przez strukturê
(produktow¹) sprzeda¿y na zagraniczne rynki.
2. G³ówn¹ barier¹ dla wprowadzania rozwi¹zañ innowacyjnych w opinii przedsiêbiorców jest brak
rodków finansowych. Najwy¿sz¹ wartoæ zysku netto przeznaczaj¹ na inwestycje w nowoczesne
technologie g³ównie bran¿e zaawansowane technologicznie, takie jak informatyka, elektronika
czy farmacja, gdzie innowacyjnoæ i poziom technologiczny zale¿y przede wszystkim od
poziomu tego rodzaju inwestycji.
3. ¯adna z ankietowanych firm nie by³a beneficjentem ubezpieczenia proinnowacyjnych kredytów
eksportowych. W grupie innych instrumentów wsparcia przedsiêbiorstwa wymienia³y najczêciej p³atne szkolenia. Wskazuje to, ¿e jest grupa firm, traktuj¹cych nak³ady na szkolenia jako
inwestycjê w rozwój przedsiêbiorstwa.
4. Problemem polskich przedsiêbiorstw jest ich zorientowanie w kierunku tradycyjnych sektorów
gospodarki i opieranie przewagi konkurencyjnej na niskich kosztach pracy. Dowodzi tego miêdzy
innymi struktura produkcji przemys³owej, a tak¿e oferta eksportowa, okrelana przez strukturê
(produktow¹) sprzeda¿y na zagraniczne rynki. Pamiêtaæ nale¿y, ¿e podobnie jak dla przedsiêbiorstw ogó³em, tak¿e dla MSP charakterystyczna jest struktura geograficzna eksportu, w której
decyduj¹c¹ rolê odgrywaj¹ kraje Unii Europejskiej.
5. Aktywnoæ innowacyjna MSP jest w silnym stopniu zale¿na od koniunktury gospodarczej. Obecna
dekoniunktura gospodarcza w Polsce i w wiecie niesie ze sob¹ ryzyko spadku sk³onnoci do
wprowadzania innowacji. Tymczasem w nadchodz¹cych latach MSP powinny intensyfikowaæ
dzia³ania proinnowacyjne, aby poprawiæ sw¹ pozycjê konkurencyjn¹ wobec przedsiêbiorstw
z krajów UE. Przedsiêbiorstwa innowacyjne s¹ jednoczenie tymi, które kieruj¹ wiêksz¹ czêæ
sprzeda¿y na zagraniczne rynki i potencjalnie w wiêkszym stopniu s¹ i bêd¹ w stanie korzystaæ
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z pozytywnych impulsów procesów integracyjnych. W populacji badanych firm wyró¿nia siê
grupa przedsiêbiorstw, które zdaj¹ sobie sprawê ze wzrastaj¹cej konkurencji oraz z tego, ¿e utrzymanie siê na rynku nie jest mo¿liwe bez postêpu i poprawy atrakcyjnoci oferty. Innowacje
wdra¿ane s¹ jednak w konkretnym otoczeniu gospodarczym, które nie sprzyja przedsiêbiorczoci
i elastycznoci dzia³ania. Wród najwa¿niejszych barier dla innowacji, poza ograniczeniami
finansowymi, badane przedsiêbiorstwa wskaza³y na zbyt restrykcyjne prawo pracy.
6. Na bardzo niskim poziomie, znacz¹co odbiegaj¹cym od poziomu pañstw Unii Europejskiej, znajduje siê wspó³praca MSP ze sfer¹ badawczo-rozwojow¹. Nieznaczna te¿ jest wspó³praca z centrami innowacji i uniwersytetami. Znaczenie wspó³pracy ze sfer¹ B+R dostrzegaj¹ g³ównie firmy
starsze. Przedsiêbiorstwa kooperuj¹ce ze sfer¹ badawczo-rozwojow¹ s¹ bardziej innowacyjne
i dysponuj¹ przewag¹ konkurencyjn¹ równie¿ na rynkach eksportowych.
7. W Polsce nie rozwin¹³ siê jeszcze na wiêksz¹ skalê rynek technologiczny, sprzyjaj¹cy transferowi
rozwi¹zañ technologicznych ze sfery nauki i badañ do przemys³u. Ograniczona jest tak¿e rola
takich instytucji jak centra transferu technologii czy parki technologiczne. Obserwuje siê
prawid³owoæ, polegaj¹c¹ na pozyskiwaniu technologii g³ównie z zagranicy. Taka strategia wi¹¿e
siê jednak z ryzykiem uzale¿nienia od zagranicznych dostawców technologii i nie s³u¿y rozwojowi krajowej sfery nauki i techniki. Niezbêdne wydaje siê wiêc zakoñczenie reform w sferze
funkcjonowania i finansowania instytucji sfery badawczo-rozwojowej, w tym restrukturyzacji
polegaj¹cej na skoncentrowaniu rodków publicznych w placówkach zajmuj¹cych siê podstawowymi problemami techniki oraz na tworzeniu regionalnej infrastruktury transferu technologii.
Nale¿y tak¿e zwiêkszyæ wysi³ki w celu promowania Polski jako kraju lokalizacji technologicznie zaawansowanych inwestycji bezporednich, w tym inwestycji zagranicznych w sferze badawczo-rozwojowej.
8. Niepokoj¹ce jest te¿ to, i¿ sektor MSP charakteryzuje siê nisk¹ jakoci¹ zarz¹dzania. Przejawia
siê to w niepodejmowaniu prób przewidywania trendów rynkowych i makroekonomicznych, stosowaniu jedynie elementarnych rozwi¹zañ w zarz¹dzaniu finansami oraz braku wizji rozwoju.
Mimo dosyæ powszechnego nawyku sporz¹dzania biznes planów, w wiêkszoci przypadków nie
s¹ one konsultowane ze specjalistami i po okresie realizacji nie podlegaj¹ ocenie. Wydaje siê ¿e
biznes plany sporz¹dzane s¹ przede wszystkim, aby zadoæuczyniæ formalnym wymogom, a nie
aby rzeczywicie racjonalnie planowaæ dzia³alnoæ i rozwój. W zakresie kapita³u strukturalnego
podstawowy wniosek dotyczy niestosowania przez przyt³aczaj¹c¹ wiêkszoæ podmiotów MSP
norm procesowych (np. serii ISO). Sytuacja ta ma daleko id¹ce konsekwencje dla ca³ego sektora.
Nie wytwarza siê bowiem, pomiêdzy firmami kooperuj¹cymi, ³añcuch naturalnych, wzajemnych wymuszeñ sk³aniaj¹cych do siêgania po miêdzynarodowe standardy kontroli jakoci. Brak
omawianych norm le wp³ywa na dynamikê poprawy poziomu technicznego, jednorodnoæ produktu, uporz¹dkowanie struktur organizacyjnych, u³atwienie pracy na stanowiskach kierowniczych i na wzrost odpowiedzialnoci wród pracowników za losy firmy. Utrudnia te¿ wspó³pracê
zarówno wewn¹trz sektora jak i z partnerami zewnêtrznymi. W sposób podwójny wiêc zostaje
obni¿ona konkurencyjnoæ firm MSP. S¹ one s³absze wewnêtrznie i trudniej im funkcjonowaæ
w sieciach wspó³pracy.
9. Skuteczny rozwój kapita³u intelektualnego wymaga systematycznego budowania spo³eczeñstwa
informacyjnego. Konieczny jest wzrost nak³adów na edukacjê na poziomie rednim i wy¿szym.
Podniesienie wspó³czynnika skolaryzacji na poziomie wy¿szym jest najpewniejszym sposobem
zapewnienia sektorowi MSP trwa³ego wzrostu konkurencyjnoci. Umo¿liwi to dywersyfikacjê
wykszta³cenia, zdobycie niszowych specjalnoci i dopasowanie do profilu preferowanej
dzia³alnoci.
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10. W ostatnich latach dynamicznie wzrasta liczba studentów i absolwentów szkó³ wy¿szych. Mo¿liwe
jest wiêc pod tym wzglêdem w miarê szybkie dogonienie czêci pañstw UE, jednak osi¹gniêcie
wskanika skolaryzacji na poziomie wy¿szym, charakterystycznego dla czo³ówki pañstw z silnie
rozwiniêt¹ gospodark¹ informacyjn¹ bêdzie trudne. Tym bardziej, ¿e za wzrostem popytu na
kszta³cenie zdecydowanie nie nad¹¿aj¹ nak³ady z bud¿etu pañstwa, co odbija siê na jakoci nauczania.
Poziom wykszta³cenia spo³eczeñstwa ma szeroki zwi¹zek z jakoci¹ sektora MSP. Wp³ywa on na:
· trafnoæ wyboru formy dzia³alnoci, dopasowania zakresu dzia³ania do potencjalnych mo¿liwoci i do skali popytu,
· dop³yw do MSP odpowiednio wykwalifikowanych pracowników,
· zaawansowanie technologiczne dzia³alnoci,
· sk³onnoæ do organizowania i uczestnictwa w szkoleniach,
· jakoæ zarz¹dzania.
11. Administracja publiczna powinna u³atwiaæ MSP dostêp do instrumentów wspierania innowacji.
Dostêpnoæ instrumentów polityki wspierania dzia³añ innowacyjnych ma³ych i rednich przedsiêbiorstw jest ograniczona, a instrumenty niedostosowane do realiów gospodarczych.
12. Niektóre narzêdzia s³u¿¹ce kreowaniu wysokiej jakoci kapita³u intelektualnego uwzglêdnione
11
zosta³y w polityce Rz¹du wobec ma³ych rednich przedsiêbiorstw . Do zadañ szczegó³owych
zalicza siê upowszechnianie wiedzy w zakresie przedsiêbiorczoci na poziomie szkó³ rednich
przez wprowadzenie do programów nauczania treci zwi¹zanych z podstawami gospodarki rynkowej. Konieczne jest dalsze rozbudowanie systemu pozaszkolnego kszta³cenia zawodowego.
Kolejnym wa¿nym zadaniem w ramach polityki rz¹du bezporednio dotykaj¹cym kwestii budowy kapita³u intelektualnego, jest u³atwienie przedsiêbiorcom dostêpu do wiedzy mened¿erskiej
poprzez wspieranie rozwoju szkolnictwa wy¿szego.
13. Jedn¹ z korzyci wynikaj¹cych ze stowarzyszenia Polski z UE i przysz³ego cz³onkostwa w UE
jest mo¿liwoæ korzystania ze rodków unijnych programów ramowych badañ, rozwoju
i prezentacji technologicznych. Programy te s¹ ju¿ dzisiaj dostêpne dla polskich przedsiêbiorstw
i mog³yby zostaæ wykorzystane do przygotowania siê do warunków funkcjonowania na
wymagaj¹cym-unijnym rynku. Przedsiêbiorstwa praktycznie nie korzystaj¹ z tej mo¿liwoci.
14. Dzia³ania proinnowacyjne przedsiêbiorstw, a zw³aszcza przedsiêbiorstw sektora MSP, powinny
znaleæ zrozumienie i aktywne wsparcie ze strony w³adz publicznych ró¿nych szczebli. Badania
ankietowe wykaza³y jednak¿e, ¿e 85% firm w ci¹gu ostatnich trzech lat nie skorzysta³o z ¿adnych
instrumentów polityki proinnowacyjnej. Sporód wszystkich przedsiêbiorstw, 9,5% skorzysta³o
z nieodp³atnych szkoleñ oferowanych przez publiczne instytucje.

11

Mieszcz¹ siê one w ramach Celu Pierwszego dotycz¹cego zwiêkszenia konkurencyjnoci sektora MSP
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Szczególn¹ rolê w najbli¿szych latach bêdzie odgrywa³, tak¿e w Polsce, przemys³ wysokich technologii,
a w nim ma³e i rednie przedsiêbiorstwa. MSP sektora high tech mog¹ przyczyniæ siê do podniesienia
konkurencyjnoci naszej gospodarki, zarówno w procesie akcesji Polski do Unii Europejskiej,
jak i po jej zakoñczeniu.
MSP sektora high tech dla sprostania wymaganiom jednolitego rynku UE potrzebuj¹, poza popraw¹
ogólnej kondycji ekonomicznej, specjalistycznej wiedzy w zakresie zarz¹dzania, podniesienia jakoci kontaktów z jednostkami badawczo-rozwojowymi i wy¿szymi uczelniami. Dla rozwoju MSP
tego sektora istotnym jest tak¿e stworzenie odpowiedniej infrastruktury umo¿liwiaj¹cej transfer technologii i zwiêkszenie innowacyjnoci.

9.1. Wyposa¿enie techniczne MSP high-tech
Stopieñ zaawansowania technicznego firm znajduje swoje odzwierciedlenie w wyposa¿eniu, zw³aszcza
w wyposa¿eniu w technologiê informatyczn¹. Przedsiêbiorstwa zaawansowanych technologii relatywnie czêciej ni¿ pozosta³e MSP stosuj¹ w procesach biznesowych komputery.
Wiêkszoæ badanych1 (85%) firm posiada co najmniej 2 komputery. Co czwarta firma dysponuje
ponad 11 komputerami (26%). Wród firm najmniejszych, zatrudniaj¹cych od 2 do 5 pracowników
48% posiada od 2 do 5 komputerów. W firmach zatrudniaj¹cych od 10 do 49 osób po³owa posiada
mniej stanowisk komputerowych ni¿ zatrudnionych, a w 48% liczba komputerów jest zbli¿ona do
liczby pracowników.
Plany zwiêkszenia zasobów komputerowych deklaruje 1/3 badanych przedsiêbiorstw. Dotyczy to
przede wszystkim firm redniej wielkoci o obrotach przekraczaj¹cych 2 mln z³. Wród firm o obrotach od 2 do 5 mln z³ rozbudowê zaplecza komputerowego planuje po³owa (50%), a wród firm
o obrotach powy¿ej 5 mln z³  43%.Wed³ug deklaracji badanych liczba nowych komputerów nie
przekroczy 10, a w przypadku firm najmniejszych 5 stanowisk.
Liczba i stopieñ planowanej rozbudowy stanowisk komputerowych wykazuje pewne zró¿nicowanie
o charakterze regionalnym. W grupie województw najmniej atrakcyjnych inwestycyjnie2 (grupa D)
oko³o 40% firm deklaruje wzrost o jedno stanowisko komputerowe podczas gdy w grupie najbardziej atrakcyjnych inwestycyjnie województw (grupa A) takich firm jest tylko 16%.

1

2

Na prze³omie lutego i marca 2002 roku, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci Instytut Badania
Opinii i Rynku Pentor S.A. przeprowadzi³ badanie firm z sektora MSP dzia³aj¹cych w bran¿y high tech w zakresie
infrastruktury informatycznej firm, wspó³pracy z instytutami naukowymi i wy¿szymi uczelniami oraz oczekiwañ
przedsiêbiorców wobec polityki pañstwa w zakresie wspierania innowacyjnoci i transferu technologii. Badanie zosta³o
przeprowadzone wród 979 firm.
Przy doborze próby wykorzystana zosta³a klasyfikacja województw ze wzglêdu na atrakcyjnoæ inwestycyjn¹ zgodna
z Map¹ Ryzyka Inwestycyjnego Instytutu Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹. Wyró¿nione zosta³y cztery klasy
województw. Zgodnie z przyjêtymi za³o¿eniami, zmienn¹ ró¿nicuj¹c¹ badane firmy by³a przynale¿noæ do jednej
z czterech klas województw okrelonych na podstawie stopnia ryzyka inwestycyjnego.
Województwo (klasa): Mazowieckie (A), l¹skie (A), Wielkopolskie (B), Dolnol¹skie (B), Zachodniopomorskie (B),
Ma³opolskie (C), Lubuskie (C), £ódzkie (C), Pomorskie (C), Kujawsko-Pomorskie (C), Opolskie (C), Podkarpackie
(D), Warmiñsko-mazurskie (D), wiêtokrzyskie (D), Podlaskie (D), Lubelskie (D)

241

Wykres 9.1. Liczba komputerów w firmach

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Badane firmy korzystaj¹ przede wszystkim ze standardowego oprogramowania. Poza programami
zwi¹zanymi z typow¹ prac¹ biurow¹ (MS Office) najczêciej u¿ywaj¹ programów finansowych, ksiêgowych, magazynowych i kadrowych (11%).
Zdecydowana wiêkszoæ firm (86%) posiada dostêp do internetu. Wród firm rednich, a tak¿e o obrotach powy¿ej 500 tys. tylko nieliczne przedsiêbiorstwa nie dysponuj¹ dostêpem do sieci. Brak
dostêpu najczêciej dotyczy bardzo ma³ych firm  o obrocie do 200 tys.  z których a¿ 31% nie
posiada ³¹cza internetowego.
Wród firm z sektora zaawansowanych technologii najczêciej stosowane s¹ ³¹cza sta³e, z których
korzysta oko³o 59% przedsiêbiorstw. £¹cze sta³e najczêciej wykorzystuj¹ firmy o du¿ych obrotach
 ponad 5 mln z³ (67%), a tak¿e zatrudniaj¹ce powy¿ej 50 pracowników (71%). W firmach ma³ych
zatrudniaj¹cych do 5 pracowników zdecydowanie bardziej popularnym sposobem ³¹czenia siê z internetem jest korzystanie z ³¹cz dodzwanianych, z których korzysta prawie co druga firma (47%).
Kombinacja ³¹cza sta³ego i dodzwanianego nie by³a specjalnie popularna, a korzysta³o z niej niewiele, bo oko³o 8% firm. Nieznacznie czêciej tego typu dostêp wykorzystuj¹ firmy redniej wielkoci.
Zarówno pod wzglêdem posiadanych zasobów komputerowych jak i u¿ytkowanego oprogramowania
wysoko technologiczne MSP nie ró¿ni¹ siê od pozosta³ych ma³ych i rednich przedsiêbiorstw3.

3

Kwestia ta zosta³a szczegó³owo opisana w rozdziale 10 niniejszego Raportu (Internet w firmach MSP)

242

9.2. Strategie rozwoju MSP high-tech
Wiedza o rynku
Dynamika rozwoju sektora wysokich technologii powoduje, i¿ firmy dzia³aj¹ce w tym obszarze musz¹
zwracaæ szczególn¹ uwagê na posiadanie aktualnych i istotnych informacji na temat rynku, na którym
funkcjonuj¹. Nale¿y wiêc zwróciæ uwagê w jaki sposób wiedza z sektora high tech jest transferowana
do pozosta³ych uczestników rynku.
Wykres 9.2. ród³a wiedzy o rynku (procent wskazañ)

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Najpopularniejszym ród³em wiedzy o rynku, na którym funkcjonuj¹ badane firmy, jest specjalistyczna prasa bran¿owa  70% wskazañ. Na kolejnych pozycjach znalaz³y siê Internet i spotkania
bran¿owe, odpowiednio 56 i 51%.
Czynnikiem dywersyfikuj¹cym ród³a informacji o rynku jest bran¿a, w której funkcjonuj¹ badane
przedsiêbiorstwa. Internet, który w ogólnym zestawieniu czêstoci korzystania z ró¿nych róde³
informacji znajduje siê na drugim miejscu, jest rzadziej wykorzystywany przez firmy z bran¿y produkcji instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (zaledwie 35%
wskazañ) oraz produkcji metali (32% wskazañ).W bran¿y medycznej istotniejszym ród³em wiedzy
o rynku s¹ formalne spotkania bran¿owe, za w bran¿y metalurgicznej du¿e znaczenie przypisuje siê
spotkaniom nieformalnym.
Wród róde³ informacji o rynku znacz¹c¹ rolê odgrywaj¹ tak¿e ród³a wewnêtrzne takie jak badania
w³asne. S¹ one szczególnie istotne w przypadku firm dzia³aj¹cych w bran¿y telekomunikacyjnej (46%),
produkcji sprzêtu transportowego, wodnego, szynowego i lotniczego (40%), a tak¿e produkcji sprzêtu
i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej (42%).
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Tabela 9.3. ród³a informacji wykorzystywane w poszczególnych bran¿ach

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Dynamicznie rozwijaj¹ce siê firmy bran¿y telekomunikacyjnej wykazuj¹ce ponad przeciêtne obroty,
czêciej prowadz¹ w³asne badania i analizy rynku. St¹d te¿ wskazywa³y to ród³o informacji jako
kluczowe. Podobnie dzieje siê w przypadku bran¿ niszowych o wysokim stopniu specjalizacji takich,
jak produkcja sprzêtu lotniczego, czy produkcja sprzêtu i aparatury radiowej, telewizyjnej i komunikacyjnej. Firmy nale¿¹ce do bran¿y produkcji maszyn biurowych i komputerów czêciej korzystaj¹
z zasobów internetu, informacji na temat swojej bran¿y czêciej te¿ szukaj¹ w prasie codziennej.
Us³ugi firm doradczych
Wsparciem dla dzia³alnoci firm sektorów wysoko technologicznych mo¿e byæ wspó³praca z wyspecjalizowanymi firmami doradczymi. Przeprowadzone badanie wykaza³o, ¿e z pomocy firm doradczych korzysta jedynie co pi¹te przedsiêbiorstwo. Dotyczy to przede wszystkim firm redniej wielkoci, zatrudniaj¹cych ponad 50 pracowników. Najczêstszym celem wspó³pracy z firmami doradczymi
s¹ porady w zakresie ksiêgowoci, prawa i podatków. Tylko niewielka liczba przedsiêbiorstw korzysta
z firm doradczych w celu zdobycia informacji o rynku lub w zakresie zarz¹dzania.
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Wykres 9.4. Kontakty z firmami doradczymi i cele wspó³pracy

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Charakter wspó³pracy determinuje czêstotliwoæ kontaktów z firmami doradczymi. Badane firmy
wykorzystuj¹ zewnêtrzne firmy doradcze przede wszystkim w celach usprawnienia bie¿¹cych procesów zarz¹dczych i dzia³alnoci operacyjnej. St¹d te¿ najwiêksza liczba przedsiêbiorstw korzysta
z us³ug firmy doradczej stale (43%) lub raz na pó³ roku (19%).
Wykres 9.5. Czêstotliwoæ kontaktów z firm¹ doradcz¹

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP
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Badane przedsiêbiorstwa oceniaj¹ rynek us³ug firm doradczych w sposób pozytywny. Wskanik
korzyci odczuwanych ze wspó³pracy jest wysoki i wynosi 87%. W odbiorze MSP, firmy doradcze
w Polsce oferuj¹ szeroki zakres us³ug, zapewniaj¹ profesjonaln¹ obs³ugê i s¹ silnym wsparciem
merytorycznym. Pozytywny stosunek do wspó³pracy z firmami doradczymi jest zapewne wynikiem
odczuwanych korzyci wynikaj¹cych z tej wspó³pracy. Wyranie nale¿y jednak zaznaczyæ, ¿e kontakty z firmami konsultingowymi s¹ bardzo zestandaryzowane i maj¹ charakter zwyk³ej obs³ugi
biurowo-ksiêgowej.
Outsourcing
Najbardziej popularn¹ us³ug¹, z której korzystaj¹ badane przedsiêbiorstwa s¹ przesy³ki kurierskie (67%).
Wykres 9.6. Korzystanie z firm zewnêtrznych

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Na kolejnych pozycjach znajduj¹ siê porady prawne, us³ugi reklamowe, szkolenia zewnêtrzne oraz
doradztwo ksiêgowe (ponad 40 i wiêcej % wskazañ). Pozosta³e us³ugi, uzyska³y ma³y odsetek wskazañ.
Planowanie strategiczne
Tylko co pi¹ta firma deklaruje tworzenie planów strategicznych. Zdecydowanie czêciej planowanie
strategiczne ma miejsce w firmach rednich  zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 pracowników (39%), o obrotach powy¿ej 5 mln z³ (38%). Zadziwiaj¹ce jest, ¿e prawie 80% firm nie tworzy w ogóle planów
dotycz¹cych prowadzonej dzia³alnoci. Bardzo rzadko planowanie strategiczne prowadz¹ firmy najmniejsze o obrocie poni¿ej 200 tys. z³ (11%), a najrzadziej najmniejsze z badanych firm tj. zatrudniaj¹ce do 2-5 pracowników (8%) oraz od 6 do 9 pracowników (12%).
Plany strategiczne najczêciej dotycz¹ wprowadzania nowych produktów na rynek (76%) oraz zdobywania nowych rynków zbytu. Dla niemal trzech czwartych firm (70%) jest to proces przemylany,
objêty prowadzonymi planami d³ugofalowymi. Wchodzenie na nowe rynki poddane jest planowaniu
zarówno wród ma³ych jak du¿ych przedsiêbiorstw.
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Do najwa¿niejszych obszarów objêtych planowaniem w³¹czyæ nale¿y tak¿e wprowadzanie innowacji, które jest elementem planów strategicznych w dwóch trzecich firm (68%). Wprowadzanie innowacji czêciej (84%) objête jest planowaniem strategicznym w przedsiêbiorstwach ma³ych, zatrudniaj¹cych do 5 pracowników.
Wykres 9.7. Obszary objête planowaniem d³ugookresowym

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Rzadziej planowaniem objête s¹ takie obszary dzia³alnoci gospodarczej jak badania i rozwój. Mimo
to prawie dwie trzecie firm deklaruje, ¿e plany d³ugookresowe obejmuj¹ tak¿e i t¹ dziedzinê. Dotyczy to przede wszystkim przedsiêbiorstw o obrotach powy¿ej 5 mln z³ (70% wskazañ).

9.3. Nowe produkty zaawansowanych technologicznie MSP
Czêstotliwoæ wprowadzania nowych produktów i us³ug
Badane firmy deklaruj¹ doæ du¿¹ aktywnoæ w tworzeniu nowych produktów lub us³ug. Ponad po³owa z nich (54%) deklaruje, i¿ w ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy opracowa³a nowy produkt b¹d us³ugê. Zdecydowanie czêciej nowe produkty wprowadzaj¹ firmy o du¿ych obrotach (78%), podczas
gdy wród ma³ych firm nowe produkty wprowadzi³o tylko co drugie przedsiêbiorstwo (49%). Nieznacznie czêciej nowe us³ugi b¹d produkty wprowadzaj¹ podmioty zlokalizowane w regionach
o najni¿szej atrakcyjnoci inwestycyjnej  62%.
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Oko³o 1/3 firm (27%) deklaruje wprowadzanie nowych produktów co 7 do 12 miesiêcy. Oko³o 36%
podmiotów wprowadza nowe produkty jeszcze czêciej w tym: co 4 do 6 miesiêcy (17%) i co 1 do
3 miesiêcy (20%). W tej grupie przedsiêbiorstw najbardziej aktywne s¹ ma³e firmy, zatrudniaj¹ce od
2 do 5 osób.
W ujêciu bran¿owym, do najbardziej aktywnych pod wzglêdem czêstotliwoci wprowadzania nowych us³ug/produktów, nale¿¹ przedsiêbiorstwa zajmuj¹ce siê produkcj¹ instrumentów medycznych
(28%) oraz sprzêtu radiowego i telewizyjnego (25%). Co pi¹ta firma wdra¿a nowy produkt nie czêciej ni¿ raz w roku, w tym 15% w okresie od 13 do 24 miesiêcy, a 5% nawet co dwa lata.
Wykres 9.8. Czêstotliwoæ wprowadzania nowych produktów lub us³ug

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Tempo wprowadzania nowych produktów
Co trzecia badana firma (35%) deklaruje, ¿e wprowadza now¹ us³ugê b¹d produkt w ci¹gu jednego
miesi¹ca od zamkniêcia planów z nim zwi¹zanych. W tej grupie firm najczêciej wystêpuj¹ podmioty
ma³e (2-5 pracowników) oraz o niewielkich dochodach (do 200 tys. z³).
W wiêkszoci firm wprowadzenie produktu zajmuje nieco wiêcej czasu. Co czwarta firma (22%)
wprowadza nowoci po 2-3 miesi¹cach. Takiej samej grupie przedsiêbiorstw (22%) wprowadzenie
produktu zajmuje od 4 do 6 miesiêcy. Dotyczy to czêciej firm rednich (powy¿ej 50 pracowników 
28%) oraz firm o dochodach przekraczaj¹cych 2 mln z³.
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Wykres 9.9. Czas od zamkniêcia planów nowego produktu lub us³ugi do jego wprowadzenia na rynek

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Motywy wprowadzania nowych produktów
Powstawanie nowych produktów jest stymulowane przede wszystkim przez dzia³ania konkurencji.
Badane firmy najczêciej poszukuj¹ nowych klientów na ju¿ posiadane produkty (51%), ale tak¿e
staraj¹ siê sprostaæ konkurencji modyfikuj¹c ofertê, mimo ¿e posiadane rozwi¹zania spe³niaj¹ oczekiwania konsumentów (45%).
Wykres 9.10. G³ówne motywy wprowadzenia nowych produktów lub us³ug

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP
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Poza czynnikami rynkowymi do wprowadzania nowych produktów stymuluje firmy zu¿ycie wyrobów istniej¹cych. Doæ czêsto badane firmy wskazywa³y, ¿e oferowane produkty nie spe³niaj¹ ju¿
oczekiwañ klientów (47%). Nieznacznie rzadziej od ogó³u badanych przedsiêbiorstw taki argument
przytacza³y firmy o znacz¹cych dochodach  powy¿ej 5 mln z³ (36%).
Dzia³ania zwi¹zane z wprowadzaniem nowych produktów na rynek s¹ tak¿e efektem realizowania
strategii ekspansji rynkowej. Dotyczy to oko³o 41% badanych firm. Taka postawa by³a charakterystyczna przede wszystkim dla przedsiêbiorstw o znacz¹cych dochodach, miêdzy 1-2 mln z³ (55%)
i powy¿ej 5 mln z³ (49%).
Istotnymi powodami zmian w ofercie produktowej s¹ tak¿e czynniki zewnêtrzne takie jak zmiany
norm jakoci (20%) czy zmiany przepisów prawnych (16%).
Zespo³y zadaniowe w tworzeniu nowych produktów
Powstawanie nowych produktów w wielu badanych firmach jest procesem zorganizowanym. Po³owa przedsiêbiorstw albo zawi¹zuje specjalne zespo³y do tworzenia nowych produktów (24%), albo
ju¿ posiada w swoich strukturach wyodrêbnione organizacyjnie jednostki zajmuj¹ce siê tworzeniem
nowych koncepcji (22%). Sta³e zespo³y wystêpuj¹ g³ównie w rednich firmach zatrudniaj¹cych
powy¿ej 50 pracowników (44%), natomiast zespo³y powo³ywane ad hoc s¹ bardziej popularne w ma³ych przedsiêbiorstwach. Firmy mikro zatrudniaj¹ce od 2 do 5 pracowników ani nie posiadaj¹, ani nie
powo³uj¹ zespo³ów badawczych. W takich firmach tworzeniem nowych produktów i ich realizacj¹
zajmuj¹ siê w zasadzie wszyscy zatrudnieni pracownicy.
Wykres 9.11. Liczba osób w zespo³ach zajmuj¹cych siê tworzeniem nowych produktów

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Zespo³y zajmuj¹ce siê tworzeniem nowych produktów grupuj¹ rednio 5 osób. Co trzecia firma (28%)
posiada zespó³ 4  5 osobowy. Zespo³y ponad 5 osobowe wystêpuj¹ w oko³o 16% firm, a ponad 10
osobowe, odnotowano tylko w 5% przedsiêbiorstw.
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9.4. Prace badawczo-rozwojowe oraz innowacje wprowadzane w MSP
40% firm MSP nale¿¹cych do bran¿y high-tech deklaruje prowadzenie prac badawczo-rozwojowych,
co jest uzale¿nione od posiadanych rodków finansowych. Najmniej aktywne (21%) s¹ pod tym wzglêdem firmy o najmniejszych rocznych przychodach (do 0,2 mln z³ rocznie), ponad przeciêtn¹ aktywnoæ
wykazuj¹ natomiast przedsiêbiorstwa o przychodach najwy¿szych  powy¿ej 5 mln z³ rocznie (54%).
Prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jest czêciej spotykane w firmach zatrudniaj¹cych wiêksz¹
liczbê pracowników. Zaledwie 23% firm zatrudniaj¹cych od 2 do 5 pracowników prowadzi prace
badawczo-rozwojowe, podczas gdy w przedsiêbiorstwach zatrudniaj¹cych od 50 do 249, prowadzenie
prac badawczo-rozwojowych jest udzia³em po³owy z nich.
Kolejnym czynnikiem ró¿nicuj¹cym badane firmy pod wzglêdem prowadzenia prac badawczo-rozwojowych jest rodzaj dzia³alnoci. W firmach z bran¿ telekomunikacji oraz produkcji maszyn i aparatury elektrycznej odsetek przedsiêbiorstw prowadz¹cych prace badawczo-rozwojowe jest najwiêkszy 46  48%. Najmniejsz¹ aktywnoæ badawczo-rozwojow¹ wykazuj¹ firmy z bran¿ produkcji
instrumentów medycznych, precyzyjnych i optycznych, zegarów i zegarków (20%), produkcji maszyn biurowych i komputerów (25%) oraz produkcji metali (23%).
Ogólna, s³aba kondycja finansowa firm high tech, nie odbiegaj¹ca zreszt¹ od przeciêtnego poziomu
zasobów deklarowanych przez pozosta³e MSP, nie sk³ania respondentów do poszukiwania alternatywnych sposobów finansowania prac badawczych. G³ównym ród³em finansowania B+R nadal
pozostaj¹ bie¿¹ce rodki w³asne, co oznacza, ¿e kwoty przeznaczane na ten cel nie s¹ wysokie.
W badanym okresie na prace badawczo-rozwojowe MSP przeznacza³y najczêciej sumê do 20 000 z³
(28%). rodki w wysokoci od 20 001 do 50 000 z³ przeznaczy³o na ten cel 13% firm, za rodki od 50 001
do 100 000 z³  11% firm. Powy¿ej 100 000 z³ wyda³o na prace badawczo-rozwojowe ³¹cznie 11%
przedsiêbiorstw. Wydane pieni¹dze najczêciej stanowi³y nie wiêcej ni¿ 10% rocznych przychodów firmy.
Wykres 9.12. Sposoby finansowania prac badawczo-rozwojowych.

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP
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Gdyby plany badanych przedsiêbiorstw na rok 2002 potwierdzi³y siê, rodki przeznaczone na prace
badawczo-rozwojowe pozostan¹ na poziomie zbli¿onym do roku 2001. 41% badanych przedsiêbiorstw deklaruje, ¿e nie przeznaczy na ten cel ¿adnych rodków finansowych. Dla porównania w roku
2001 ¿adnych rodków finansowych na prace badawczo-rozwojowe nie przeznaczy³o a¿ 61% firm,
które nie prowadzi³y takich prac w ogóle oraz 2% firm, które je prowadzi³y. Kolejne 29% nie wie czy
i w jakiej wysokoci przeznaczy rodki na te cele. Nie ulegn¹ zmianom, wed³ug deklaracji respondentów, proporcje przedzia³ów kwotowych przeznaczanych na B+R.
Wykres 9.13. Poziom planowanych wydatków na prace badawczo-rozwojowe w 2002 roku we wszystkich firmach

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Mimo ¿e prowadzenie prac badawczo-rozwojowych jest charakterystyczne dla zaledwie 37% MSP
z sektora high tech, wprowadzenie innowacji deklaruje a¿ 71% z nich. Podobnie jak w przypadku
prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, wdra¿anie innowacji jest najczêciej finansowane z w³asnych, bie¿¹cych rodków przedsiêbiorstw  91%. Na pozyskanie zewnêtrznych róde³ finansowania mog¹ pozwoliæ sobie jedynie firmy o najwiêkszych obrotach przeznaczaj¹ce na dzia³alnoæ
badawczo-rozwojow¹ najwy¿sze kwoty. Ma³e firmy na ogó³ nie posiadaj¹ wystarczaj¹cej zdolnoci
kredytowej, a ich niska  w oczach banków  wiarygodnoæ finansowa nie pozwala na uzyskanie
wsparcia ze strony instytucji finansowych.
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Wykres 9.14. Sposoby finansowania innowacji

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Struktura wartoci rodków, które MSP z bran¿y high tech przeznaczy³y na innowacje jest podobna
do struktury wartoci rodków przeznaczonych na prace badawczo-rozwojowe. Najwiêksz¹ czêæ
stanowi¹ rodki w wysokoci do 20 000 z³ rocznie  33%. rodki powy¿ej 20 000, mniejsze jednak
od 50 000 z³, stanowi¹ 14% ogólnej struktury wydatków, kwoty od 50 001 do 100 000 z³ na innowacje
przeznaczy³o 6% firm.
MSP z sektora high tech nie prowadz¹ obecnie prac badawczo-rozwojowych na znacz¹c¹ skalê.
G³ówn¹ przyczyn¹ takiego stanu rzeczy wydaj¹ siê byæ ma³e roczne przychody firm i tendencja
finansowania tych prac z w³asnych rodków. Badane firmy wydaj¹ siê nie widzieæ innych mo¿liwoci finansowania prac i wykazuj¹ postawê raczej oczekuj¹c¹, podobnie jak w przypadku nawi¹zywania kontaktów z zewnêtrznymi jednostkami naukowymi. Du¿o wiêksze znaczenie przywi¹zuj¹ przedsiêbiorstwa do wprowadzania innowacji, nie ³¹cz¹ ich jedna z prowadzeniem prac badawczych.

9.5. Wspó³praca firm sektora MSP zaawansowanych technologii
z zewnêtrznymi jednostkami naukowo-badawczymi
Odsetek firm, które nigdy nie nawi¹za³y kontaktu z ¿adn¹ jednostk¹ o charakterze naukowym jest
doæ wysoki jak na bran¿ê i wynosi 60%. Brak kontaktów z jednostkami naukowo-badawczymi jest
czynnikiem silnie wp³ywaj¹cym na opiniê dotycz¹c¹ oferowanego przez nie wsparcia. Negatywna
opinia o roli i jakoci wspó³pracy z jednostkami naukowo-badawczymi formu³owana by³a najczêciej przez przedsiêbiorstwa, które nigdy nie nawi¹zywa³y z nimi kontaktów.
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Wykres 9.15. Ocena wsparcia jednostek zewnêtrznych przez wspó³pracuj¹ce z nimi MSP zaawansowanych
technologii

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Wród firm wspó³pracuj¹cych z sektorem badawczo-naukowym pozytywnie ocenia oferowane przez
nie wsparcie blisko 46% badanych (raczej pozytywnie rednio 37% w zale¿noci od rodzaju instytucji naukowo-badawczej i zdecydowanie pozytywnie rednio 9%).
Bior¹c pod uwagê rozmieszczenie przestrzenne firm high tech najmniej aktywnym pod wzglêdem
wspó³pracy z jednostkami zewnêtrznymi jest region o najni¿szej atrakcyjnoci inwestycyjnej (region
D). Na uwagê zas³uguje ponadprzeciêtna aktywnoæ firm z województw o redniej (wy¿szej) atrakcyjnoci dla inwestorów (chodzi tu np. o województwo lubuskie, kujawskopomorskie). Czêstotliwoæ kontaktów z pozosta³ymi jednostkami zewnêtrznymi we wszystkich regionach kszta³tuje siê na
zbli¿onym poziomie.
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Wykres 9.16. Wspó³praca z jednostkami zewnêtrznymi

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Du¿e znaczenie we wspó³pracy z MSP wysokich technologii maj¹ wy¿sze uczelnie. Wspó³pracê
z nimi zadeklarowa³o 22% badanych firm. Bior¹c pod uwagê równie¿ wczeniejsze lata dzia³alnoci,
odsetek firm, które kiedykolwiek wspó³pracowa³y z wy¿szymi uczelniami wzrasta do 30%. Kontakty
z instytutami naukowymi oraz jednostkami badawczo-rozwojowymi MSP podejmuj¹ mniej wiêcej
o po³owê rzadziej. Sytuacja ta mo¿e byæ efektem wysokiego presti¿u uczelni i zaufania do jakoci
wsparcia otrzymywanego z ich strony, lub te¿ zbyt s³abej znajomoci kontaktów alternatywnych 
z lokalnymi jednostkami badawczo-rozwojowymi i instytutami naukowymi.
Cele wspó³pracy
Bez wzglêdu na rodzaj jednostki, z któr¹ firma nawi¹za³a wspó³pracê, najczêstszym jej motywem
by³a modernizacja produktów, rozwi¹zañ i us³ug (45%) oraz zwi¹zane z tym konsultacje i doradztwo
techniczne (36-38%). Na dalszych pozycjach, ankietowane MSP wymienia³y wspó³pracê z jednostk¹
zewnêtrzn¹ w celu tworzenia prototypów (15%), badania efektywnoci i wytrzyma³oci produktów
(25%), a tak¿e diagnostykê techniczn¹ sprzêtu (25%).
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Wykres 9.17. Cele wspó³pracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Zewnêtrzne jednostki o charakterze badawczo-naukowym spe³niaj¹ równie¿ rolê szkoleniow¹,
co odzwierciedla czêste nawi¹zywanie kontaktów w celach edukacyjnych.
Analiza korzyci wynikaj¹cych z nawi¹zanej wspó³pracy pozwala stwierdziæ, i¿ kontakty inicjowane,
z powodów konkretnej potrzeby  modernizacji produktów lub us³ug, nie koñczy³y siê w momencie jej
zaspokojenia. Korzyci, jakie wynios³y firmy z tej wspó³pracy to tak¿e wsparcie finansowe, szkolenia
oraz przyznane certyfikaty. Istotne z punktu widzenia mened¿erów ma³ych i rednich przedsiêbiorstw
okaza³y siê tak¿e korzyci wynikaj¹ce z modernizacji produktów w oparciu o know-how uzyskany
z jednostek badawczo-rozwojowych. Ceniona jest tak¿e sama mo¿liwoæ konsultacji i doradztwa.
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Wykres 9.18. Korzyci ze wspó³pracy z zewnêtrznymi jednostkami o charakterze badawczo- naukowym

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Korzyci ze wspó³pracy z wy¿szymi uczelniami wynikaj¹ g³ównie z dzia³alnoci konsultacyjno-doradczej. W mniejszym stopniu s¹ pochodn¹ podnoszenia kwalifikacji kadry MSP czy modernizacji produktów. Z kolei rola instytutów naukowych, poza prowadzeniem prac doradczych na rzecz
MSP, polega g³ównie na nadawaniu certyfikatów i pozwoleñ dotycz¹cych produkcji sektora wysokich technologii. Wspó³praca z instytutami naukowo-badawczymi przyczynia siê tak¿e do poprawy
jakoci produktów.
Charakter wspó³pracy
W ci¹gu ostatnich 12 miesiêcy wspó³pracê z centrami transferu technologii i jednostkami wspieraj¹cymi innowacyjnoæ podjê³o ³¹cznie 6% badanych firm. Najwiêksz¹ aktywnoæ na tym polu wykazuj¹ firmy prowadz¹ce dzia³alnoæ z zakresu informatyki i telekomunikacji, jednak¿e nawet wród
nich odsetek takich przedsiêbiorstw jest raczej znikomy  odpowiednio  5% (centra transferu technologii) i 6% (jednostki wspieraj¹ce innowacyjnoæ) dla firm informatycznych oraz 8% (centra transferu technologii) i 6% (jednostki wspieraj¹ce innowacyjnoæ) dla firm telekomunikacyjnych.
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Wykres 9.19. Charakter wspó³pracy z jednostkami wspieraj¹cymi innowacyjnoæ i centrami transferu technologii

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Wspó³praca z centrami transferu technologii dotyczy³a przede wszystkim spraw merytorycznych.
Inne powody kierowa³y firmami nawi¹zuj¹cymi wspó³pracê z jednostkami wspieraj¹cymi innowacyjnoæ, gdzie prócz wsparcia technicznego motywem kontaktów by³y szkolenia i spotkania bran¿owe. Odzwierciedlenie tego trendu mo¿na odnaleæ w ogólnej strukturze kontaktów miêdzy MSP
z sektora wysokich technologii a centrami transferu technologii i jednostkami wspieraj¹cymi innowacyjnoæ.
Bariery wspó³pracy
Podstawow¹ barier¹ jest ograniczenie lub brak rodków finansowych. Z³a kondycja finansowa firm
utrudnia im kontakty z placówkami naukowo-badawczymi. Nie posiadaj¹c odpowiednich rodków
finansowych przedsiêbiorstwa rezygnuj¹ z jakichkolwiek prób wspó³pracy s¹dz¹c, ¿e wi¹¿¹ siê
z nimi wysokie koszty. Co ciekawe, firmy które zdecydowa³y siê na wspó³pracê z jednostk¹ badawczo-rozwojow¹, jako jedn¹ z korzyci wskaza³y w³anie kwestie finansowe.

258

Wykres 9.20. Podstawowe bariery wspó³pracy

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Niezrozumienie realiów funkcjonowania firmy oraz klimatu i woli wspó³pracy ocenione zosta³y jako
kolejne wa¿ne bariery utrudniaj¹ce kontakty z jednostkami badawczo-rozwojowymi (odpowiednio
25 i 24% wskazañ).
Pozytywnie nale¿y oceniæ fakt, ¿e wród barier wspó³pracy z orodkami zewnêtrznymi rzadko pojawia³ siê brak zaplecza technicznego czy kompetencji ze strony tych jednostek. Wydaje siê zatem, ¿e
podstawowe wymogi wymiany informacji i dowiadczeñ s¹ spe³nione, a wspó³praca mog³aby byæ
podejmowana czêciej i na szersz¹ skalê gdyby jednostki zewnêtrzne wykazywa³y wiêksz¹ aktywnoæ, a MSP mia³y wiêksz¹ wiadomoæ korzyci jakie p³yn¹ z takiej wspó³pracy.
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9.6. Oczekiwania MSP zaawansowanych technologii wobec polityki rz¹du
i pañstwa
Przedsiêbiorcy sektorów MSP wysokich technologii zauwa¿aj¹ potrzebê wspierania dzia³alnoci ich
firm przez pañstwo. Koniecznoæ i aprobatê wobec szczególnego wsparcia ma³ych i rednich przedsiêbiorstw bran¿y, w której dzia³aj¹ badane firmy wyrazi³o 87% z nich.
Wykres 9.21. Czy rz¹d (pañstwo) powinien wspieraæ firmy high-tech

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Wsparcie rz¹du/pañstwa badane przedsiêbiorstwa chcia³yby widzieæ w postaci dostêpu do dotacji
zagranicznych np. PHARE oraz dotacji na badania i rozwój. Potrzebê wsparcia MSP widz¹ równie¿
w postaci: dotacji celem uzyskania certyfikatów jakoci, polityki informacyjnej, jak równie¿ dotowania szkoleñ i organizacji targów kooperacyjnych. Najmniejsz¹, choæ równie¿ siln¹ potrzebê widz¹
w zakresie bezporedniego wsparcia zwi¹zanego z uczestnictwem w rynku kapita³owym.
Wykres 9.22. Oczekiwane formy pomocy

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP
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W zakresie oczekiwanych dzia³añ rz¹du zdecydowan¹ potrzebê zmian widz¹ respondenci w obni¿eniu
stawek podatkowych (rednia 3,8 pkt. na 4 mo¿liwe) i ni¿szych kosztach zatrudniania pracowników
(równie¿ rednia 3,8 pkt. na 4 mo¿liwe). Bardzo wysok¹ redni¹ 3,6 pkt. otrzyma³a równie¿ pomoc
w zakresie udzielania preferencyjnych kredytów na cele inwestycyjne.
Problemy wysokich kosztów prowadzenia dzia³alnoci i braku preferencyjnych kredytów maj¹ charakter podstawowy i ponadbran¿owy, a ich wyeliminowanie jest podstawowym oczekiwaniem
mened¿erów z sektora high-tech.
Wykres 9.23. Oczekiwane dzia³ania

ród³o: Badanie IBOiR Pentor na zlecenie PARP

Najwiêkszym problemem badanych przedsiêbiorstw jest obecnie brak rodków finansowych pozwalaj¹cych zarówno na prowadzenie podstawowej dzia³alnoci firmy i zwi¹zanych z ni¹ czynnoci, jak
i w dalszej kolejnoci rodków, które mog³yby zostaæ przeznaczone na prace badawcze i rozwój firmy.
Sytuacja badanych przedsiêbiorstw wskazuje, i¿ codzienne problemy finansowe czêsto stanowi¹ przeszkodê w postrzeganiu i kszta³towaniu pozycji w³asnej firmy na rynku w d³u¿szej perspektywie czasowej.

9.7. Podsumowanie
1. Podstawowy problem funkcjonowania przedsiêbiorstw w sektorze high tech dotyczy dostêpu do
rodków finansowych. Bariera spowodowana brakiem rodków w wysokoci umo¿liwiaj¹cej
czêsto nawet bie¿¹ce zarz¹dzanie firm¹ na satysfakcjonuj¹cym poziomie powoduje, i¿ przedsiêbiorstwa w swojej dzia³alnoci zajmuj¹ siê raczej rozwi¹zywaniem problemów dnia codziennego
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ni¿ tworzeniem planów i strategii rozwojowych. W najwiêkszym stopniu dotyczy to oczywicie
firm najmniejszych.
Rozwój technologii, który powinien stanowiæ kluczow¹ rolê dla badanego sektora ma charakter
raczej przypadkowy. Dzia³alnoæ zwi¹zana z tworzeniem i prowadzeniem prac badawczych jest
traktowana raczej jako funkcja dodatkowa.
Na szczególn¹ uwagê zas³uguje kwestia wspó³pracy badanych firm z ró¿nego typu jednostkami
naukowymi. Rozwój wiedzy i techniki firm w badanym sektorze ma bardzo du¿e znaczenie. Dlatego te¿ wspó³praca miêdzy firmami high tech a jednostkami badawczo  rozwojowymi wydaje
siê mieæ wartoæ szczególn¹. Mo¿e ona wp³ywaæ zarówno na jakoæ opracowywanych projektów, jak równie¿ przyczyniaæ siê do zmniejszenia kosztów, poprzez rozk³adanie ich na kilka,
zaanga¿owanych w prowadzone prace, podmiotów. Efekty takiej wspó³pracy mog¹ przynosiæ
korzyci zarówno firmom jak i jednostkom naukowym. Jednak¿e analiza postaw mened¿erów
firm wskazuje, i¿ badane przedsiêbiorstwa traktuj¹ potencjaln¹ wspó³pracê z jednostkami badawczo  rozwojowymi raczej w kategoriach dodatkowych kosztów, ni¿ perspektywicznych korzyci.
W zakresie inicjacji wspó³pracy nie nale¿y siê spodziewaæ, i¿ firmy z sektora zaawansowanych
technologii same wyst¹pi¹ z propozycj¹ nawi¹zania kontaktu do jednostek o charakterze badawczorozwojowym. Badane firmy wykazuj¹ w tym wzglêdzie postawê biern¹. Jednoczenie jednak
stan taki oceniaj¹ jako raczej negatywny, co mo¿e oznaczaæ, i¿ po zainicjowaniu kontaktu, chêtnie
kontynuowa³yby wspó³pracê.
Optymistyczne jest, i¿ firmy, które ju¿ nawi¹za³y wspó³pracê z zewnêtrznymi jednostkami badawczo-rozwojowymi s¹ z niej raczej zadowolone i oprócz korzyci bezporednich wynikaj¹cych
z zakresu tematycznego wspó³pracy dostrzegaj¹ równie¿ wiele innych pozytywnych jej efektów
przejawiaj¹cych siê w lepszym zarz¹dzaniu i funkcjonowaniu firmy.
Niepokoj¹ce jest stanowisko a¿ 41% badanych firm, które deklaruj¹, ¿e w roku 2002 nie przeznacz¹
na prace badawczo-rozwojowe ¿adnych rodków finansowych. Prawdopodobnie postawa tych
przedsiêbiorstw rzeczywicie nie ulegnie zmianie. Porednio potwierdzaj¹ to wyniki z roku 2001,
kiedy to 61% firm w ogóle nie prowadzi³o takich prac. Je¿eli plany badanych przedsiêbiorstw na
rok 2002 potwierdz¹ siê, rodki przeznaczone na prace badawczo-rozwojowe nie przekrocz¹
poziomu z roku 2001.
Niewiele sporód badanych firm prowadzi swoj¹ dzia³alnoæ w oparciu o plany strategiczne.
Najczêciej planowanie strategiczne dotyczy firm du¿ych  zatrudniaj¹cych powy¿ej 50 pracowników, o obrotach powy¿ej 5 mln z³. Zupe³nie rzadko planowanie strategiczne prowadz¹ firmy
najmniejsze o obrocie poni¿ej 200 tys z³. (11%).
Oczekiwania badanych firm high tech wobec polityki pañstwa nie ró¿ni¹ siê zasadniczo od oczekiwañ ogó³u przedsiêbiorstw. Wród najwa¿niejszych postulatów badane firmy wskaza³y obni¿enie
stawek podatkowych, ni¿sze koszty zatrudniania pracowników, a tak¿e udzielanie preferencyjnych
kredytów na cele inwestycyjne.
Zaspokojenie elementarnych potrzeb firm z sektora high tech mo¿e byæ podstaw¹ ich rozwoju.
Obecna sytuacja firm wskazuje, i¿ codzienne problemy finansowe nie pozwalaj¹ w d³u¿szej perspektywie myleæ o rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw z sektora high tech.

Rozdzia³ 10
Internet w firmach sektora MSP
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Perspektywa przyst¹pienia Polski do UE w szczególny sposób wi¹¿e siê z kwesti¹ opónienia czy
wrêcz luki technologicznej dziel¹cej krajowe podmioty gospodarcze od ich wspólnotowych konkurentów. Do obszarów, na których opónienie to jest najbardziej widoczne, nale¿y wykorzystanie
technik informatycznych w dzia³alnoci gospodarczej. Od gotowoci sprostania wyzwaniom natury
spo³ecznej i technologicznej zwi¹zanym z tworzeniem gospodarki opartej na wiedzy zale¿y pozycja
konkurencyjna Polski na arenie miêdzynarodowej. Kluczowym zadaniem naszego kraju jest aktywne
w³¹czenie siê w proces budowania spo³eczeñstwa informacyjnego oraz kszta³towanie i rozwijanie
jego potencja³u intelektualnego i ekonomicznego.
Widz¹c potrzebê dostosowania polskich rozwi¹zañ i standardów do potrzeb nowoczesnej gospodarki
cyfrowej rz¹d polski podj¹³ dzia³ania koordynuj¹ce w zakresie budowania podstaw spo³eczeñstwa
informacyjnego1 i przyj¹³ (28 listopada 2000 roku) dokument programowy Cele i kierunki rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce2 oraz opracowa³ Strategiê rozwoju spo³eczeñstwa informa-cyjnego w Polsce na lata 200120063. Jednym z podstawowych celów programowych dokumentu ePolska
jest rozwój infrastruktury teleinformatycznej i wspieranie taniego dostêpu obywateli do najnowszych form
us³ug spo³eczeñstwa informacyjnego, w tym powszechny, tañszy, szybszy i bezpieczny internet.

10.1. Poziom komputeryzacji MSP
Liczba posiadanych komputerów
Stopieñ wyposa¿enia przedsiêbiorstwa w techniki informatyczne zdeterminowany jest jego wielkoci¹. Ponad po³owa mikro firm (zatrudniaj¹cych od 0 do 9 osób) nie posiada ¿adnego komputera4.
Odsetek ten wzrasta w przypadku firm jednoosobowych, z których a¿ 65% deklaruje brak sprzêtu
komputerowego. W przypadku firm ma³ych na brak komputera wskaza³o 7% respondentów,
a w firmach rednich w ogóle nie odnotowano takiej opcji.
Wykres 10.1. Liczba posiadanych komputerów w zale¿noci od wielkoci firmy (dane w %)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP
1

2

3

4

Stanowisko w sprawie uchwa³y Sejmu RP z dnia 14 lipca 200 w sprawie budowania podstaw spo³eczeñstwa
informacyjnego w Polsce; przyjête 28 listopada 2000 roku przez Radê Ministrów.
Cele i kierunki rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce; dokument programowy przygotowany przez Komitet
Badañ Naukowych we wspó³pracy z Ministerstwem £¹cznoci.
ePolskaStrategia rozwoju spo³eczeñstwa informacyjnego w Polsce na lata 20012006; dokument opracowany przez
Ministerstwo £¹cznoci.
Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP, przeprowadzone w styczniu 2002 roku w 693 firmach sektora MSP z piêciu
bran¿ gospodarki (dzia³alnoæ produkcyjna, porednictwo finansowe, obs³uga nieruchomoci i firm, edukacja, handel).
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Odwrotne tendencje daje siê zauwa¿yæ w przypadku szacowania stopnia nasycenia przedsiêbiorstwa sprzêtem komputerowym. I tak firmy mikro deklaruj¹ posiadanie rednio 2 komputerów, firmy
ma³e  6, a rednie 18, co bior¹c pod uwagê liczbê pracowników przypadaj¹cych na jeden komputer,
daje najwy¿szy wskanik nasycenia w najmniejszych przedsiêbiorstwach.
Wykres 10.2. rednia liczba pracowników przypadaj¹cych na jeden komputer w zale¿noci od wielkoci firmy

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP

W mikroprzedsiêbiorstwach wiêksz¹ iloæ komputerów (od 2 do 5) posiadaj¹ spó³ki prawa handlowego, a tak¿e firmy wielobran¿owe oraz edukacyjne. W przypadku przedsiêbiorstw redniej wielkoci stosunkowo najlepiej wyposa¿one w sprzêt komputerowy s¹ firmy produkcyjne.
Systemy operacyjne
Najpowszechniej wykorzystywanym przez przedsiêbiorstwa, niezale¿nie od ich wielkoci, systemem operacyjnym jest Windows 98.
Wykres 10.3. Wykorzystywane systemy operacyjne wed³ug kryterium wielkoci zatrudnienia (dane w %)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP
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Firmy mikro czêciej ni¿ firmy ma³e i rednie wykorzystuj¹ w swojej dzia³alnoci wiêcej ni¿ jeden
system operacyjny. Czyni tak niemal 80% mikro przedsiêbiorstw, nieco ponad 60% firm ma³ych
i mniej ni¿ 40% firm rednich.
Oprogramowanie dostosowane do potrzeb danej firmy stosuje zaledwie co czwarta mikro firma (25%)
oraz niemal po³owa firm ma³ych (49%) i rednich (51%). W mikro przedsiêbiorstwach indywidualne
oprogramowanie najczêciej wykorzystuj¹ firmy wielobran¿owe i edukacyjne, natomiast w firmach
rednich  przedsiêbiorstwa handlowe.
Wykres 10.4. Rodzaje indywidualnego oprogramowania stosowanego w przedsiêbiorstwach wed³ug ich wielkoci (dane w %)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP

Najczêciej wykorzystywane s¹ programy s³u¿¹ce do administracyjnej obs³ugi firmy, a wiêc systemy
zarz¹dzania wspieraj¹ce dzia³alnoæ kadrowo- finansow¹ oraz systemy biurowe. Stosuj¹ je zarówno
firmy mikro (45%), jak i firmy ma³e (51%) oraz rednie (69%).
Sieci komputerowe
Sieæ komputerow¹ posiada ponad po³owa badanych firm (57%) przy czym w oko³o jednej trzeciej
z nich (35%) po³¹czone s¹ wszystkie komputery, a w co pi¹tej (22%) tylko niektóre. Posiadanie sieci
komputerowej deklaruje 53% firm dysponuj¹cych 3-5 komputerami i a¿ 88% przedsiêbiorstw maj¹cych 6 i wiêcej komputerów.

10.2. Dostêp do Internetu
Stopieñ wykorzystania Internetu
Co czwarta firma jednoosobowa (25%) i jedna trzecia firm mikro (32%) korzysta z Internetu. Odsetek
ten znacz¹co wzrasta w przypadku firm ma³ych (79%) i rednich (96%).
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Wykres 10.5. Dostêp do Internetu wed³ug kryterium wielkoci zatrudnienia (dane w %)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP

Zdecydowana wiêkszoæ (86%) firm deklaruj¹cych posiadanie komputera ma tak¿e dostêp do Internetu. W mikro firmach posiadaj¹cych komputer dostêp do internetu deklaruje ponad niemal 70%
respondentów, przy czym w firmach jednoosobowych odsetek ten jest nieznacznie, o dwa procent,
wy¿szy. Ponad 80% przedsiêbiorstw ma³ych i niemal wszystkie firmy rednie (96%) dysponuj¹ce
sprzêtem komputerowym maj¹ tak¿e dostêp do Internetu.
Rodzaje po³¹czeñ
Najpopularniejszym sposobem uzyskania dostêpu do Internetu jest wykorzystanie modemu i zwyk³ej
linii telefonicznej. Zaledwie co pi¹ta z badanych firm wyposa¿ona by³a w ³¹cze SDI, a jeszcze mniej,
od 7 do16% w cyfrowe ³¹cze ISDN. Z ³¹czy dzier¿awionych korzysta od 4 do 11% respondentów,
a z telewizji kablowej i ³¹czy satelitarnych tylko 1-2% firm MSP.
Wykres 10.6. Rodzaje wykorzystywanych po³¹czeñ internetowych wed³ug kryterium wielkoci zatrudnienia
(dane w %)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP
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Wiêkszoæ firm dysponuje tylko jednym rodzajem ³¹cza, a te z nich, które korzystaj¹ z kilku opcji,
najczêciej wykorzystuj¹ zwyk³¹ liniê telefoniczn¹ oraz ³¹cze SDI lub ISDN. Ponad 80% przedsiêbiorstw, które zainstalowa³y internet w ostatnim roku, wybra³o ³¹cze modemowe.
Kryteria wyboru ³¹czy
Kluczowym kryterium decyduj¹cym o wyborze ³¹cza przez dan¹ firmê jest koszt jego eksploatacji
oraz, jako czynnik dodatkowy, koszt pod³¹czenia. Znacznie mniejsz¹ wagê przywi¹zuj¹ respondenci
do wszelkich form pomocy wiadczonej przez firmy instaluj¹ce i konfiguruj¹ce sieci.
Wykres 10.7. Hierarchia wa¿noci kryteriów wyboru ³¹cza z Interentem dla firm sektora MSP (w skali od 0 do
6 punktów)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP

Bior¹c pod uwagê wielkoæ badanych firm mo¿na zauwa¿yæ nieznaczne zró¿nicowanie tak ukszta³towanej hierarchii wartoci. I tak dla mikro przedsiêbiorstw znacznie wa¿niejsze ni¿ dla firm ma³ych
i rednich by³o zaufanie do firmy wiadcz¹cej us³ugi przy³¹czenia. Z kolei dla firm rednich i ma³ych
elementem o du¿ej istotnoci by³a szybkoæ logowania oraz przesy³ania danych.
Wielkoæ wydatków ponoszonych na Internet
rednie, miesiêczne deklarowane wydatki na Internet wynios³y w firmach mikro oko³o 150, a w firmach ma³ych blisko 300 z³otych. Firmy rednie wydaj¹ na internet oko³o 450 z³otych w skali miesi¹ca.
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Wykres 10.8. rednie wydatki na Internet w zale¿noci od wielkoci firmy i posiadanego ³¹cza

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP

Co czwarta firma posiadaj¹ca Internet wyda³a na niego nie wiêcej ni¿ 100 z³otych, a odsetek ten jest
szczególnie wysoki w przypadku firm rednich, z których blisko 20% deklaruje przeznaczanie na
Internet kwot poni¿ej 100 z³otych miesiêcznie. Wydatki przekraczaj¹ce 1000 z³otych w skali miesi¹ca ponios³o od 1 do 5% firm MSP. £atwo zauwa¿yæ, i¿ skala wydatków na Internet cile wi¹¿e siê
z rodzajem posiadanego ³¹cza. Korzystanie z modemu oznacza wydatki na poziomie 150  200 z³otych
w skali miesi¹ca. W przypadku ³aczy sta³ych s¹ to kwoty znacznie wy¿sze, od 200 do 750 z³otych.

10.3. Zastosowanie Internetu w firmie
Wykorzystanie Internetu cile wi¹¿e siê z wielkoci¹ firmy. Firmy mikro najczêciej korzystaj¹
z internetu w celu pozyskania informacji ze stron www (63%) oraz dla obs³ugi poczty elektronicznej
(59%). Dwie trzecie firm rednich (77%) stosuje ³¹cza internetowe dla za³atwienia spraw urzêdowych, a dopiero w drugiej i trzeciej kolejnoci dla przegl¹dania zasobów www i obs³ugi poczty elektronicznej. Bardzo nieliczna grupa przedsiêbiorstw sektora MSP korzysta z Internetu w transakcjach
gospodarczych. Zaledwie 2-5% respondentów dokonuje zakupów przez Internet, a od 7 do 27%
korzysta z us³ug bankowych.
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Wykres 10.9. Cele do jakich wykorzystywany jest Internet wed³ug kryterium wielkoci firmy (dane w %, suma
odpowiedzi czêsto i bardzo czêsto)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP

Zdecydowania wiêkszoæ mikro przedsiêbiorstw (prawie 90%) nie korzysta z mo¿liwoci obni¿enia
kosztów funkcjonowania firmy, jak¹ daje dzier¿awienie oprogramowania. Ponad 60 % z nich, mimo
posiadanego ³¹cza, nie udostêpnia ¿adnych informacji o sobie na stronach www. Dwie trzecie mikro
przedsiêbiorstw odrzuca tak¿e mo¿liwoæ korzystania z Interentu jako porednika w kontaktach
z urzêdami.
Poczta elektroniczna
Prawie 60% badanych firm korzysta z poczty elektronicznej, przy czym czyni tak ponad 80% tych
przedsiêbiorstw, które maj¹ dostêp do Internetu. Czynnikiem sprzyjaj¹cym korzystaniu z poczty elektronicznej jest wspó³praca z firmami zagranicznymi. Wród przedsiêbiorstw prowadz¹cych wymianê handlow¹ z zagranic¹, korzystanie z poczty elektronicznej deklaruje 80-90% respondentów. Firmy mikro i ma³e
najczêciej korzystaj¹ z darmowych kont pocztowych, natomiast firmy rednie chêtniej wykorzystuj¹
pocztê p³atn¹ w domenie oferowanej przez dostawcê us³ug.

271

Wykres 10.10. Rodzaje wykorzystywanej poczty elektronicznej

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP

Tylko co trzecia mikro i rednia firma korzysta z p³atnej poczty we w³asnej domenie. Podobnie czyni
1/5 firm ma³ych.
Gromadzenie informacji o rynku
Internet jako narzêdzie gromadzenia i zdobywania informacji o rynku wykorzystuje 40% mikro przedsiêbiorstw i ponad 50% firm rednich. Najczêstsz¹ form¹ zdobywania informacji za porednictwem
sieci jest analiza dostêpnych danych. Stosuj¹ j¹ prawie wszystkie mikro firmy (98%) i ponad 80%
firm ma³ych i rednich. Ponad jedna trzecia firm rednich korzysta tak¿e z raportów badañ internetowych, a niemal 20% z nich rozsy³a ankiety e-mailem.
Wykres 10.11. Formy zdobywania i gromadzenia informacji o rynku z wykorzystaniem Internetu wed³ug kryterium wielkoci firmy

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP
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Tylko 5% ma³ych i 6% rednich firm zleca przeprowadzenia internetowych badañ rynkowych dla
w³asnych potrzeb. Podobny odsetek (odpowiednio 4 i 3%) wykorzystuje listy dyskusyjne i czaty,
a 811% zamieszcza ankiety na w³asnych stronach internetowych.
Sprawozdawczoæ elektroniczna
Zdecydowana wiêkszoæ (93%) firm objêtych obowi¹zkiem sporz¹dzania elektronicznej formy
sprawozdañ przesy³anych do ZUS, wyposa¿ona jest w dostêp do Internetu. 88% z nich pozytywnie
ocenia t¹ formê kontaktów z urzêdem. Du¿a czêæ przedsiêbiorstw, przede wszystkim rednich,
wyra¿a tak¿e zainteresowanie przesy³aniem drog¹ elektroniczn¹ sprawozdañ do urzêdów skarbowych oraz wojewódzkiego urzêdu statystycznego. Deklaracje takie sk³ada co czwarta mikro firma,
ponad 60% firm ma³ych i 80% firm rednich. Dotyczy to jednak tych przedsiêbiorstw, które wyposa¿one s¹ w komputer. Wród firm nieposiadaj¹cych komputera tylko 17% wyrazi³o zainteresowanie
sprawozdawczoci¹ elektroniczn¹ dla wymienionych wy¿ej instytucji.

10.4. Postawy kadry mened¿erskiej wobec Internetu
Przydatnoæ Internetu w dzia³alnoci gospodarczej
Wiêkszoæ badanych mened¿erów (69%) ocenia, ¿e Internet w Polsce jest s³abo rozwiniêty. Jednoczenie taki sam odsetek z nich deklaruje, ¿e nie wyobra¿a sobie prowadzenia w przysz³oci dzia³alnoci gospodarczej bez Internetu. Ponad po³owa mened¿erów firm redniej wielkoci uwa¿a, ¿e firma która nie ma dostêpu do Internetu jest le postrzegana przez klientów. Zdecydowanie rzadziej
pogl¹d taki wyra¿aj¹ jednak mened¿erowie firm mikro (29%) i ma³ych (37%).
Internet oceniany jest jako inwestycja kosztowna (54% odpowiedzi), rodzaj zabawki dla dzieci i m³odzie¿y (7%), instrument przynosz¹cy stosunkowo ma³o korzyci firmie (19%).
Zalety i wady transakcji internetowych
Wród zalet prowadzenia transakcji przez Internet badani wymieniaj¹ przede wszystkim oszczêdnoæ czasu (ponad 50% odpowiedzi), wygodê (36-44% odpowiedzi) oraz dostêp do du¿ej iloci ofert
(2426% wskazañ). Jednoczenie co trzeci z respondentów nie umie wymieniæ ¿adnej zalety Internetu
jako porednika wymiany handlowej.
Wykres 10.12. Zalety transakcji handlowych przez internet wed³ug kryterium wielkoci firmy

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP
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Najistotniejszym mankamentem Internetu, w ocenie respondentów, jest ryzyko nie otrzymania nale¿noci. Na tê wadê wskaza³o 43% mened¿erów firm rednich, 35% badanych z firm ma³ych i 27%
z mikro firm. Dla mened¿erów z firm rednich powa¿n¹ wad¹ Internetu jest tak¿e anonimowoæ
kontaktu (28% wskazañ) oraz ryzyko ujawnienia poufnych informacji (25%). Tylko 4% z nich wskaza³o na zbyt wysokie koszty transakcji internetowych.
Wykres 10.13. Wady transakcji handlowych przez Internet wed³ug kryterium wielkoci firmy

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP

Doæ du¿a grupa respondentów (10-22%) zwraca uwagê na brak odpowiednich regulacji prawnych
oraz ulotn¹ formê zapisu transakcji (8% wskazañ).
Rola pañstwa w rozwoju Internetu
Przedsiêbiorcy sceptycznie oceniaj¹ dotychczasow¹ politykê pañstwa w zakresie rozwoju Internetu.
Ponad po³owa (52%) mened¿erów rednich firm uwa¿a, ¿e nie sprzyja³a ona upowszechnieniu Internetu. Podobnego zdania jest 47% mened¿erów firm ma³ych i 41% mened¿erów firm rednich. Pozytywnie o roli pañstwa w tym zakresie wypowiada siê co trzeci z badanych (niezale¿nie od wielkoci firmy).
Mimo tak surowej oceny respondenci widz¹ perspektywy udzia³u pañstwa w szerszym zastosowaniu
Internetu. Do obszarów, w których po¿¹dana by³a by ich zdaniem szczególna aktywnoæ pañstwa
zaliczaj¹: obni¿enie podatku VAT na dostêp do Internetu (63 do74% wskazañ), szerok¹ akcjê informacyjn¹ (od 57 do 62% odpowiedzi) oraz wprowadzenie regulacji prawnych chroni¹cych w³asnoæ
intelektualn¹ (od 43 do 68% odpowiedzi).
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10.5. Bariery rozwoju Internetu
Wyniki badañ wskazuj¹ wyranie na istnienie dwóch grup barier ograniczaj¹cych rozwój Internetu.
S¹ to z jednej strony czynniki o charakterze finansowym, a wiêc wysokie koszty instalacji oraz obs³ugi posiadanych ³¹czy, z drugiej braki informacyjne, nieznajomoæ technik i mo¿liwoci jakie niesie ze sob¹ sieæ.
Niedostateczna wiedza o mo¿liwociach sieci (82% odpowiedzi), kosztowne, licencjonowane oprogramowania (80%), wysokie koszty po³¹czeñ internetowych (74%) oraz brak zaufania do transakcji
internetowych (73%) to g³ówne bariery rozwoju internetu w Polsce wymieniane przez respondentów.
Wykres 10.14. Bariery rozwoju Internetu w Polsce wed³ug mened¿erów MSP (dane w %)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP

Jedna trzecia badanych za przeszkodê w rozwoju Internetu w Polsce uznaje koszty transakcji w handlu, a ponad 40% brak dogodnych form p³atnoci w transakcjach internetowych.
Wród barier hamuj¹cych rozwój Internetu w firmie najczêciej wymieniane by³y: kosztowne licencjonowane oprogramowanie (59%), koszty po³¹czeñ internetowych (55%) i brak zaufania do transakcji internetowych (53%).
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Wykres 10.15. Bariery rozwoju Internetu w firmie wed³ug mened¿erów MSP (dane w %)

ród³o: Badania Ipsos-Demoskop na zlecenie PARP

Tylko co czwarty z respondentów uwa¿a, ¿e niedostatki technologiczne stanowi¹ istotn¹ przeszkodê
w upowszechnieniu Internetu w firmach. Jedna trzecia respondentów uwa¿a poziom dostêpnoci nowoczesnych technologii internetowych za niewystarczaj¹cy, a 38% zauwa¿a brak pomocy technicznej przy instalacji i obs³udze Internetu. A¿ 47% respondentów wyrazi³o przekonanie o ma³ej
przydatnoci Internetu w skali kraju, a 25% w skali ich firmy.
Respondenci wykazuj¹ du¿e zainteresowanie mo¿liwociami jakie niesie ze sob¹ rozwój Internetu.
Wymieniaj¹c cele, w jakich firma planuje korzystaæ z sieci po jej udostêpnieniu najczêciej wymieniaj¹ za³atwianie spraw urzêdowych (73%) oraz zdobywanie informacji o rynku (84%). Ponad po³owa
z nich pragnie t¹ drog¹ reklamowaæ swoje przedsiêbiorstwo (56%), a 44% planuje korzystaæ z us³ug
finansowo  bankowych.
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Ubezpieczenie dzia³alnoci gospodarczej minimalizuje ryzyko spowodowane nieprzewidzianymi
zdarzeniami losowymi i pozwala przedsiêbiorstwom przetrwaæ pomimo trudnoci wywo³anych
wyst¹pieniem tych zdarzeñ. W wielu krajach zachodnich, np. w UE czy w Stanach Zjednoczonych
ubezpieczenie dzia³alnoci gospodarczej jest warunkiem sine qua non jej podjêcia.
Koniecznoæ ubezpieczenia dzia³alnoci gospodarczej wzrasta w przypadku niestabilnego, podlegaj¹cego silnym wahaniom rynku. Dla polskich przedsiêbiorstw, które z racji ogólnie s³abej kondycji
finansowej i technicznego zapónienia, nie s¹ w stanie konkurowaæ z firmami z UE, kwestia ta nabiera szczególnego znaczenia. Niestety wiadomoæ koniecznoci ubezpieczenia dzia³alnoci gospodarczej oraz umiejêtnoæ stosowania instrumentów ubezpieczeniowych w codziennej praktyce ¿ycia
gospodarczego, jest w Polsce, zw³aszcza w sektorze MSP, bardzo niska.

11. 1. Rynek ubezpieczeñ maj¹tkowych w Polsce
Obowi¹zuj¹ce w Polsce regulacje prawne, wprowadzone ustaw¹ o ubezpieczeniach, spowodowa³y podzia³ rynku ubezpieczeniowego na dwa niezale¿ne segmenty: ubezpieczenia ¿yciowe (Dzia³ I) oraz ubezpieczenia maj¹tkowe (Dzia³ II). Zasad¹ wyznaczaj¹c¹ sposób funkcjonowania zak³adów ubezpieczeñ jest
zakaz ³¹czenia tych dwóch grup ubezpieczeñ w ramach tego samego podmiotu prawa handlowego.
Wed³ug danych Pañstwowego Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeniowego1 w Polsce dzia³a 36 zak³adów
ubezpieczeñ maj¹cych zezwolenie na oferowanie produktów zaliczonych do segmentu ubezpieczeñ
maj¹tkowych. Dominuj¹c¹ pozycjê na tym rynku maj¹ dwa zak³ady ubezpieczeniowe: PZU SA
z udzia³em na poziomie ok. 60% oraz TuiR Warta, z udzia³em ok. 13%2.
W roku 2001 ca³y sektor ubezpieczeñ maj¹tkowych zebra³ oko³o 13 mld z³. sk³adki. Zdecydowana
wiêkszoæ z niej  ponad 70% pochodzi z ubezpieczeñ komunikacyjnych. Ubezpieczenia katastroficzne stanowi¹ 11,6%, ubezpieczenia chorobowo-wypadkowe 4,6%, ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej ogólnej, nie zwi¹zanej z transportem zaledwie 3,2%, a produkty ochrony prawnej
i ubezpieczenia przed ryzykami kredytowymi i finansowymi 1,9%.
Wykres 11.1. Struktura rynku produktów ubezpieczeniowych w Polsce (dane za 2001 rok w %)

ród³o: Badania Vademecum Sp. z o.o. na zlecenie PARP
1
2

Dane za rok 2002 (luty 2002)
dane Pañstwowego Urzêdu Nadzoru Ubezpieczeniowego za 2001 rok
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Powy¿sza struktura zdecydowanie odbiega od tej, która wystêpuje na rynku UE. Ubezpieczenia komunikacyjne stanowi¹ tam 35,2% rynku, chorobowo  wypadkowe-26,1%, katastroficzne ponad 18%,
odpowiedzialnoci cywilnej ogólnej ponad 8% a ochrona prawna oraz ubezpieczenie przed ryzykiem
kredytowym i finansowym niemal 6%3.
Dominuj¹cym na polskim rynku typem porednika ubezpieczeniowego jest agent. Wed³ug statystyk PUNU
w roku 1999 dzia³a³o ponad 200 tys. agentów ubezpieczeniowych wobec zaledwie oko³o 900 brokerów4.

11.2.wiadomoæ ubezpieczeniowa przedsiêbiorców sektora MSP
Jeli za miernik wiadomoci ubezpieczeniowej przyj¹æ porównanie przypisu sk³adki ubezpieczeniowej brutto ca³ego sektora ubezpieczeniowego do wartoci PKB, to Polska, dla której wskanik ten
kszta³tuje siê na poziomie 3% zdecydowanie odbiega od poziomu krajów UE; gdzie przybiera on
odpowiednio wartoæ od ok. 14% (Wielka Brytania) do 4% (Finlandia). Ni¿szy wskanik odnotowano
jedynie w Grecji  ok.1,5%5.

11.2.1. Instrumenty ograniczania ryzyka
Co pi¹ty przedsiêbiorca sektora MSP (20,1%) nie korzysta w swojej dzia³alnoci z ¿adnej ochrony
ubezpieczeniowej6. Pozostali preferuj¹ ubezpieczenia sk³adników maj¹tkowych firmy (niemal 80%)
oraz ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej (oko³o 50%).
Wykres 11.2. Rodzaje ochrony przed ryzykiem prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej w sektorze MSP

Procenty nie sumuj¹ siê do 100 gdy¿ mo¿na by³o wybraæ wiêcej ni¿ jedn¹ odpowied
ród³o: Badania Vademecum Sp. z o.o. na zlecenie PARP
3
4
5
6

dane EUROSTATu za rok 2000
Analiza Polskiego Rynku Ubezpieczeñ w roku 2000; Pañstwowy Urz¹d Nadzoru Ubezpieczeniowego
Rynek brokerski w Polsce; Joanna Królikowska; wydawnictwo OGMA
Badania przeprowadzone przez Vademecum Doradzczo-Szkoleniow¹ Spó³kê z o.o. na zlecenie PARP, na prze³omie
stycznia i lutego 2002 roku, w 602 firmach sektora MSP w skali ca³ego kraju.

280

Niemal 70% badanych jest zdania, ¿e ich firma jest bardzo dobrze ubezpieczona. Co ciekawe 90%
respondentów, którzy ubezpieczyli swoje przedsiêbiorstwo nie widzi potrzeby takiego dzia³ania. Szczególnie niska jest wiadomoæ zagro¿eñ zwi¹zanych z odpowiedzialnoci¹ deliktow¹. Trzy czwarte
badanych uwa¿a, ¿e dostarczane przez nich produkty i us³ugi nie mog¹ spowodowaæ szkody w postaci uszczerbku zdrowia lub utraty ¿ycia u klienta, a niemal tyle samo (74,7%) jest zdania, ¿e ich
dzia³ania nie mog¹ tak¿e wyrz¹dziæ mu ¿adnej szkody maj¹tkowej.
Ponad po³owa badanych firm (52,7%) nie posiada polisy OC zwi¹zanej z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹.
47,9% respondentów nie widzi ¿adnego zagro¿enia, które powodowa³oby koniecznoæ wykupu tego
typu ubezpieczenia, a 12% przyznaje, ¿e w ogóle nie zna takiego ubezpieczenia. Oznacza to, ¿e niemal 60% firm sektora MSP wiadomie pomija kwestie odpowiedzialnoci cywilnej w analizie ryzyk
gro¿¹cych ich przedsiêbiorstwom.
Równie czêsto, jak z ogólnego OC, firmy rezygnuj¹ z polis ubezpieczenia niewyp³acalnoci d³u¿nika
w obrocie krajowym (66,1% nie widzi takiego zagro¿enia); ubezpieczenia gotówki w kasie (76,2%)
i transporcie (82,8%) oraz ubezpieczenia danych elektronicznych (78,1%).

11.2.2. Czynniki decyduj¹ce o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego
O wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego decyduje w pierwszym rzêdzie wiarygodnoæ i presti¿
asekuratora (44,8%) oraz chêæ kontynuacji ochrony i przyzwyczajenie (31%). Na jakoæ us³ugi i jej
dostêpnoæ zwraca uwagê mniej ni¿ 20% respondentów, a na cenê nieco ponad 12%. Stwierdzenia
o wadze jak¹ przedsiêbiorcy przywi¹zuj¹ do zaufania i presti¿u towarzystwa ubezpieczeniowego zdaj¹
siê mieæ charakter wy³¹cznie deklaratywny, jako ¿e ponad 13% z nich nie sprawdzi³o kondycji finansowej swojego ubezpieczyciela, a kolejne 27% uzna³o j¹ wrêcz za s³ab¹. Badani nie potrafi¹ tak¿e
(14,3%) b¹d nie dokonuj¹ w ogóle porównañ (57,8%) ofert pakietowego ubezpieczenia firmy stosowanych przez ró¿nych ubezpieczycieli. Zaledwie co pi¹ty z nich jest przekonany, ¿e najlepszy
z takich kompleksowych pakietów ubezpieczeniowych oferuje wybrane przez nich towarzystwo
Wykres 11.3. Czynniki decyduj¹ce o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego

ród³o: Badania Vademecum na zlecenie PARP
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Zaufanie, presti¿ i wiarygodnoæ towarzystwa jest szczególnie istotne dla firm z bran¿y budowlanej
(49% odpowiedzi) oraz przedsiêbiorstw handlowych (45,6%). Na przyzwyczajenie i potrzebê kontynuacji ubezpieczenia najczêciej wskazuj¹ firmy produkcyjne (40,3%), a dla przedsiêbiorstw z sekcji
obs³uga nieruchomoci i firm najistotniejsza determinant¹ wyboru asekuratora jest jakoæ i dostêpnoæ oferty (36,7%).
Wykres 11.4. Znaczenie czynników decyduj¹cych o wyborze towarzystwa ubezpieczeniowego a rodzaj dzia³alnoci gospodarczej

ród³o: Badania Vademecum na zlecenie PARP

Na czynniki o charakterze nieformalnym takie jak znajomoæ z agentem, czy polecenie ze strony rodziny lub znajomych wskaza³ stosunkowo niewielki odsetek respondentów. Najwiêcej tego typu wskazañ
pochodzi³o od firm z sekcji obs³ugi nieruchomoci (12,2%). Co ciekawe ¿aden z przedsiêbiorców tej
bran¿y nie poda³ jako przyczyny wyboru asekuratora zniechêcenia do dotychczasowego ubezpieczyciela, co mo¿e wiadczyæ o doæ dobrej znajomoci rynku i produktów w tej grupie respondentów.

11.3. Oczekiwania przedsiêbiorców wobec rynku ubezpieczeñ
Obowi¹zkowoæ ubezpieczeñ
91,6% badanych popiera ideê obowi¹zkowego ubezpieczenia komunikacyjnego OC. Nieco mniej bo
52,6% deklaruje zgodê na wprowadzenie powszechnego OC dla przedsiêbiorców, przy czym 42,7%
wyra¿a aprobatê co do takiego obowi¹zku w sposób bezwarunkowy. Projekt wprowadzenia dla przedsiêbiorców obowi¹zkowego ubezpieczenia budynków od ognia popiera 45,9% respondentów.
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Wykres 11.5. Ocena powszechnego obowi¹zku ubezpieczeniowego

ród³o: Badania Vademecum na zlecenie PARP

Metody upowszechniania wiedzy
Zdaniem przedsiêbiorców sektora MSP najbardziej adekwatnym i oczekiwanym sposobem pozyskiwania wiedzy o rynku ubezpieczeñ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ gospodarcz¹ powinno byæ prowadzenie
akcji informacyjnej w postaci broszury wrêczanej z chwil¹ rejestracji firmy ka¿demu przedsiêbiorcy
(76,7% odpowiedzi). W dalszej kolejnoci badani wskazywali na emisjê cyklicznych audycji w telewizji (20%), wydanie specjalnej publikacji (19,4%), uruchomienie programu bezp³atnych seminariów (16%) i opracowanie specjalnej witryny w Internecie (13,8%).
Wykres 11.6. Preferowane przez przedsiêbiorców formy upowszechniania wiedzy na temat ryzyka prowadzenia
dzia³alnoci gospodarczej

ród³o: Badania Vademecum na zlecenie PARP

Jako instytucje odpowiedzialne za upowszechnianie wiedzy o rynku ubezpieczeñ respondenci najczêciej wskazywali Polsk¹ Izbê Ubezpieczeñ (55,8%), Pañstwowy Urz¹d Nadzoru nad Ubezpieczeniami (43,2%) oraz Polsk¹ Agencjê Rozwoju Przedsiêbiorczoci (20,5%).
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11.4. Podsumowanie i wnioski
Przeprowadzone badania potwierdzaj¹ niski stopieñ wiadomoci ubezpieczeniowej wród przedsiêbiorców sektora MSP.
· 64,4% respondentów w ogóle nie dopuszcza mo¿liwoci bankructwa swojego towarzystwa ubezpieczeniowego, pomimo istnienia realnego zagro¿enia tego typu,
· ponad 20% przedsiêbiorców nie korzysta z ¿adnej formy ubezpieczeñ,
· 36,6% tych, którzy wykupili polisê nie zapozna³o siê z treci¹ wszystkich postanowieñ zawartych
w umowie,
· niemal po³owa badanych nie posiada polisy OC zwi¹zanej z prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej, a ponad trzy czwarte s¹dzi, ¿e ich produkty i us³ugi nie mog¹ stanowiæ ¿adnego zagro¿enia
dla konsumentów.
Poprawa stanu wiadomoci ubezpieczeniowej wymaga podjêcia przez Pañstwo szeregu dzia³añ na
dwóch zasadniczych p³aszczyznach: systemowej i operacyjnej. Wród dzia³añ systemowych wymieniæ nale¿y:
· zmianê ustawy ubezpieczeniowej w sposób, który umo¿liwia³by ³atwiejsze powo³ywanie do ¿ycia
towarzystw ubezpieczeñ wzajemnych, prowadzonych przez organizacje samorz¹du gospodarczego lub samorz¹d terytorialny,
· powo³anie przez pañstwo powszechnej instytucji ubezpieczeniowej w formie towarzystwa ubezpieczeñ wzajemnych, prowadzonej i zarz¹dzanej przez reprezentantów ubezpieczonych. Towarzystwo powinno mieæ obowi¹zek reasekuracji oraz prawo do przeznaczania gromadzonych rodków na dzia³alnoæ porêczeniow¹,
· wprowadzenie powszechnego obowi¹zku ubezpieczenia dzia³alnoci gospodarczej OC.
Do dzia³añ o charakterze operacyjnym nale¿y zaliczyæ:
· wdro¿enie programu edukacyjnego po³¹czonego z akcj¹ informacyjn¹ dotycz¹c¹ rynku ubezpieczeñ maj¹tkowych,
· opracowanie prostych wzorcowych umów i pakietów ubezpieczeniowych przeznaczonych dla
ma³ych przedsiêbiorstw, zawieraj¹cych opis charakterystycznych dla danego rodzaju dzia³alnoci
gospodarczej ryzyk i metod ich ubezpieczania.
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12.1. Przedsiêbiorczoæ kobiet
Udzia³ kobiet w prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej
W III kwartale 2001 roku kobiety stanowi³y blisko 38% wszystkich pracodawców i pracuj¹cych na
w³asny rachunek oraz blisko 53% pomagaj¹cych cz³onków rodzin.
Najwiêcej kobiet pracuj¹cych na w³asny rachunek zajmowa³o siê rolnictwem, lenictwem i ³owiectwem (836 tysiêcy), a tak¿e handlem i naprawami (240 tysiêcy). Jednak nawet w tych sekcjach przewa¿ali mê¿czyni (odpowiednio 1093 tysiêcy i 337 tysi¹ce). W innych sekcjach (przemys³, budownictwo, transport i ³¹cznoæ) przewaga mê¿czyzn by³a przyt³aczaj¹ca  ich udzia³ w danej sekcji
przekracza³ 95% (oprócz przemys³u, gdzie wyniós³ 82,5%). Jedyn¹ sekcj¹, w której kobiety pracuj¹ce
na w³asny rachunek przewa¿a³y by³a ochrona zdrowia1.
W roku 1999 wród 1515 tys. w³acicieli ma³ych i rednich firm, kobiety stanowi³y 35,2% (533 tys.).
Kobiety prowadzi³y ok. 37% ogó³u firm nie zatrudniaj¹cych pracowników i stanowi³y oko³o 30%
pracodawców, a tak¿e zdecydowan¹ wiêkszoæ pomagaj¹cych cz³onków rodzin.
Tab.12.1.

Udzia³ kobiet wród pracodawców, pracuj¹cych na w³asny rachunek i pomagaj¹cych cz³onków
rodzin w latach 19922001

Pracodawcy i pracuj¹cy na w³as ny rachune k
(w tys . os ób)
raze m

w tym pracodawcy

Pomagaj¹cy cz³onkowie
rodzin
(w tys . os ób)

w tym
w tym
w tym
kobie ty ogó³e m
kobie ty ogó³e m
kobie ty
ogó³e m
kobie ty
kobie ty
kobie ty
%
w tys .
%
w tys .
%
w tys .
w tys .
w tys .
w tys .
1992 listopad

3565

1410

39,55

425

116

27,29

976

537

55,02

1993 listopad

3712

1471

39,62

466

133

28,54

1022

589

57,63

1994 listopad

3682

1424

38,67

542

168

30,99

779

446

57,25

1995 listopad

3426

1282

37,41

541

164

30,31

867

517

59,63

1996 listopad

3469

1327

38,25

575

186

32,34

892

512

57,33

1997 listopad

3493

1316

37,67

592

188

31,75

765

442

57,77

1998 listopad

3375

1245

36,88

622

181

29,09

687

408

59,38

1999 IV kwarta³

3264

1146

35,11

587

190

32,36

678

417

61,5

2000 III kwarta³

3331

1224

36,74

597

183

30,65

796

452

56,78

2001 III kwarta³

3305

1252

37,88

545

155

28,44

854

476

52,92

ród³a: Aktywnoæ ekonomiczna ludnoci Polski III kwarta³ 2000 GUS, Warszawa 2001; Aktywnoæ ekonomiczna ludnoci Polski III kwarta³ 2001, GUS, Warszawa 2002.

Wed³ug wyników badañ nowopowsta³ych przedsiêbiorstw za rok 1998 przeprowadzonych przez GUS2
blisko 65% przedsiêbiorstw zosta³o utworzonych przez mê¿czyzn a 35% przez kobiety. Kobiety
1
2

Za: Aktywnoæ ekonomiczna ludnoci Polski III kwarta³ 2001, GUS, Warszawa 2002.
Badania przeprowadzono w roku 1998. Ich wyniki zosta³y opublikowane w: Warunki powstania i dzia³ania oraz
perspektywy rozwojowe polskich przedsiêbiorstw, GUS, Warszawa 2001.
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zdecydowanie czêciej tworzy³y przedsiêbiorstwa z miejscami pracy dla innych ni¿ przedsiêbiorstwa
bez pracowników. Wród osób pracuj¹cych na w³asny rachunek kobiety stanowi³y blisko 32%, podczas gdy wród w³acicieli przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych pracowników  44,5%.
W roku 1998 zbli¿ona liczba kobiet i mê¿czyzn utworzy³a nowe przedsiêbiorstwa handlowe, hotele,
restauracje i kawiarnie. W obu tych sekcjach odsetek kobiet istotnie wzrós³ w ci¹gu ostatnich 5 lat 
z 40% do 50% w handlu i z 44% do 50% w hotelarstwie i gastronomii. Odwrotn¹ tendencjê zanotowano w sekcji pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa, gdzie odsetek kobiet tworz¹cych tego typu przedsiêbiorstwa spad³ o 10 punktów procentowych  z 50% do poni¿ej 40%. Kobiety zdecydowanie rzadziej
ni¿ mê¿czyni by³y w³acicielkami nowoutworzonych przedsiêbiorstw przemys³owych, transportowych, a szczególnie budowlanych. Na podstawie zaprezentowanych danych GUS, mo¿na formu³owaæ tezê o utrzymywaniu siê w Polsce charakterystycznego podzia³u w dzia³alnoci gospodarczej na
bran¿e preferowane przez kobiety oraz bran¿e pozostaj¹ce domen¹ mê¿czyzn.
Mo¿na z pewn¹ ostro¿noci¹ stwierdziæ, ¿e wyniki najnowszych badañ z 2001 roku, wydaj¹ siê
potwierdzaæ s³usznoæ powy¿szej tezy3. Na ich podstawie mo¿na wyró¿niæ dziedziny dzia³alnoci,
w których dominuj¹ kobiety oraz takie, w których przewa¿aj¹ mê¿czyni.
Przyk³ady typowo kobiecej dzia³alnoci gospodarczej to: handel artyku³ami spo¿ywczymi (74%
w³acicieli firm zajmuj¹cych siê t¹ dzia³alnoci¹ to kobiety), handel odzie¿¹ (82%), kwiaciarnie (79%),
apteki (100%), handel wielobran¿owy (67%), us³ugi kosmetyczne, fryzjerskie (100%).
Bran¿e, w których przewa¿aj¹ kobiety, to tzw. us³ugi niematerialne, tj.: biura rachunkowe, agencje
reklamowe, agencje nieruchomoci oraz biura turystyczne. Kobiety zajmuj¹ siê tym rodzajem dzia³alnoci dwa razy czêciej ni¿ mê¿czyni.
Z kolei bran¿e typowe dla mê¿czyzn to: bran¿a motoryzacyjna (skup, naprawa i serwis pojazdów),
serwis techniczny, prowadzenie remontów, prac budowlanych i stolarskich. Natomiast niektóre
pozosta³e bran¿e, uwa¿ane tradycyjnie za typowe dla mê¿czyzn, jak produkcja i transport  w badanej
próbie by³y stosunkowo silnie reprezentowane przez kobiety. Z kolei gastronomia, a wiêc prowadzenie
barów, restauracji, pizzerii, okaza³o siê byæ zajêciem, w którym w³acicielami firmy s¹ równie czêsto
mê¿czyni, jak i kobiety. To samo dotyczy handlu artyku³ami gospodarstwa domowego, handlu artyku³ami technicznymi oraz us³ug krawieckich.
Trudno przewidzieæ, czy ów wiêkszy, ni¿by mo¿na by³o siê spodziewaæ udzia³ kobiet przedsiêbiorców w niektórych bran¿ach uznawanych dot¹d za domenê mê¿czyzn, zamieni siê w trwa³¹ tendencjê
wzrostow¹. Kobiety przedsiêbiorcy coraz aktywniej dzia³aj¹ w bardzo dynamicznych i trudnych bran¿ach, takich jak turystyka, handel nieruchomociami i bran¿a reklamowa, co staje w pewnej sprzecznoci ze stereotypowym pogl¹dem o rzekomej niechêci wród kobiet przedsiêbiorców do podejmowania ryzyka i prawdziwych wyzwañ tzw. wielkiego biznesu. Niestety, nie mo¿na zapominaæ, ¿e
liczebnoæ kobiet przedsiêbiorców jest wci¹¿ niepokoj¹co niska. Rodzi siê wiêc pytanie, czy dostêp
kobiet do funkcji kierowniczych w dzia³alnoci rynkowej, nie jest ograniczany przez paternalistyczny charakter stosunków spo³ecznych, w³aciwy tzw. spo³eczeñstwom tradycyjnym. Sygna³em, ¿e
takie obawy nie musz¹ byæ bezpodstawne, s¹ analizowane ni¿ej wyniki.
3

Badanie zrealizowane przez Ipsos  Demoskop na prze³omie wrzenia i padziernika 2001 roku, metod¹ wywiadu
kwestionariuszowego na próbie celowej 400 osób  w³acicieli i wspó³w³acicieli przedsiêbiorstw (równoliczne grupy
kobiet i mê¿czyzn, po 200 osób), na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci. Wyniki i wnioski zebrano
w opracowaniu pt.: Przedsiêbiorczoæ kobiet, Raport z badañ, Warszawa 2001. Prezentacja wyników uwzglêdnia
odpowiedzi zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn, w celu pe³niejszego wyjanienia ewentualnych ró¿nic, wskazuj¹cych na
specyficzn¹ sytuacjê kobiet przedsiêbiorców.
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Wed³ug danych GUS z grudnia 2000 roku, kobiety kieruj¹ce w³asnymi przedsiêbiorstwami stanowi³y 20% wród kieruj¹cych firmami mikro. Wród firm ma³ych (zatrudniaj¹cych od 10 do 49 pracowników) firmy prowadzone przez kobiety by³y jeszcze mniej liczne i stanowi³y 6%. Natomiast w grupie firm rednich i du¿ych (zatrudniaj¹cych powy¿ej 49 pracowników) kobiety by³y prawie nieobecne
(odsetek jest nieznacznie wiêkszy od zera) Dane ilustruje poni¿szy wykres.
Wykres 12.1. Wielkoæ firmy a p³eæ w³aciciela

ród³o: Dane GUS  grudzieñ 20004

Obserwowane dysproporcje miêdzy liczb¹ oraz wielkoci¹ firm prowadzonych przez kobiety i przez
mê¿czyzn, nie wiadcz¹ wprost o dyskryminowaniu kobiet w biznesie, jednak mog¹ stanowiæ podstawê do formu³owania hipotezy o istnieniu barier utrudniaj¹cych rozwój przedsiêbiorczoci kobiet.
Pierwsze przeszkody na drodze tworzenia w³asnej firmy, mog¹ wyst¹piæ ju¿ na etapie decyzji o podjêciu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Warto zatem, przyjrzeæ siê najpierw motywacjom w tym
zakresie, deklarowanym przez badanych przedsiêbiorców.

12.1.1. Czynniki wp³ywaj¹ce na decyzjê o za³o¿eniu w³asnej firmy
Czynniki zewnêtrzne (obiektywne)
Mówi¹c o przyczynach za³o¿enia w³asnej firmy, przedsiêbiorcy zwracaj¹ uwagê na znaczenie sprzyjaj¹cych okolicznoci na rynku. Rzadziej wskazuj¹ na rolê tradycji rodzinnych, przyk³adu rodziców,
uk³adów rodzinnych i towarzyskich. Zarówno sprzyjaj¹ca sytuacja na rynku, jak i wp³yw rodziny s¹
okolicznociami zewnêtrznymi, niezale¿nymi od respondenta. Podobny charakter ma brak innych
mo¿liwoci zarabiania na ¿ycie i zagro¿enie bezrobociem. Te ostatnie to czynniki nie tyle motywuj¹ce
do za³o¿enia firmy, co determinuj¹ce takie decyzje. Przedsiêbiorca jest zmuszony do podjêcia dzia³alnoci gospodarczej, poniewa¿ w inny sposób nie mo¿e zapewniæ sobie utrzymania.
Uzyskane wyniki potwierdzaj¹, ¿e poza czynnikami takimi jak wiara w siebie, otwartoæ na ryzyko
i kreatywnoæ, których rola jest podkrelana w teoriach dotycz¹cych przedsiêbiorczoci5, du¿e znaczenie dla rozwoju sektora MSP maj¹ czynniki zewnêtrzne. Najlepiej gdy s¹ to czynniki, które sprzyjaj¹ podejmowaniu decyzji o za³o¿eniu w³asnego przedsiêbiorstwa, a nie j¹ wymuszaj¹6.
4
5
6

Za: IPSOS  Demoskop, Przedsiêbiorczoæ kobiet, Raport z badañ, Warszawa 2001.
T. W. Zimmerer, N. M. Scarborugh, Enterpreneuship and New Venture Formation, Prentice Hall, New Jersey 1996, passim.
P. E. Drucker, Innowacja i przedsiêbiorczoæ. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, passim.
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Wykres 12.2. Czynniki zewnêtrzne wp³ywaj¹ce na decyzje o za³o¿eniu w³asnej firmy  w deklaracjach respondentów.

ród³o: Wyniki badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.  zrealizowanego na zlecenie PARP

Wród kobiet przedsiêbiorców najczêstszym motywem sk³aniaj¹cym do podjêcia dzia³alnoci
gospodarczej jest brak innych mo¿liwoci zarabiania na ¿ycie, który mo¿na chyba potraktowaæ
³¹cznie z odpowiedziami wskazuj¹cymi na zjawisko bezrobocia zmuszaj¹ce do podejmowania w³asnej inicjatywy. Mo¿na wiêc za³o¿yæ, ¿e motywacje o charakterze negatywnym, wymuszaj¹cym,
w najwiêkszym stopniu decyduj¹ o rozwoju przedsiêbiorczoci wród kobiet, i to w stopniu wyranie
wiêkszym ni¿ w przypadku mê¿czyzn. Umiarkowanym optymizmem napawa fakt, ¿e ponad jedna trzecia
respondentek (36%) przyznaje, i¿ jednym z motywów decyduj¹cych przy podejmowaniu przez nie
dzia³alnoci gospodarczej, by³y sprzyjaj¹ce okolicznoci na rynku. Jednak i w tym wypadku, deklaracje kobiet s¹ rzadsze, ni¿ wród mê¿czyzn, co znowu sugeruje wystêpowanie rzeczywistych,
uwarunkowanych tak¿e spo³ecznie, barier w rozwoju przedsiêbiorczoci kobiet.
Warto te¿ zwróciæ uwagê na niewielki jeszcze odsetek odpowiedzi wskazuj¹cych przyk³ad rodziców
prowadz¹cych przedsiêbiorstwa, jako na czynnik motywuj¹cy do rozpoczêcia w³asnej dzia³alnoci
gospodarczej (13% we wskazaniach kobiet). Mo¿na oczekiwaæ, ¿e w rozwijaj¹cej siê gospodarce
rynkowej, rola rodzinnych przedsiêwziêæ gospodarczych bêdzie wzrastaæ, a nowe wzory kulturowe
i style ¿ycia warstwy przedsiêbiorców bêd¹ dziedziczone przez nastêpne pokolenia. Ogromne znaczenie w rozwoju przedsiêbiorczoci odgrywa umiejêtnoæ poruszania siê w sferze dzia³alnoci rynkowej, a wiêc wiedza oparta g³ównie na dowiadczeniu. Polem zdobywania tego typu dowiadczenia
s¹ tzw. firmy rodzinne. W takich warunkach najpe³niej rozwijaj¹ siê indywidualne cechy predysponuj¹ce do podejmowania aktywnoci gospodarczej, mo¿na je okreliæ mianem czynników subiektywnych decyduj¹cych o rozwoju przedsiêbiorczoci.
Czynniki wewnêtrzne (subiektywne)
Termin ten obejmuje swoim zakresem takie, miêdzy innymi, cechy przedsiêbiorcy, jak posiadana
wiedza, temperament, postawy oraz aspiracje. Najczêciej wymienianym przez respondentów czynnikiem jest d¹¿enie do samodzielnoci  mia³ on decyduj¹cy wp³yw na decyzjê o prowadzeniu przedsiêbiorstwa w wypadku 58% kobiet i 66% mê¿czyzn. Inne czêsto wymieniane czynniki, to potrzeba
godziwych zarobków i potrzeba dzia³ania (na wagê tych czynników wskazywa³y ju¿ wczeniejsze badania nad przedsiêbiorczoci¹7 ). Bardziej szczegó³owo uzyskane wyniki prezentuje poni¿szy wykres.

7

E. Lisowska, Kobiety przedsiêbiorcy. Motywacje i bariery, Polityka Spo³eczna 1996, nr 8.
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Wykres 12.3. Czynniki wewnêtrzne wp³ywaj¹ce na decyzje o za³o¿eniu w³asnej firmy  w deklaracjach
respondentów.

ród³o: Wyniki badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.  zrealizowanego na zlecenie PARP

Z prezentowanego zestawienia wy³ania siê obraz przedsiêbiorcy jako osoby o silnej potrzebie osi¹gniêæ, du¿ej aktywnoci i kreatywnoci. Du¿e znaczenie ma dla niego niezale¿noæ i samodzielnoæ
w kierowaniu w³asnym ¿yciem i osi¹ganiu osobistych celów
Cechy te s¹ widoczne zarówno u kobiet, jak i mê¿czyzn przedsiêbiorców. Mê¿czyni nieco czêciej
ni¿ kobiety s¹ motywowani d¹¿eniem do samodzielnoci oraz sk³onnoci¹ do ryzyka. Na du¿y wp³yw
tych cech wskazuj¹ przede wszystkim mê¿czyni starsi. D¹¿enie do samodzielnoci ma znaczenie
dla 57% mê¿czyzn do 30 roku ¿ycia i 69% mê¿czyzn powy¿ej 50 lat, a sk³onnoæ do ryzyka odpowiednio: 20% i 33%.
Tymczasem w grupie kobiet wystêpuje z odwrotny kierunek zale¿noci: na du¿e znaczenie d¹¿enia
do samodzielnoci wskazuje 74% kobiet do 30 roku ¿ycia i 49% kobiet powy¿ej 50 roku ¿ycia,
a sk³onnoci do ryzyka: 35% kobiet do 30 roku ¿ycia i 14% kobiet powy¿ej 50 roku ¿ycia. Kobiety
do 30 roku ¿ycia zwracaj¹ wiêc uwagê przede wszystkim na motywacje zwi¹zane z samorealizacj¹
i osobistymi aspiracjami. Mniejsze znaczenie maj¹ dla nich sprzyjaj¹ce okolicznoci na rynku oraz
dowiadczenie zdobyte w pracy przed za³o¿eniem w³asnej firmy. Jednoczenie 61% m³odych kobiet
wskazuje na du¿y wp³yw zagro¿enia bezrobociem, jako czynnik motywuj¹cy do za³o¿enia przedsiêbiorstwa. M³ode kobiety o wysokich aspiracjach o du¿ej potrzebie samorealizacji decyduj¹ siê na
prowadzenie w³asnego przedsiêbiorstwa, poniewa¿ nie maj¹ innej mo¿liwoci realizacji zawodowej.

12.1.2. Bariery przedsiêbiorczoci
Bariery, na które wskazuj¹ w³aciciele firm mo¿na sklasyfikowaæ w trzech g³ównych grupach:
· bariery ekonomiczne,
· bariery edukacyjne (brak wiedzy zwi¹zanej z prowadzeniem przedsiêbiorstwa),
· bariery spo³eczne  zwi¹zane z uprzywilejowaniem pewnych grup spo³ecznych i wykluczaniem
innych z dzia³alnoci przedsiêbiorczej.
Bariery napotkane podczas zak³adania przedsiêbiorstwa
Na pierwszym miejscu w hierarchii barier, na które najczêciej skar¿¹ siê przedsiêbiorcy, gdy rozpoczynaj¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹, znajduj¹ siê bariery organizacyjne. Okazuje siê, ¿e ponad 60%
osób napotka³o na trudnoci zwi¹zane z nadmiarem spraw administracyjnych podczas zak³adania
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przedsiêbiorstwa. Na kolejnych miejscach wed³ug czêstoci wskazañ, znajduj¹ siê bariery zwi¹zane
z niejasnymi regu³ami rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw8 oraz niejasnymi przepisami prawnymi. Wszystkie te bariery s¹ powi¹zane ze sob¹. Tak wiêc podstawowe problemy z zak³adaniem
w³asnego przedsiêbiorstwa s¹ zwi¹zane ze skomplikowanymi i zmieniaj¹cymi siê procedurami oraz
nadmiarem biurokracji. Trudnoci zwi¹zane z brakiem kapita³u pocz¹tkowego oraz brakiem finansów pojawiaj¹ siê na kolejnym miejscu. Dostrzegane s¹ przez ponad 40% przedsiêbiorców. Prawie
wszystkie z tych barier s¹ czêciej dostrzegane przez mê¿czyzn ni¿ przez kobiety. Jedynie z organizacj¹ sprzeda¿y, zakupem wyposa¿enia firmy, czy brakiem surowców, kobiety przedsiêbiorcy wydaj¹
siê radziæ sobie lepiej, ni¿ mê¿czyni.
Wykres 12.4. Najczêciej deklarowane bariery spotykane przy zak³adaniu firmy

ród³o: Wyniki badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.  zrealizowanego na zlecenie PARP

Problemy, na które wskazuj¹ przedsiêbiorcy by³y tak¿e podnoszone w wywiadach przeprowadzonych z kierownikami lokalnych orodków rozwoju przedsiêbiorczoci. Szkolenia dla osób rozpoczynaj¹cych dzia³alnoæ gospodarcz¹ koncentruj¹ siê na wiedzy i umiejêtnociach dotycz¹cych procedur zak³adania w³asnej firmy. Wed³ug osób, które pomagaj¹ pocz¹tkuj¹cym przedsiêbiorcom,
najwiêksze trudnoci sprawia pokonanie formalnoci zwi¹zanych ze zdobyciem kredytu, uzyskaniem wymaganych dokumentów i porêczeñ. Przedsiêbiorcy, którzy chc¹ wzi¹æ kredyt na rozpoczêcie
dzia³alnoci gospodarczej, napotykaj¹ na barierê w postaci znalezienia porêczycieli. Problem ten
8

Nale¿y przez nie rozumieæ brak jasnej, zrozumia³ej dla respondentów polityki pañstwa skoncentrowanej na tworzeniu
dobrze przemylanych, dok³adnie okrelonych i skutecznych metod rzeczywistego wspierania rozwoju sektora MSP
(tj. instrumenty finansowe i prawne  w tym preferencje podatkowe i kapita³owe, inwestycyjne oraz doradztwo z zakresu
zarz¹dzania przedsiêbiorstwem)
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dotyka w szczególnoci osoby bezrobotne, którym jest bardzo trudno znaleæ w swoim otoczeniu
osobê, która zgodzi³aby siê na porêczenie kredytu. Dlatego konieczny jest rozwój instytucji u³atwiaj¹cych dostêp do kredytu, takich jak Fundusz Porêczeñ Kredytowych.9
Bariery napotkane w trakcie prowadzenia przedsiêbiorstwa
a) Bariery ekonomiczne
W trakcie prowadzenia przedsiêbiorstwa najbardziej dolegliwe s¹ obci¹¿enia podatkowe  na wysokie
podatki uskar¿a siê trzy czwarte przedsiêbiorców. Nadmiar spraw administracyjnych wci¹¿ pozostaje jedn¹ z g³ównych barier. Zarówno podczas zak³adania w³asnego przedsiêbiorstwa, jak i w trakcie
prowadzenia firmy, przedsiêbiorcy musz¹ zmagaæ siê z nadmiarem spraw administracyjnych, trudnymi procedurami, a tak¿e z niejasnymi przepisami prawnymi i brakiem regu³ rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw.
Wykres 12.5. Najczêciej deklarowane bariery ekonomiczne spotykane przy prowadzeniu firmy

ród³o: Wyniki badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.  zrealizowanego na zlecenie PARP

9

Kieruj¹cy orodkami wspieraj¹cymi przedsiêbiorczoæ zwracaj¹ uwagê na koniecznoæ oferowania sta³ej pomocy tym
przedsiêbiorcom, którzy ju¿ rozpoczêli dzia³alnoæ gospodarcz¹. Ich zdaniem powinni oni mieæ mo¿liwoæ uzyskania
potrzebnej porady od opiekuna (mentora) nadzoruj¹cego ich dzia³alnoæ w pocz¹tkowym okresie istnienia firmy (cyt.
Urz¹d Pracy udzielaj¹cy kredytu powinien mieæ cz³owieka, który bêdzie pilnowa³, pomaga³, doradza³ przez pierwszy
rok pracy). Dziêki specjalnym kursom oraz indywidualnej pomocy dla pocz¹tkuj¹cych przedsiêbiorców, mo¿liwe
staje siê przejcie przez skomplikowane procedury zwi¹zane z rozwojem dzia³alnoci gospodarczej. ród³o: Wyniki
badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.
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Powy¿sze zestawienie wskazuje na pewn¹ prawid³owoæ. Kobiety rzadziej ni¿ mê¿czyni wspominaj¹ o barierach zwi¹zanych z rozpoczynaniem dzia³alnoci gospodarczej, natomiast czêciej ni¿
mê¿czyni napotykaj¹ trudnoci z prowadzeniem i rozwijaniem w³asnego przedsiêbiorstwa. Ró¿nica
jest szczególnie widoczna w odniesieniu do takich barier, jak niejasne przepisy prawne oraz du¿a
konkurencja  kobiety wskazywa³y na nie wyranie czêciej ni¿ mê¿czyni.
b) Bariery edukacyjne
Ponad po³owa przedsiêbiorców deklaruje problemy zwi¹zane z nieznajomoci¹ prawa podatkowego.
Wiêcej ni¿ jedna trzecia przedsiêbiorców przyznaje siê do niewystarczaj¹cej wiedzy na temat rachunkowoci i ksiêgowoci, prawa pracy, ekonomii oraz prawa cywilnego. Najmniej osób zg³asza problemy
zwi¹zane z brakiem wiedzy na temat bran¿y, w której dzia³aj¹. Nie ma zbyt wielu widocznych ró¿nic
w zakresie barier edukacyjnych napotykanych przez respondentów obojga p³ci. Kobiety przedsiêbiorcy
trochê czêciej ni¿ mê¿czyni, deklaruj¹ braki we w³asnym wykszta³ceniu ekonomicznym. Z kolei rzadziej, ni¿ mê¿czyni, odczuwaj¹ brak wystarczaj¹cej wiedzy z dziedziny handlu i marketingu.
Wykres 12.6. Najczêciej deklarowane bariery edukacyjne uwiadamiane w trakcie prowadzenia firmy

ród³o: Wyniki badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.  zrealizowanego na zlecenie PARP

c) Bariery spo³eczne
Zdecydowana wiêkszoæ respondentów (81% kobiet i 69% mê¿czyzn) uwa¿a, ¿e bycie kobiet¹ lub
mê¿czyzn¹ nie ma wp³ywu na utrudnienia przy zak³adaniu firmy. Pozostali przedsiêbiorcy na ogó³
uwa¿aj¹, ¿e ³atwiej jest rozpocz¹æ dzia³alnoæ gospodarcz¹ bêd¹c mê¿czyzn¹: tak¹ opiniê wyrazi³o
23% mê¿czyzn oraz tylko 10% kobiet. Na to, ¿e ³atwiej jest za³o¿yæ firmê, gdy jest siê kobiet¹
wskazuje jedynie 2% mê¿czyzn oraz 4% kobiet. Uzasadniaj¹c swoje zdanie (w pytaniu otwartym)
respondenci siêgaj¹ do argumentów, które pozwalaj¹ zrozumieæ istotê barier spo³ecznych zwi¹za294

nych z p³ci¹. Najczêciej przytaczane argumenty dotycz¹ kwestii dyspozycyjnoci w pracy, predyspozycji do prowadzenia firmy oraz umiejêtnoci wymaganych w konkretnych bran¿ach.
d) Dyspozycyjnoæ
Kobiety, którym tradycyjnie przypisuje siê role zwi¹zane z prowadzeniem domu i wychowywaniem
dzieci, s¹ uznawane za mniej dyspozycyjne. Na argument ten powo³uj¹ siê zarówno kobiety, jak
i mê¿czyni. Kobiety nie mog¹ siê bez koñca podporz¹dkowaæ pracy, nie maj¹ czasu na pe³ne
powiêcenie siê pracy. Jednoczenie, odpowiedzi przedsiêbiorców na pytanie o iloæ czasu powiêcanego pracy wskazuj¹, ¿e kobiety pracuj¹ rednio jedynie pó³ godziny krócej. Równie¿ wiek, czy
wykszta³cenie nie wp³ywa wyranie na iloæ czasu powiêcanego pracy (generalnie przedsiêbiorcy
pracuj¹ rednio 56,5 godziny tygodniowo)10. Widaæ zatem, ¿e argumenty odnosz¹ce siê do dyspozycyjnoci, w istocie maj¹ swoje ród³o nie w obserwacji rzeczywistych zachowañ, ale w spo³ecznym
obrazie kobiety, zgodnie z którym jej podstawow¹ rol¹ ma byæ rola matki i gospodyni domowej.
e) Umiejêtnoci przydatne w prowadzeniu przedsiêbiorstwa
Zarówno mê¿czyni, jak i kobiety przedsiêbiorcy na ogó³ uwa¿aj¹, ¿e mê¿czyni posiadaj¹ wiêksze
predyspozycje do kierowania przedsiêbiorstwem. Uzasadniaj¹c takie przekonanie, respondenci precyzowali swoje odpowiedzi w nastêpuj¹cy sposób: mê¿czyni s¹ bardziej przedsiêbiorczy, operatywni, przebojowi, energiczni, odporni na stres, komunikatywni, obrotni, skuteczni, maj¹ twardszy
charakter i smyka³kê do interesów.
f) Argumenty zwi¹zane z umiejêtnociami zwi¹zanymi z bran¿¹
Osoby odwo³uj¹ce siê do tych argumentów wskazuj¹ na umiejêtnoci potrzebne w konkretnych bran¿ach. Respondenci mówili o tym, ¿e mê¿czyni przydatni s¹ bardziej w technicznych punktach us³ugowych (np. w warsztatach wulkanizacyjnych), czy w handlu produktami przemys³u maszynowego,
metalurgicznego (np. w sklepie z artyku³ami metalowymi), kobiety z kolei lepiej radz¹ sobie w bran¿y
fryzjerskiej oraz w handlu.
Wyniki badania wskazuj¹, ¿e dla osób prowadz¹cych w³asne przedsiêbiorstwo szczególnie dotkliwe
s¹ bariery o charakterze ekonomicznym, a nastêpnie bariery edukacyjne. W wypadku kobiet, które
decyduj¹ siê na za³o¿enie firmy nie bez znaczenia s¹ bariery spo³eczne.

12.2. Postawy bezrobotnych kobiet wobec przedsiêbiorczoci11
Pod koniec wrzenia 2001 roku  w Polsce by³o zarejestrowanych 2920,4 tys. bezrobotnych (w tym
1589,7 tys. kobiet i 1330,7 tys. mê¿czyzn). Zarejestrowani bezrobotni stanowili 16,3% cywilnej ludnoci aktywnej zawodowo12.
Wolê posiadania w³asnej firmy deklarowa³o stosunkowo niewielu bezrobotnych; zdecydowanie czêciej zg³aszali oni zainteresowanie prac¹ najemn¹. W³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ wola³oby prowadziæ 27% bezrobotnych: 21% kobiet i 33% mê¿czyzn.
10
11

12

Za: Przedsiêbiorczoæ kobiet, Raport z badañ, Warszawa 2001, s. 25.
W celu uzyskania pe³nego obrazu zagadnienia przedsiêbiorczoci kobiet konieczne by³o zebranie informacji tak¿e od
kobiet bezrobotnych. Zrealizowano zatem badanie na temat przedsiêbiorczoci bezrobotnych, przy czym odpowiedzi
bezrobotnych mê¿czyzn mia³y stanowiæ tylko punkt odniesienia dla analizy postaw przedsiêbiorczych wród kobiet
pozostaj¹cych bez pracy. Badanie zrealizowane przez Ipsos  Demoskop na prze³omie wrzenia i padziernika 2001
roku, metod¹ wywiadu kwestionariuszowego na próbie celowej 400 osób bezrobotnych  w tym 200 kobiet i 200
mê¿czyzn, na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoci. Wyniki i wnioski zebrano w opracowaniu pt.:
Przedsiêbiorczoæ kobiet, Raport z badañ, Warszawa 2001.
Miesiêczna informacja o bezrobociu w Polsce we wrzeniu 2001 roku.
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Powody wyboru statusu pracownika najemnego, to przede wszystkim brak odpowiedniej wiedzy
i umiejêtnoci koniecznych do za³o¿enia w³asnej firmy (31%) oraz chêæ unikniêcia k³opotów ³¹czonych z jej prowadzeniem, takich jak zabieganie o zlecenia, problemy z urzêdami i bankami, liczne
obowi¹zki itp. (30%). Ponadto wymieniano: niechêæ do podjêcia ryzyka (22%) oraz brak odpowiednich funduszy (16%). Pod wzglêdem podawanych przyczyn wyboru statusu pracownika najemnego,
kobiety nie ró¿ni³y siê w znacz¹cym stopniu od mê¿czyzn.
Osoby, które preferowa³y status w³aciciela firmy, motywowa³y to przede wszystkim niezale¿noci¹
w pracy i uzyskiwaniu dochodów, jak¹ zapewnia pozycja przedsiêbiorcy (a¿ 66%). W drugiej kolejnoci, wymieniano stosunkowo wysokie dochody jakie, zdaniem badanych, zapewnia prowadzenie
firmy  32%. Kobiety czêciej ni¿ mê¿czyni wspomina³y o niezale¿noci (76% versus 59%), a rzadziej o dochodach, jakie zapewnia prowadzenie firmy (24% versus 36%).
Nad mo¿liwoci¹ za³o¿enia w³asnej firmy zastanawia³o siê w przesz³oci 32% badanych bezrobotnych.
W porównaniu z mê¿czyznami (37%), bezrobotne kobiety rzadziej sk³ada³y takie deklaracje  26%.
Najczêciej mylano o rozpoczêciu dzia³alnoci us³ugowej (32%), handlowej (23%) oraz budowlanej
(19% z tych, którzy rozwa¿ali mo¿liwoæ za³o¿enia firmy). Kobiety czêciej myla³y o us³ugach
i handlu, a mê¿czyni czêciej o za³o¿eniu firmy budowlanej, komputerowej, warsztatu naprawczego (samochodowego, elektrycznego itp.).
Odpowiadaj¹c na pytanie, co zdecydowa³o o rezygnacji z pomys³u za³o¿enia w³asnej firmy, bezrobotni najczêciej wymieniali:
· brak pieniêdzy na prowadzenie dzia³alnoci
86%
· zbyt du¿e ryzyko
44%
· lêk przed tym, ¿e mog¹ sobie nie poradziæ
24%
· czêste zmiany przepisów
22%
Bardziej szczegó³owe wyniki odpowiedzi z uwzglêdnieniem struktury p³ci, przedstawia poni¿szy wykres.
Wykres 12.7. Najczêciej deklarowane powody rezygnacji z pomys³u za³o¿enia firmy

ród³o: Wyniki badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.  zrealizowanego na zlecenie PARP
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Jak widaæ, kobiety czêciej ni¿ mê¿czyni przejawia³y obawê, ¿e mog¹ nie poradziæ sobie z prowadzeniem firmy. Ponadto, nieco czêciej, ni¿ mê¿czyni, obawia³y siê k³opotów wynikaj¹cych z niestabilnego systemu podatkowego i czêstych zmian przepisów.

12.2.1. Czynniki sprzyjaj¹ce podjêciu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej; opinie na
temat prowadzenia w³asnej firmy
Bezrobotni uwa¿aj¹, ¿e najbardziej pomocne w za³o¿eniu w³asnej firmy by³yby: niewielkie bezzwrotne
po¿yczki (55%), mo¿liwoæ uzyskania niskoprocentowego kredytu (48%) oraz dostêp do taniego
lokalu (40%). Jest to spójne z wyra¿onymi przez wiêkszoæ pogl¹dami, i¿ najwiêksz¹ przeszkod¹
w za³o¿eniu w³asnej firmy jest brak funduszy.
Tab. 12.2.

Czynniki sprzyjaj¹ce za³o¿eniu w³asnej firmy w opinii bezrobotnych
Kobie ty
N =2 0 0

M ê ¿czyni
N =2 0 0

R ó¿nica
(K-M )

£atwy dostêp do bezp³atnych porad prawnych

35%

27%

+8

Mo¿liwoæ uzyskania niskoprocentowego kredytu

45%

50%

-5

Niewielka bezzwrotna po¿yczka na rozpoczêcie
dzia³alnoci gospodarczej

54%

56%

-2

Dostêp do taniego lokalu

42%

38%

+4

Pomoc instytucji we wskazaniu najlepszych kierunków
dzia³alnoci gospodarczej

24%

25%

-1

Dostêp do poradników i informatorów dotycz¹cych
prowadzenia w³asnej firmy

11%

14%

-3

Mo¿liwoæ uzyskania porady od osób, które prowadz¹
w³asn¹ firmê

33%

24%

+9

Wys zcze gólnie nie

ród³o: Wyniki badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.  zrealizowanego na zlecenie PARP

Bezrobotne kobiety, podobnie jak mê¿czyni, postrzegaj¹ czynniki u³atwiaj¹ce zak³adanie firmy. W nieco
wiêkszym stopniu wskazuj¹ na ró¿nego rodzaju porady: prawne lub od osób, które prowadz¹ firmê.
Badania nad psychologicznymi skutkami bezrobocia u kobiet wykazuj¹, ¿e ich poczucie zagubienia
w³asnej roli w wiecie oraz poczucie bezradnoci w sytuacji niemo¿noci znalezienia zatrudnienia,
sprzyja ich otwarciu na poradnictwo psychologiczne i zawodowe13.
Tylko 8% pytanych kobiet s³ysza³o o rz¹dowych lub pozarz¹dowych organizacjach, instytucjach
pomagaj¹cych osobom rozpoczynaj¹cym dzia³alnoæ gospodarcz¹. Ogó³em, 9% respondentów s³ysza³o o takim wsparciu (10% mê¿czyzn). Z tego, mniej wiêcej jedna trzecia skorzysta³a z takiej pomocy (zaledwie 3 kobiety i 7 mê¿czyzn).
Jedynie 11% badanych bezrobotnych, rozwa¿a obecnie mo¿liwoæ zaci¹gniêcia po¿yczki na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoci gospodarczej (kobiety  7%, mê¿czyni  16%). Podstawowym powodem,
dla którego nie bierze siê pod uwagê skorzystania z po¿yczki jest obawa, ¿e byæ mo¿e nie bêdzie siê
w stanie jej sp³aciæ  obawy takie ma dwie trzecie osób odrzucaj¹cych mo¿liwoæ zaci¹gania wspo13

R.Walczak, Obraz siebie u kobiet d³ugotrwale bezrobotnych, TN KUL, Lublin 2000, passim.
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mnianej po¿yczki. Jedna trzecia respondentów s¹dzi, ¿e nawet gdyby o po¿yczkê wyst¹pili, to i tak
by jej nie dostali. Du¿o czêciej przekonani s¹ o tym mê¿czyni (42%) ni¿ kobiety (24%). Mniejszy
pesymizm wród bezrobotnych kobiet, zastêpowany jest przez czêciej deklarowane obawy przed
podjêciem ryzyka zwi¹zanego z prowadzeniem w³asnej firmy.
Zapytano te¿ badanych, czy rozwa¿ali pomys³ zaci¹gniêcia po¿yczki na rozpoczêcie dzia³alnoci
gospodarczej. W zdecydowanej wiêkszoci otrzymano odpowiedzi przecz¹ce (zaprzeczy³o 186 kobiet
i 168 mê¿czyzn). Na pytanie, co wp³ynê³o na brak zainteresowania podobn¹ form¹ rozpoczynania
dzia³alnoci gospodarczej, respondenci odpowiadali w podobny sposób. Wyniki odpowiedzi prezentuje poni¿szy wykres.
Wykres 12.8. Deklarowane przyczyny, dla których respondenci nie rozwa¿ali zaci¹gania po¿yczki na rozpoczêcie dzia³alnoci gospodarczej.

ród³o: Wyniki badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.  zrealizowanego na zlecenie PARP

12.2.2. Opinie na temat pozytywnych i negatywnych konsekwencji wynikaj¹cych
z prowadzenia w³asnego przedsiêbiorstwa
Bezrobotni spontanicznie wymieniali najczêciej dwie podstawowe korzyci, jakie daje prowadzenie
w³asnego przedsiêbiorstwa: mo¿liwoæ osi¹gania wysokich dochodów (48%) oraz niezale¿noæ (43%).
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Wykres 12.9. Korzyci p³yn¹ce prowadzenia w³asnej firmy  w deklaracjach respondentów

ród³o: Wyniki badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.  zrealizowanego na zlecenie PARP

Najczêciej wymieniana negatywna konsekwencja prowadzenia w³asnego przedsiêbiorstwa, to ryzyko finansowe (46%). W dalszej kolejnoci czasoch³onnoæ (17%), k³opoty zwi¹zane z formalnociami, biurokracj¹, skomplikowane przepisy (16%) oraz wysokie koszty prowadzenia takiej firmy (16%).
Je¿eli chodzi o najpowszechniej doceniane korzyci, kobiety w porównaniu z mê¿czyznami wyranie rzadziej wymienia³y wysokie dochody. Natomiast niewiele czêciej, ni¿ mê¿czyni, wskazywa³y
na powszechnie dostrzegan¹ korzyæ p³yn¹c¹ z faktu niezale¿noci od prze³o¿onych. Z kolei pytane
o z³e strony, kobiety nieznacznie czêciej ni¿ mê¿czyni, wspomina³y o ryzyku finansowym i odpowiedzialnoci wi¹¿¹cej siê z prowadzeniem firmy oraz o wysokich kosztach prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej. Odpowiedzi wskazuj¹ce z³e strony prowadzenia firmy prezentuje poni¿szy wykres.
Wykres 12.10. Z³e strony prowadzenia w³asnej firmy  w deklaracjach respondentów

ród³o: Wyniki badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.  zrealizowanego na zlecenie PARP
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Zró¿nicowanie odpowiedzi ze wzglêdu na p³eæ jest na tyle niewielkie, ¿e trudno wnioskowaæ o jakim specyficznie kobiecym spojrzeniu na przedsiêbiorczoæ. Mo¿na jedynie zaryzykowaæ tezê, ¿e
postawy bezrobotnych kobiet w odniesieniu do dzia³alnoci rynkowej, s¹ nieco bardziej odpowiedzialne, ostro¿ne i zachowawcze przy jednoczenie mniejszym, ni¿ w przypadku mê¿czyzn, nastawieniu na materialny zysk.

12.2.3. Przekonania na temat ró¿nic w szansach na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoci
gospodarczej wród kobiet i mê¿czyzn
Zdecydowana wiêkszoæ badanych bezrobotnych jest zdania, ¿e p³eæ nie ma wp³ywu na ³atwoæ
rozpoczêcia w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Jednak niema³y, bo 26%-towy odsetek respondentów
przychyla siê do opinii, ¿e mê¿czyznom ³atwiej jest tak¹ dzia³alnoæ rozpocz¹æ (twierdzi tak 30%
kobiet i 21% mê¿czyzn). Tylko 2% badanych uwa¿a, ¿e ³atwiej jest kobietom.
Wykres 12.11. Uzasadnienie pogl¹du, wed³ug którego mê¿czyznom ³atwiej jest prowadziæ dzia³alnoæ gospodarcz¹.

ród³o: Wyniki badania IPSOS-Demoskop z 2001 r.  zrealizowanego na zlecenie PARP

Kobiety z jednej strony podzielaj¹ opinie mê¿czyzn, wed³ug których mêskie cechy charakteru i predyspozycje bardziej predysponuj¹ do dzia³alnoci gospodarczej. Z drugiej strony, wyranie czêciej wskazuj¹, ¿e dla mê¿czyzn spore u³atwienie stanowi mniejsze obci¹¿enie obowi¹zkami, wi¹zanymi przypuszczalnie z prowadzeniem domu i wychowaniem dzieci. W pierwszej kolejnoci wymieniaj¹ mniejsz¹
liczbê obowi¹zków, jakie ogólnie ci¹¿¹ na mê¿czyznach, a w drugiej  ich predyspozycje wynikaj¹ce
z charakteru. Mê¿czyni natomiast g³ównie k³ad¹ nacisk na predyspozycje przez siebie posiadane.

12.3. Przedsiêbiorczoæ m³odzie¿y
W Polsce w ostatnich latach wchodz¹ na rynek pracy kolejne roczniki pokoleñ wy¿u demograficznego przy jednoczesnym spowolnieniu tempa wzrostu gospodarczego i stale wzrastaj¹cym bezrobociu.
Sytuacja m³odych ludzi rozpoczynaj¹cych karierê zawodow¹ jest w zwi¹zku z tym dosyæ trudna.
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Wysoki odsetek ludzi m³odych w ogólnej populacji bezrobotnych jest charakterystyczny dla wszystkich
krajów europejskich. Wiêkszoæ pañstw stosuje specjalne programy pomocowe dla bezrobotnych
oraz tak zwanych grup ryzyka, czyli pracowników szczególnie nara¿onych na utratê pracy, aczkolwiek
istnieje powszechne zrozumienie, ¿e problemu bezrobocia nie mo¿na rozwi¹zaæ jedynie za pomoc¹
instrumentów polityki pañstwa. W sytuacji wysokiego bezrobocia alternatyw¹ dla trudno osi¹galnej
pracy najemnej mo¿e byæ tworzenie w³asnych firm. Wspieranie takiego wyboru drogi zawodowej
jest bardzo istotne z makroekonomicznego punktu widzenia: nowe firmy nie tylko odci¹¿aj¹ rynek
pracy, ich wzrost przek³ada siê na rozwój ca³ej gospodarki. M³ode pokolenie z szansy tej nie korzysta
jednak zbyt czêsto. Z badañ GUS wynika, ¿e tylko oko³o 13 procent przedsiêbiorców, to osoby poni¿ej
30 roku ¿ycia. Tak niewielki odsetek mo¿e dziwiæ, bowiem zazwyczaj to m³odym ludziom przypisuje
siê cechy uznawane za przydatne przy prowadzeniu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, na przyk³ad
pragnienie niezale¿noci, sk³onnoæ do podejmowania ryzyka, przedsiêbiorczoæ.
Pobudzenie przedsiêbiorczoci m³odzie¿y mo¿e byæ istotnym czynnikiem zmniejszaj¹cym bezrobocie
w tej grupie aktywnych zawodowo.
Znajomoæ stosunku do szeroko rozumianej przedsiêbiorczoci, wród uczniów ostatnich klas szkó³
rednich, m³odzie¿y koñcz¹cej studia oraz absolwentów (bezrobotnych, pracowników najemnych
i przedsiêbiorców) mo¿e pomóc w promowaniu w³asnej dzia³alnoci gospodarczej jako alternatywnej formy zatrudnienia. Poznaniu wspomnianego stosunku m³odzie¿y do przedsiêbiorczoci s³u¿y³y
badania pt.: Postawy m³odzie¿y wobec przedsiêbiorczoci przeprowadzone na zlecenie Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoci przez Ipsos-Demoskop w padzierniku 2001 r. Dostarczy³y one informacji na temat oceny rynku pracy, w tym oceny w³asnych szans i zagro¿eñ zwi¹zanych z podejmowaniem pracy zawodowej, postaw przedsiêbiorczoci i gotowoci do podejmowania w³asnej dzia³alnoci gospodarczej.14
Badaniami objêto 1500 uczniów ostatnich klas szkó³ ponadpodstawowych reprezentuj¹cych ró¿ne
profile kszta³cenia oraz 500 studentów ostatniego roku wy¿szych uczelni, pañstwowych i prywatnych. Studenci reprezentowali ró¿ne typy uczelni i wydzia³y15.
Ponadto, badaniu poddano 350 m³odych ludzi (do 30 roku ¿ycia), którzy ju¿ ukoñczyli naukê i obecnie
s¹ pracownikami najemnymi, w³acicielami przedsiêbiorstw, zaanga¿owanymi w przedsiêwziêcia
rodzinne oraz bezrobotnymi. W tej czêci badania poszukiwano odpowiedzi, w jakim stopniu m³odzi
ludzie wkraczaj¹cy na rynek pracy, s¹ do tego przygotowani, tak pod wzglêdem posiadanej wiedzy,
jak i cech osobowoci16.

14

15

16

Badania zosta³y zrealizowane w województwach wybranych na podstawie dwóch kryteriów: stopnia urbanizacji i stopy
bezrobocia. W efekcie, w próbie badawczej znalaz³a siê m³odzie¿ z województw: l¹skiego, wiêtokrzyskiego,
zachodniopomorskiego i warmiñsko  mazurskiego. W celu uzyskania pe³nego obrazu sytuacji na obszarach
wytypowanych województw, w ka¿dym z nich wyodrêbniono powiaty o niskiej i wysokiej stopie bezrobocia. W ramach
badania uwzglêdniono gminy o zró¿nicowanej wielkoci. Ze wzglêdu na wielkoæ miejscowoci zamieszkania badanej
m³odzie¿y, wyodrêbniono du¿e aglomeracje miejskie, miasta o redniej wielkoci, miasta ma³e oraz wsie.
Badanie uczniów przeprowadzono w 32 szko³ach o nastêpuj¹cych profilach: liceum ogólnokszta³c¹ce, technikum, liceum
zawodowe, zasadnicza szko³a zawodowa Badanie studentów przeprowadzono w uczelniach o nastêpuj¹cych profilach: uniwersytet, wy¿sze szko³y rolnicze, wy¿sze szko³y medyczne, wy¿sze szko³y techniczne, szko³y ekonomiczne.
Wykorzystan¹ metod¹ badawcz¹, by³a ankieta audytoryjna.
Struktura próby w tym module badania wygl¹da³a nastêpuj¹co: 100 pracowników najemnych, 100 bezrobotnych, 100
przedsiêbiorców i 50 osób zaanga¿owanych w przedsiêwziêcia rodzinne. Informacje uzyskiwano przy wykorzystaniu
metody wywiadu kwestionariuszowego.
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12.3.1. Postawy m³odzie¿y szkó³ rednich wobec przedsiêbiorczoci
Wród badanych uczniów17 , przedsiêbiorcy i przedsiêbiorczoæ ciesz¹ siê wysokim presti¿em i uznaniem. W ich opinii, prowadzenie w³asnej firmy daje niezale¿noæ, stwarza mo¿liwoæ ciekawej pracy
i osi¹gania wysokich zarobków, a tak¿e przysparza szacunku innych osób. Równoczenie uwa¿aj¹ oni,
¿e prowadzenie w³asnej firmy jest ryzykowne i skomplikowane, wi¹¿e siê ze stresem i k³opotami
oraz ze zwiêkszonymi obowi¹zkami i du¿¹ odpowiedzialnoci¹.
Analizuj¹c wyniki badañ mo¿na zaobserwowaæ, ¿e m³odzie¿ ucz¹ca siê posiada du¿y potencja³ proprzedsiêbiorczy, wyra¿aj¹cy siê najpe³niej w chêci za³o¿enia w³asnej firmy. Jednak potencja³ ten, jest
mo¿liwy do uruchomienia dopiero w dalszej perspektywie czasowej, gdy¿ priorytetem dla wiêkszoci badanej m³odzie¿y, jest w najbli¿szych latach kontynuacja nauki w szko³ach wy¿szych.
Plany podjêcia nauki w szko³ach wy¿szych deklarowa³o 73% ogó³u badanych (91% uczniów liceów,
82% uczniów liceów zawodowych, 73% uczniów techników). Tak¿e 19% uczniów szkó³ zawodowych zamierza pójæ na studia, a 33% z nich planuje skoñczyæ szko³ê pomaturaln¹.
Zamiar podjêcia pracy zawodowej w celu usamodzielnienia siê od razu po ukoñczeniu szko³y, zadeklarowa³o 26% badanych. O ile jednak wród uczniów zasadniczych szkó³ zawodowych, liceów zawodowych i techników odsetek takich deklaracji wynosi³ oko³o 30% (odpowiednio: 31%, 33% i 32%),
to m³odzie¿ liceów ogólnokszta³c¹cych zdecydowanie rzadziej planowa³a podjêcie pracy po ukoñczeniu szko³y (14%). Stosunkowo rzadko spotykano siê z odpowiedziami uczniów wskazuj¹cymi na
plany za³o¿enia w³asnej firmy po ukoñczeniu szko³y. Tylko 7% ogó³u pytanej m³odzie¿y deklarowa³o takie zamiary, najczêciej byli to uczniowie techników (11%), najrzadziej licealici (4%).
Wykres 12.12. Plany uczniów po zakoñczeniu nauki w szkole

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP
17

W badanej próbie uczniów ostatnich klas szkó³ rednich, najliczniejsz¹ grupê stanowili uczniowie liceów
ogólnokszta³c¹cych (34%). Nieco mniej liczni byli uczniowie techników (28%), a zdecydowanie mniejsz¹ grup¹ byli
uczniowie liceów zawodowych (23%). Najmniejszy odsetek stanowi³a w próbie m³odzie¿ szkó³ zawodowych (19%).
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Za³o¿enie w³asnej firmy jest rozpatrywane najczêciej w przypadku braku mo¿liwoci kontynuacji
nauki. Obawa przed pozostawaniem bez pracy jest jednym z wielu czynników motywuj¹cych do
podjêcia dzia³alnoci gospodarczej. W przypadku braku pracy, na za³o¿enie w³asnej firmy zdecydowa³oby siê 51% badanych. Typ szko³y nie ró¿nicowa³ w tym wypadku odpowiedzi, jedynie uczniowie zasadniczych szkó³ zawodowych rzadziej wymieniali mo¿liwoæ podjêcia dzia³alnoci gospodarczej, jako sposób na unikniêcie bezrobocia (42%).
Maj¹c do wyboru prowadzenie w³asnej firmy lub pracê najemn¹, wiêkszoæ badanych uczniów wybra³o by tê pierwsz¹ mo¿liwoæ (62%). Przy czym, zmienna p³ci nie ró¿nicuje odpowiedzi. Równie¿
rodzaj szko³y nie wp³ywa³ na wybór charakteru pracy. Wiêksze zainteresowanie prowadzeniem w³asnej firmy, ni¿ wykonywaniem pracy najemnej, deklarowa³o 64% uczniów liceów zawodowych,
65% uczniów techników, 61% m³odzie¿y ze szkó³ zawodowych i 60% z liceów ogólnokszta³c¹cych.
Na gotowoæ do podejmowania dzia³alnoci gospodarczej ma wp³yw szereg ró¿norodnych czynników, które mo¿na pogrupowaæ w kategoriach: czynników obiektywnych  zewnêtrznych, spo³ecznych i rynkowych oraz czynników subiektywnych  wewnêtrznych, zwi¹zanych z cechami osobowoci predysponuj¹cymi do realizowania w³asnej aktywnoci zawodowej w obszarze dzia³alnoci
gospodarczej.
G³ówne czynniki zewnêtrzne, które sprzyjaj¹ przedsiêbiorczoci, wed³ug badanych uczniów, to
sprzyjaj¹ce warunki na rynku, zagro¿enie bezrobociem, uk³ady rodzinne i towarzyskie oraz tradycje
rodzinne.
Wykres 12.13. Czynniki, które wed³ug uczniów wp³ywaj¹ na decyzjê o za³o¿eniu w³asnej firmy  czynniki zewnêtrzne

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP

Wród czynników wewnêtrznych, respondenci wymieniali potrzebê godziwych zarobków, d¹¿enie
do samodzielnoci, dowiadczenie, wrodzon¹ zaradnoæ, sk³onnoæ do ryzyka, chêæ udowodnienia
w³asnej wartoci.

Warto podkreliæ, ¿e struktura próby jest zbli¿ona do wskaników skolaryzacji odnotowywanych dla populacji uczniów
szkó³ rednich, gdzie 34% stanowi¹ uczniowie liceów ogólnokszta³c¹cych, a 56% to uczniowie szkó³ technicznych
i zawodowych, w tym równie¿ szkó³ zasadniczych (dane GUS za rok 2000).
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Wykres 12.14. Czynniki, które wed³ug uczniów wp³ywaj¹ na decyzjê o za³o¿eniu w³asnej firmy  czynniki
wewnêtrzne

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP

Najwa¿niejszym czynnikiem, który w opinii uczniów sprzyja podjêciu decyzji o za³o¿eniu w³asnej
firmy, jest potrzeba godziwych zarobków. Na decyduj¹cy wp³yw tego czynnika wskaza³o 67%
uczniów. W dalszej kolejnoci wymieniane by³y: d¹¿enie do samodzielnoci (53%), posiadane dowiadczenie (53%) oraz sprzyjaj¹ce okolicznoci na rynku (52%). Du¿e znaczenie ma tak¿e zagro¿enie bezrobociem  wed³ug 43% uczniów w³asna firma to sposób na unikniêcie bezrobocia.
Szukaj¹c innych czynników sprzyjaj¹cych postawom przedsiêbiorczym nale¿y zwróciæ uwagê na
takie elementy jak: praca w czasie nauki, sk³onnoæ do ryzyka, sk³onnoæ do inwestycji, sk³onnoæ
do oszczêdzania.
Rozwijaniu cech przedsiêbiorczoci sprzyja podejmowanie pracy podczas trwania nauki. Osoby j¹
podejmuj¹ce, czêciej ni¿ ogó³ uczniów przejawiaj¹ postawy przedsiêbiorcze. Jedynie uczniowie utrzymuj¹cy, ¿e s¹ zmuszeni do pracy ze wzglêdu na koniecznoæ utrzymania domu (osoby te znajduj¹ siê
w sytuacji zdecydowanie ró¿ni¹cej siê od sytuacji pozosta³ych pracuj¹cych kolegów) rzadziej przejawiaj¹ postawy przedsiêbiorcze. Uczniowie, którzy chc¹ byæ niezale¿ni finansowo lub pracuj¹, aby
nabyæ dowiadczenie zawodowe, postawieni w sytuacji wyboru miêdzy mo¿liwoci¹ za³o¿enia firmy a prac¹ najemn¹, czêciej wyra¿ali chêæ prowadzenia w³asnej firmy. Dotyczy to zarówno pracuj¹cych systematycznie, jak i podejmuj¹cych pracê od czasu do czasu. Zale¿noæ ta wzrasta wraz ze
stopniem zaanga¿owania w pracê: a¿ 44% uczniów podejmuj¹cych systematyczn¹ pracê (wobec 26%
ogó³u) zdecydowanie chcia³oby w przysz³oci za³o¿yæ w³asn¹ firmê.
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Wykres 12.15. Chêæ do za³o¿enia w³asnej firmy

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP

Postawom pro-przedsiêbiorczym sprzyja otwartoæ na ryzyko i sk³onnoæ do inwestowania. Wród
osób, które charakteryzuj¹ siê wiêksz¹ otwartoci¹ na ryzyko, a¿ 70% wybieraj¹c miêdzy za³o¿eniem firmy, a pozostaniem pracownikiem najemnym, zdecydowa³oby siê na za³o¿enie firmy, podczas gdy w ca³ej badanej populacji odsetek ten wyniós³ 62%.
Mo¿na stwierdziæ, ¿e czynnikami, które w najwiêkszym stopniu kszta³tuj¹ postawy przedsiêbiorcze
wród uczniów ostatnich klas szkó³ ponadpodstawowych s¹:
· przekonanie, ¿e prowadzenie w³asnej firmy stwarza mo¿liwoæ ciekawej pracy
· opinia, ¿e tylko ryzykuj¹c mo¿na w ¿yciu osi¹gn¹æ co wiêcej
· profil wykszta³cenia  czêciej postawy przedsiêbiorcze przejawiaj¹ uczniowie liceum
· opinia, ¿e za³o¿enie i prowadzenie w³asnej firmy wi¹¿e siê z d¹¿eniem do wysoko cenionej wród
uczniów samodzielnoci
· przekonanie, ¿e za³o¿enie w³asnej firmy wi¹¿e siê z pozytywnie postrzegan¹, wrodzon¹ zaradnoci¹
oraz potrzeb¹ godziwych zarobków.
Niestety, uczniowie szkó³ rednich pomimo deklaracji chêci za³o¿enia w³asnej firmy w przysz³oci, nie
posiadaj¹ odpowiedniej wiedzy na temat mo¿liwoci wsparcia i praktycznej realizacji ich planów.
Niewiele wiedz¹ na temat instytucji pomagaj¹cych przedsiêbiorcom. Jedynie niektórzy o nich s³yszeli, ale nie potrafi¹ wymieniæ ich nazwy. Gdyby dzisiaj mieli za³o¿yæ w³asn¹ firmê niewielu z nich
wiedzia³oby, gdzie nale¿y siê udaæ, by za³atwiæ formalnoci z tym zwi¹zane. S¹ jednak przekonani,
¿e poradziliby sobie z tym problemem. Informacji najczêciej szukaliby w internecie, wród znajomych prowadz¹cych w³asne firmy.

12.3.2. Postawy studentów ostatnich lat wobec przedsiêbiorczoci
Studenci zbli¿aj¹c siê do koñca edukacji planuj¹ swoj¹ karierê zawodow¹. Zapytani o plany dotycz¹ce
przysz³oci zdecydowanie najczêciej odpowiadaj¹, ¿e po ukoñczeniu studiów podejm¹ pracê zawodow¹. Blisko co pi¹ty z nich bierze pod uwagê wyjazd za granicê w celach zarobkowych. Liczna jest
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równie¿ grupa osób planuj¹cych dalsz¹ karierê naukow¹ na studiach doktoranckich. W³asn¹ firmê
zamierza za³o¿yæ 11% badanych studentów, a dalsze 8% zamierza pomagaæ w prowadzeniu firmy
rodzinnej. Tak wiêc, blisko co pi¹ty z badanych studentów z du¿ym prawdopodobieñstwem swe losy
zwi¹¿e z prywatn¹ dzia³alnoci¹ gospodarcz¹. 2% z góry zak³ada, ¿e powiêkszy grono bezrobotnych
i po studiach zamierza zarejestrowaæ siê w urzêdzie pracy, a 6% nie ma jeszcze sprecyzowanych
planów.
Wykres 12.16. Plany ¿yciowe studentów po ukoñczeniu studiów

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP

W dalszej perspektywie 10-12 lat, 54% studentów chcia³oby prowadziæ w³asn¹ firmê (zdecydowanie
tak  21%, raczej tak  33%). Tylko 2% badanych studentów zdecydowanie zaprzecza chêci za³o¿enia
w przysz³oci w³asnej firmy.
Wykres 12.17. Deklarowana chêæ za³o¿enia w przysz³oci w³asnej firmy

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP
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Najczêciej, wród planowanej na przysz³oæ dzia³alnoci gospodarczej, badani wymieniali dzia³alnoæ handlow¹ (12%), kancelarie prawne, biura rachunkowe (9%), dzia³alnoæ us³ugow¹ (8%), firmy
budowlane (8%), kliniki, gabinety lekarskie (6%), dzia³alnoæ turystyczn¹ (6%), dzia³alnoæ zwi¹zana
z informatyk¹ (4%), us³ugi kosmetyczne, sauny, solaria, fitness cluby (4%), lokale gastronomiczne
i rozrywkowe (3%), rolnictwo (3%), dzia³alnoæ kulturaln¹, charytatywn¹ (3%). Jeszcze rzadziej
wymieniano dzia³alnoæ zwi¹zan¹ z reklam¹ i marketingiem, nauczaniem jêzyków obcych, prowadzeniem prywatnych przedszkoli, warsztatów samochodowych, us³ug transportowych.
Plany zwi¹zane z za³o¿eniem w³asnej firmy dwukrotnie czêciej deklaruj¹ osoby, które w najbli¿szej
rodzinie maj¹ osobê prowadz¹c¹ w³asn¹ dzia³alnoæ gospodarcz¹ (14% wobec 7% osób nie posiadaj¹cych takich wzorów w najbli¿szej rodzinie). W przypadku, gdy firmê prowadzi które z rodziców
zale¿noæ ta jest jeszcze bardziej wyrana (odpowiednio 20% wobec 8%).
Wspó³udzia³ w prowadzeniu firmy rodzinnej czêciej od innych planuj¹ studenci uczelni ekonomicznych i rolniczych (odpowiednio 13% i 12%) oraz studiuj¹cy marketing i zarz¹dzanie (14%). Studiuj¹c
osoby te zdobywaj¹ niew¹tpliwie kwalifikacje pomocne w kierowaniu i zarz¹dzaniu firm¹. Generalnie,
wród studentów, których rodzice prowadz¹ w³asn¹ firmê, planowany wspó³udzia³ w prowadzeniu
firmy rodzinnej deklaruje a¿ 26% sporód nich.
Kolejnym istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na decyzjê o rozpoczêciu dzia³alnoci gospodarczej
jest sytuacja na rynku pracy. Co czwarty badany (24%), oceniaj¹c swoje szanse na znalezienie pracy
po ukoñczeniu edukacji, spodziewa siê du¿ych trudnoci w tym zakresie, blisko po³owa respondentów (48%) spodziewa siê pewnych problemów ze zdobywaniem zatrudnienia. Zaledwie 6% studentów z pe³nym optymizmem ocenia swoje szanse na znalezienie pracy uznaj¹c, ¿e nie bêdzie mia³o
z tym ¿adnych problemów, a 22% uwa¿a, ¿e raczej nie bêdzie mia³o takich problemów.
W przypadku trudnoci ze znalezieniem interesuj¹cej pracy, badani studenci najczêciej gotowi byliby
wyjechaæ zagranicê lub zapisaæ siê na kursy doszkalaj¹ce. Wiêkszoæ jest te¿ gotowa podj¹æ pracê
mniej interesuj¹c¹ lub szukaæ pracy w innej miejscowoci, do której trzeba by³oby doje¿d¿aæ. Zasi³ek dla bezrobotnych gotów by³by zaakceptowaæ co czwarty pytany student.
Na za³o¿enie w³asnej firmy, w przypadku trudnoci ze znalezieniem pracy zgodnej z zainteresowaniami, zdecydowa³by siê co trzeci z badanych. Czêciej ni¿ inni, w³asn¹ firmê chcieliby prowadziæ
studenci pochodz¹cy ze wsi i ma³ych miasteczek (odpowiednio 53% i 54%), a wiêc miejsc gdzie
rynek pracy jest ograniczony, a tak¿e ci, którzy w otoczeniu rodzinnym maj¹ osobê prowadz¹c¹ w³asn¹ firmê (55%).Osoby, które wola³yby prowadziæ w³asn¹ firmê, wskazuj¹ przede wszystkim na
wiêksz¹ swobodê w podejmowaniu decyzji, komfort niezale¿noci zwi¹zany z pozycj¹ przedsiêbiorcy
(48%). Na drugim miejscu wród motywów sk³aniaj¹cych do podejmowania dzia³alnoci gospodarczej, lokuj¹ siê wiêksze dochody (19%), a na trzecim wiêksze mo¿liwoci rozwoju (15%). Natomiast
12% badanych przyznaje, ¿e lubi kierowaæ ludmi i to stanowi jedn¹ z g³ównych przyczyn, dla których woleliby prowadziæ w³asn¹ firmê. Inne wymieniane motywy wi¹¿¹ siê mniej lub bardziej ze
wspomnian¹ wczeniej potrzeb¹ niezale¿noci. Studenci zwracaj¹ uwagê na to, ¿e pracuj¹c we w³asnej firmie sami zarabialiby na siebie (7%), byliby szefami dla samych siebie (4%), nie byliby wyzyskiwani, nikt nie móg³by ich zwolniæ (4%), mieliby nienormowany czas pracy (4%) i mieliby poczucie
pewnoci zatrudnienia w sytuacji, gdy o pracê jest trudno (3%).
W opinii respondentów czynnikami decyduj¹cymi o tym, ¿e ludzie w Polsce zak³adaj¹ w³asne firmy,
s¹: d¹¿enie do samodzielnoci (60%),dowiadczenie zdobyte we wczeniejszej pracy (59%), sprzyjaj¹ca sytuacja na rynku (51%),sk³onnoæ do ryzyka(49% ), potrzeba godziwych zarobków (48%),
brak innych mo¿liwoci zarabiania na ¿ycie (28%) chêæ udowodnienia w³asnej wartoci (29%).
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Wykres 12.18. Czynniki decyduj¹ce o za³o¿eniu w³asnej firmy

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP

Niezbêdnym warunkiem poprzedzaj¹cym decyzje dotycz¹ce rozwijania w³asnej przedsiêbiorczoci,
wydaje siê przekonanie o tym, ¿e aby osi¹gn¹æ co w ¿yciu, nale¿y inwestowaæ lub oszczêdzaæ pieni¹dze. Blisko po³owa badanych studentów (48%) uwa¿a, ¿e pieni¹dze warto przede wszystkim pomna¿aæ, trzykrotnie rzadziej (16%) wyra¿ana jest opinia, ¿e pieni¹dze nale¿y przede wszystkim oszczêdzaæ. Nag³¹ nadwy¿kê pieniê¿n¹ badani wp³aciliby na konto (37%). Ró¿nego rodzaju inwestycji
dotyczy 42% odpowiedzi, w tym: 16% zainwestowa³oby w zakup akcji/obligacji, 10% przeznaczy³oby pieni¹dze na zakup mieszkania, 10% zainwestowa³oby we w³asne wykszta³cenie, a 7% chcia³oby
zainwestowaæ w firmê. 32% odpowiedzi dotyczy szeroko rozumianej konsumpcji, w tym 16% przeznaczy³oby pieni¹dze na kupno samochodu, sprzêtu lub remont mieszkania, 11%  na wyjazdy, odpoczynek, zabawê, 5%  na bie¿¹ce potrzeby, sp³atê d³ugów. 5% odda³oby pieni¹dze rodzicom. Wiêkszoæ studentów, którzy chcieliby za³o¿yæ firmê, wola³oby poprowadziæ j¹ raczej wspólnie
z kim innym ni¿ samodzielnie (56% wobec 41%). Czynnikami zachêcaj¹cymi do za³o¿enia w³asnej
firmy, by³yby: mo¿liwoæ uzyskania niskooprocentowanego kredytu, niewielka bezzwrotna po¿yczka na rozpoczêcie dzia³alnoci oraz dostêp do taniego lokalu.
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Wykres 12.19. Czynniki zachêcaj¹ce do za³o¿enia w³asnej firmy

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP

Najsilniejsz¹ barier¹ w³asnej przedsiêbiorczoci jest, w przypadku studentów: brak pieniêdzy na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoci, zbyt du¿e ryzyko zwi¹zane z prowadzeniem firmy oraz czêste zmiany
przepisów.
Wykres 12.20. Czynniki zniechêcaj¹ce do za³o¿enia w³asnej firmy

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP
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Studentki czêciej ni¿ studenci, jako barierê wymieniaj¹ lêk przed tym, ¿e nie poradz¹ sobie z prowadzeniem
firmy (28% wobec 13%) oraz brak pieniêdzy na rozpoczêcie w³asnej dzia³alnoci (77% wobec 68%). Studenci czêciej ni¿ studentki jako barierê wymieniaj¹ niestabilne prawo podatkowe (31% wobec 24%)
oraz czêste zmiany przepisów (40% wobec 28%).
Porz¹dkuj¹c zebrane informacje na temat czynników determinuj¹cych zachowania przedsiêbiorcze
wed³ug studentów, nale¿y podkreliæ znaczenie tradycji rodzinnych, rolê ambicji ¿yciowych i aspiracji
zawodowych oraz po¿¹danego statusu materialnego, a tak¿e gotowoæ do podejmowania ryzyka.
Studenci s³abo orientuj¹ siê w dzia³alnoci instytucji i organizacji wspieraj¹cych przedsiêbiorców.
G³ównymi ród³ami informacji na ten temat s¹ dla nich telewizja (40%), prasa (38%), rodzina i znajomi
(21%), w³asne dowiadczenie (15%), internet (8%), reklama i targi (9%) oraz praca lub szko³a (8%).
G³ównymi formami pomocy, jakiej badani studenci oczekuj¹ przy rozpoczynaniu dzia³alnoci
gospodarczej s¹: dostêp do rodków kapita³owych takich, jak niskooprocentowany kredyt, czy niewielka bezzwrotna po¿yczki oraz mo¿liwoæ zdobycia taniego lokalu na potrzeby firmy. Ponadto,
respondenci oczekiwaliby przy zak³adaniu firmy pomocy doradczej, w tym prawnej, gospodarczej
i pomocy w rozliczeniach z urzêdami skarbowymi.

12.3.3. Postawy m³odych w³acicieli firm wobec przedsiêbiorczoci
Zapytani o powody rozpoczêcia dzia³alnoci w okrelonej bran¿y, m³odzi przedsiêbiorcy wymieniaj¹ przede wszystkim sprzyjaj¹c¹ sytuacjê na rynku (36%). Nieco rzadziej wymieniane by³y wczeniejsze dowiadczenie zawodowe, zdobyte przed za³o¿eniem w³asnej firmy (31%) oraz rady przyjació³ lub rodziny (29%). Sporadycznie, przy zak³adaniu firm m³odzi przedsiêbiorcy kierowali siê
lokalnymi tradycjami lub rad¹ jakiej instytucji czy organizacji promuj¹cej przedsiêbiorczoæ (2%).
Wykres 12.21. Powody rozpoczêcia dzia³alnoci

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP

Przed za³o¿eniem w³asnej firmy, po³owa m³odych przedsiêbiorców by³a zatrudniona w charakterze pracownika najemnego w innej firmie. Dla czêci przedsiêbiorców prowadzenie w³asnego przedsiêbiorstwa jest
pierwszym dowiadczeniem zawodowym  jedna trzecia obecnych w³acicieli tu¿ przed za³o¿eniem firmy
uczy³a siê lub studiowa³a. Niewielu badanych, wczeniej prowadzi³o inn¹, w³asn¹, dzia³alnoæ gospodarcz¹.
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M³odzi przedsiêbiorcy s¹ przewa¿nie jedynymi w³acicielami firm (86%), najczêciej te¿ kieruj¹
przedsiêbiorstwem samodzielnie, bez udzia³u innych osób (79%). Wiêkszoæ w³acicieli sama za³o¿y³a swoj¹ firmê (84%), jedynie co dziesi¹ty przedsiêbiorca przej¹³ ju¿ istniej¹c¹ firmê rodzinn¹.
Niewielu m³odych przedsiêbiorców korzysta³o przy rozpoczynaniu dzia³alnoci z us³ug instytucji
finansowych.
Wykres 12.22. Najpopularniejsze ród³a kapita³u za³o¿ycielskiego

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP

Kapita³ w³asny oraz fundusze nale¿¹ce do rodziny i znajomych to g³ówne ród³a kapita³u za³o¿ycielskiego. Stosunkowo rzadko wskazywanym ród³em kapita³u za³o¿ycielskiego jest kredyt bankowy 
wymienia³ go jedynie co pi¹ty przedsiêbiorca.
Pytani o bariery wystêpuj¹ce przy zak³adaniu w³asnej firmy, respondenci wskazywali na biurokratyzm
(66%), niejasne przepisy prawne (48%), brak finansów (41%), brak regu³ rozwoju ma³ych i rednich
przedsiêbiorstw (38%), brak kapita³u pocz¹tkowego (37%) brak odpowiedniego lokalu (22%), problemy z organizacj¹ sprzeda¿y (19%), trudnoci ze znalezieniem odpowiednich pracowników (18%), trudnoci z zakupem wyposa¿enia (17%), problemy z rejestracj¹ firmy (7%) oraz brak surowców (7%).
Wykres 12.23 Bariery napotkane przy zak³adaniu firmy

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP
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Pytani o g³ówne bariery napotykane w trakcie prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej respondenci
wskazywali na wysokie podatki (71%), du¿¹ konkurencjê (69%), biurokratyzm (67%), ma³¹ p³ynnoæ finansow¹ (56%), brak finansów na inwestycje (53%), niejasne przepisy prawne (48%) i brak
ustalonych regu³ rozwoju ma³ych i rednich przedsiêbiorstw (43%). Przez te ostatnie nale¿y rozumieæ brak jasnej, zrozumia³ej dla respondentów polityki pañstwa skoncentrowanej na tworzeniu dobrze przemylanych, dok³adnie okrelonych i skutecznych metod rzeczywistego wspierania rozwoju
sektora MSP (tj. instrumenty finansowe i prawne  w tym preferencje podatkowe i kapita³owe, inwestycyjne oraz doradztwo z zakresu zarz¹dzania przedsiêbiorstwem). Rzadziej wskazywane bariery
podejmowania dzia³alnoci gospodarczej to: trudnoci ze sprzeda¿¹ (33%), trudnoci ze znalezieniem pracowników(18%), trudnoci ze znalezieniem wyposa¿enia (10%) oraz brak surowców (4%).
Wykres 12.24. Bariery napotkane przy prowadzeniu firmy

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP

Po uwzglêdnieniu cytowanych wy¿ej wyników, nie powinna dziwiæ ocena stanu finansowego przedsiêbiorstw. Prawie po³owa firm prowadzonych lub wspó³prowadzonych przez m³odych przedsiêbiorców osi¹gnê³a w roku 2000 niewielkie zyski (46%), a co trzecia firma wypracowa³a zysk na rednim
poziomie (35%). Zaledwie 1% firm zarz¹dzanych lub wspó³prowadzonych przez badanych m³odych
przedsiêbiorców osi¹gnê³o du¿y, zadowalaj¹cy zysk.
Jedna trzecia badanych w grupie przedsiêbiorców deklarowa³a, ¿e w ci¹gu najbli¿szych 2 lat firma przez
nich prowadzona lub wspó³prowadzona, bêdzie rozwijaæ swoj¹ dzia³alnoæ (33%). Podobny odsetek
przedsiêbiorców jest przekonanych, i¿ sytuacja ich firmy nie zmieni siê w ci¹gu tego czasu (31%).
Z kolei, co czwarty w³aciciel uwa¿a, ¿e jego firma bêdzie musia³a walczyæ o przetrwanie (25%).
Podsumowuj¹c analizê czynników kszta³tuj¹cych przedsiêbiorczoæ m³odych w³acicieli firm, nale¿y podkreliæ ogromn¹ wagê takich okolicznoci sprzyjaj¹cych podejmowaniu dzia³alnoci gospodarczej, jak okresowo korzystne warunki rynkowe, dowiadczenie zawodowe oraz pomoc rodziny
i przyjació³. Najwiêkszymi barierami, jakie musieli pokonywaæ m³odzi przedsiêbiorcy przy zak³adaniu swoich firm, by³y nadmiernie rozwiniêta, uci¹¿liwa biurokracja, z³e, niezrozumia³e i niespójne
przepisy prawne reguluj¹ce funkcjonowanie przedsiêbiorstw prywatnych oraz brak dostêpu do wystarczaj¹cych rodków finansowych. Natomiast na póniejszym etapie funkcjonowania firm, naj312

wiêkszymi trudnociami, z jakimi borykali siê ich w³aciciele, by³y wysokie obci¹¿enia podatkowe,
du¿a konkurencja i nasycenie rynku oraz uci¹¿liwa biurokracja.

12.3.4. Stosunek m³odzie¿y bezrobotnej i m³odych pracowników najemnych
do dzia³alnoci gospodarczej
Dla m³odzie¿y bezrobotnej lub podejmuj¹cej pracê najemn¹, prowadzenie dzia³alnoci gospodarczej
mog³o by byæ rozwi¹zaniem problemu braku zatrudnia lub szans¹ na polepszenie warunków materialnych. Zainteresowanie tego typu aktywnoci¹ zawodow¹, choæ znacz¹ce, nie jest jednak powszechne. Zarówno wród pytanych bezrobotnych jak i pracowników najemnych, mniej wiêcej co drugi
deklarowa³ chêæ za³o¿enia w³asnej firmy w przysz³oci (odpowiednio 45% i 51%).
Analizuj¹c okolicznoci zniechêcaj¹ce niepracuj¹cych do za³o¿enia firmy, kolejny raz napotykamy
kwestiê braku rodków finansowych. Mo¿e ona byæ podstawowym czynnikiem blokuj¹cym przedsiêbiorczoæ bezrobotnych, zw³aszcza w po³¹czeniu z obaw¹ przed brakiem mo¿liwoci sp³aty kredytu zaci¹gniêtego wczeniej na rozpoczêcie dzia³alnoci.
Brak motywacji do rozwoju w³asnej przedsiêbiorczoci wród m³odych bezrobotnych sprawia, ¿e
dla o¿ywienia ekonomicznego tej grupy niezbêdne bêdzie dotarcie do niej ze wspomnianym wsparciem finansowym. Naturalnie, nie jest to jedyny mo¿liwy kierunek efektywnego oddzia³ywania.
W ponad 30% przypadków badani bezrobotni narzekali na brak pomys³ów, wyra¿ali obawy, czy
poradz¹ sobie z prowadzeniem w³asnej firmy. Te bariery zdecydowanie mo¿na obni¿yæ dziêki odpowiedniej edukacji i rozwijaniu systemu doradztwa.
Wykres 12.25. Czynniki zniechêcaj¹ce bezrobotnych i pracowników najemnych do za³o¿enia w³asnej firmy.

ród³o: Wyniki badania Ipsos-Demoskop zrealizowanego w 2001 r. na zlecenie PARP
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Kolejnym najczêciej wskazywanym czynnikiem, zniechêcaj¹cym do podejmowania dzia³alnoci
gospodarczej, jest du¿e ryzyko finansowe zwi¹zane z tak¹ dzia³alnoci¹, dostrzega je ponad jedna
trzecia m³odych bezrobotnych (35%) i niewiele mniej ni¿ po³owa m³odych pracowników najemnych
(44%). Zatrudnieni równie¿ czêciej wymieniali czynniki zwi¹zane z regulacjami prawnymi (niestabilny system podatkowy, ci¹g³e zmiany przepisów). Bezrobotna m³odzie¿ zdecydowanie rzadziej
wskazywa³a na te utrudnienia, co mo¿e oznaczaæ, ¿e mimo stosunkowo czêstych deklaracji zainteresowania prowadzeniem w³asnej firmy, bezrobotni s¹ s³abiej zorientowani w podstawowych uwarunkowaniach funkcjonowania prywatnych przedsiêbiorstw.
Respondenci pytani o czynniki zachêcaj¹ce do podejmowania dzia³alnoci gospodarczej, najczêciej
wymieniali mo¿liwoæ zaci¹gania niewielkich po¿yczek na rozpoczêcie dzia³alnoci (51% wskazañ
wród pracowników najemnych, 58% wród bezrobotnych), dostêp do nisko oprocentowanych kredytów (50% wskazañ wród pracowników, 53% wród bezrobotnych), dostêp do taniego lokalu dla
firmy (pracownicy  53%, bezrobotni  55%). Du¿o rzadziej badana m³odzie¿ wskazywa³a na bezp³atny dostêp do porad prawnych (25%  pracownicy, 26%  bezrobotni), doradztwo gospodarcze
(analogicznie 22% i 27%), czy pomoc w rozliczeniach z Urzêdem Skarbowym (po 15% wskazañ
w obu grupach).
Podsumowuj¹c analizy postaw m³odych bezrobotnych i pracowników najemnych wobec przedsiêbiorczoci mo¿na zaobserwowaæ znacz¹ce i podobne w obu grupach, zainteresowanie prowadzeniem dzia³alnoci gospodarczej. Wydaje siê jednak, ¿e m³odzie¿ bezrobotna dysponuje mniejsz¹ wiedz¹
na temat funkcjonowania przedsiêbiorstw na rynku, ni¿ m³odzi pracownicy. Wskazywane przez te
grupy badanych, bariery rozwoju w³asnej przedsiêbiorczoci, nie ró¿ni¹ siê od tych, które s¹ dostrzegane powszechnie tj. brak dostêpu do rodków finansowych niezbêdnych do rozpoczêcia i prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej, du¿e ryzyko prowadzenia takiej dzia³alnoci, brak pomys³u na
zaistnienie na rynku, skomplikowane, niespójne i czêsto zmieniaj¹ce siê przepisy prawa podatkowego,
handlowego, gospodarczego itp.

12.4. Podsumowanie i wnioski
12.4.1. Postawy kobiet-przedsiêbiorców
Analiza wyników badania wskazuje na wystêpowanie ducha inicjatywy w wielu grupach kobiet.
W szczególnoci najm³odsze z nich, kieruj¹ce w³asnymi firmami (w wieku do 30 lat), charakteryzuj¹
siê wysokim poziomem d¹¿enia do samodzielnoci i gotowoci¹ do podejmowania ryzyka. S¹ one
czêciej ni¿ kobiety starsze, motywowane osobistymi aspiracjami i pragnieniem samorealizacji, a tym
samym czêciej traktuj¹ za³o¿enie w³asnej firmy jako atrakcyjn¹ formê aktywnoci ¿yciowej i zarabiania pieniêdzy, ni¿ jako koniecznoæ ¿yciow¹. Z drugiej strony zagro¿enie bezrobociem jest wród
nich stosunkowo najczêciej uwiadamianym czynnikiem sk³aniaj¹cym do poszukiwania alternatywnych form aktywizacji zawodowej.
Z wypowiedzi przedsiêbiorców wynika, ¿e p³eæ nie stanowi istotnej przeszkody w podejmowaniu
dzia³alnoci gospodarczej. Czêciej pogl¹d taki wyra¿aj¹, co znamienne, same kobiety-przedsiêbiorcy, podczas gdy mê¿czyni sk³onni s¹ uwa¿aæ, ¿e to im jest ³atwiej za³o¿yæ i prowadziæ w³asn¹ firmê.
Rozpoznane w badaniu bariery przedsiêbiorczoci, deklarowane przez w³acicieli firm (kobiety i mê¿czyzn w równym stopniu), s¹ dowodem na to, ¿e rozwój przedsiêbiorczoci wymaga dzia³añ rz¹dowych
ukierunkowanych na zmniejszenie obci¹¿enia w³acicieli firm kosztami i czynnociami administracyjnymi oraz dzia³añ o charakterze szkoleniowo-doradczym.
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Wa¿ne jest rozró¿nienie barier, które utrudniaj¹ zak³adanie firm i barier, które s¹ przeszkod¹ w rozwijaniu ju¿ istniej¹cych ma³ych i rednich przedsiêbiorstw. Jeli chodzi o te pierwsze, to badani przedsiêbiorcy, kobiety i mê¿czyni, najczêciej wskazywali na nadmiar spraw organizacyjnych, na niejasnoæ przepisów prawnych oraz na brak jasno okrelonych regu³ zwi¹zanych z dzia³alnoci¹ na w³asny
rachunek. Dopiero w dalszej kolejnoci wymieniano bariery finansowe, a wiêc brak kapita³u pocz¹tkowego czy te¿ brak pieniêdzy na inwestycje. Na wybór i czêstotliwoæ zg³aszania barier przedsiêbiorczoci nie ma wp³ywu zmienna p³ci. Mo¿e to wiadczyæ o tym, ¿e w rzeczywistoci kobiety s¹
w nie wiêkszym stopniu ni¿ mê¿czyni, nara¿one na borykanie siê z trudnociami w dzia³alnoci
gospodarczej, co podwa¿a istniej¹ce w wiadomoci badanych przekonanie o gorszej pozycji kobiet
w wiecie biznesu.
Rozmowy przeprowadzone z przedstawicielami orodków wspieraj¹cych przedsiêbiorczoæ na terenach, które zosta³y objête badaniem, potwierdzaj¹, ¿e osoby zainteresowane za³o¿eniem w³asnej
firmy odczuwaj¹ niedostatek wiedzy i potrzebuj¹ szkoleñ lub porady, jak tak¹ firmê za³o¿yæ. Ponadto,
jest im niezbêdna sta³a zindywidualizowana pomoc doradcza w pierwszym roku prowadzenia firmy.
Szczególn¹ trudnoæ dla przedsiêbiorców stanowi¹ sprawy zwi¹zane z procedur¹ wystêpowania o kredyt lub po¿yczkê, w tym znalezienie porêczycieli.
Z wypowiedzi przedsiêbiorców wynika, ¿e wiêcej barier jest przez nich dostrzeganych i odczuwanych, gdy ju¿ prowadz¹ firmê i chc¹ j¹ z sukcesem rozwijaæ. Zdecydowanie najczêciej wskazuj¹ oni
na wysokie podatki, nadmiar biurokracji, brak p³ynnoci finansowej, niejasne przepisy prawne i du¿¹
konkurencjê.
Charakterystyczne jest te¿ to, ¿e zaledwie 8% kobiet przedsiêbiorców korzysta³o kiedykolwiek
z pomocy orodka wspierania przedsiêbiorczoci na swoim terenie. Jednoczenie niewielki jest udzia³
kobiet przedsiêbiorców (3%), w organizacjach zrzeszaj¹cych pracodawców.

12.4.2 Opinie bezrobotnych kobiet i mê¿czyzn na temat przedsiêbiorczoci
Presti¿ zawodu przedsiêbiorcy jest wród bezrobotnych kobiet bardzo wysoki  znalaz³ siê on na 3
miejscu w rankingu zawodów. Powszechnie podzielana jest opinia, ¿e prowadzenie w³asnej firmy
jest ryzykowne, czasoch³onne i skomplikowane; ale te¿ uwa¿a siê, ¿e daje ona niezale¿noæ i stwarza
mo¿liwoæ osi¹gania wysokich dochodów. Kobiety w porównaniu z mê¿czyznami nieco rzadziej
wymieniaj¹ mo¿liwoæ uzyskiwania wysokich dochodów, a czêciej ni¿ mê¿czyni wskazuj¹ na niezale¿noæ, jak¹ daje prowadzenie w³asnej firmy. Je¿eli za chodzi o negatywne strony w³asnej dzia³alnoci gospodarczej, to kobiety rzadziej wspominaj¹ o trudnociach zwi¹zanych z koniecznymi
formalnociami.
Kobiety doæ podobnie jak mê¿czyni, postrzegaj¹ czynniki u³atwiaj¹ce zak³adanie firmy. W nieco
wiêkszym stopniu s¹dz¹, ¿e pomocne by³yby im ró¿nego rodzaju fachowe porady.
Generalnie kobiety nieco lepiej oceniaj¹ swoje umiejêtnoci (lub mo¿liwoci ich nabycia) w trzech
dziedzinach, które mog³yby byæ u¿yteczne w prowadzeniu w³asnej firmy: prowadzenie korespondencji s³u¿bowej, obs³uga urz¹dzeñ biurowych i korzystanie z komputera. Natomiast trochê gorzej
ni¿ mê¿czyni, oceniaj¹ swoje zdolnoci kierowania ludmi.
Kobiety czêciej przyznaj¹ siê do lêku przed tym, ¿e sobie nie poradz¹ z prowadzeniem w³asnej
firmy. Ponadto, nieco czêciej obawiaj¹ siê k³opotów wynikaj¹cych z niestabilnego systemu podatkowego i czêstych zmian przepisów.
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Wiêkszoæ badanych kobiet bezrobotnych jest zdania, ¿e p³eæ nie ma wp³ywu na ³atwoæ rozpoczynania
w³asnej dzia³alnoci gospodarczej. Jednak blisko jedna trzecia respondentek, zgodzi³a siê z pogl¹dem, ¿e ³atwiej jest mê¿czyznom.
Jedn¹ z g³ównych, o ile nie najwa¿niejsz¹, barier¹ przedsiêbiorczoci, i to zarówno subiektywn¹ jak
i obiektywn¹, dotycz¹c¹ w takim samym stopniu kobiet i mê¿czyzn, stanowi brak odpowiedniej wiedzy
i kwalifikacji osób bezrobotnych i co siê z tym czêciowo ³¹czy, obawa przed trudnociami zwi¹zanymi z prowadzeniem firmy.
Kolejna wa¿na bariera, pozostaj¹ca czêciowo w zwi¹zku z poprzedni¹ i zniechêcaj¹ca do zak³adania w³asnych firm, to obawy bezrobotnych dotycz¹ce trudnoci zwi¹zanych z formalnociami obecnymi przy prowadzeniu firmy oraz niestabilne, niejasne przepisy prawne. Obawy te znajduj¹ potwierdzenie w rzeczywistoci. Badani przedsiêbiorcy czêsto wskazuj¹ na wyj¹tkow¹ dokuczliwoæ
tych czynników.
Inna niezmiernie wa¿na bariera, zarówno dla kobiet jak i mê¿czyzn, to brak funduszy na rozpoczêcie
dzia³alnoci oraz obawa przed ryzykiem finansowym.
Aktywizacji bezrobotnych sprzyja³yby niew¹tpliwie:
· ³atwy dostêp do bezp³atnego doradztwa (prawnego, finansowego, organizacyjnego) w zakresie
zak³adania i prowadzenia firmy;
· dobra, skuteczna promocja instytucji  organizacji doradczych;
· rozwijanie rz¹dowych systemów funduszy lub porêczeñ kredytowych;
· rozwijanie systemu szkoleñ ze szczególnym uwzglêdnieniem kwalifikacji deficytowych w danym
regionie;
· tworzenie centrów aktywizacji kobiet maj¹cych na celu pomoc g³ównie w przezwyciê¿aniu barier
psychologicznych.

12.4.3 Opinie m³odzie¿y na temat przedsiêbiorczoci
Studenci i uczniowie szkó³ rednich charakteryzuj¹ siê du¿ym potencja³em przedsiêbiorczym. Czynnikami wp³ywaj¹cymi na stopieñ przedsiêbiorczoci wród m³odzie¿y s¹:
· Miejsce zamieszkania respondenta- w mniejszych miejscowociach w³asna firma mo¿e byæ sposobem na rozwi¹zanie problemu braku pracy
· Wykszta³cenie respondenta  im wy¿szy jest poziom wykszta³cenia tym bardziej wzrasta akceptacja dla prowadzenia dzia³alnoci gospodarczej
· Akceptacja ryzyka
· Aktywnoæ zarobkowa w trakcie nauki- praca w czasie nauki jest czynnikiem zwiêkszaj¹cym
poziom akceptacji dla postaw przedsiêbiorczoci, w tym zw³aszcza prowadzenia w³asnej firmy.
· Przyk³ad rodzinny  czynnikiem wp³ywaj¹cym na wiêkszy poziom przedsiêbiorczoci jest posiadanie w rodzinie osoby prowadz¹cej dzia³alnoæ gospodarczej.
Wród czynników zachêcaj¹cych do podjêcia dzia³alnoci gospodarczej uczniowie, studenci, m³odzi
bezrobotni oraz pracownicy najemni wymieniaj¹:
· Preferencyjne nisko oprocentowane kredyty
· Bezzwrotne po¿yczki
· Tani lokal
· Porady co do kierunku prowadzenia dzia³alnoci
· Porady prawne
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Porównuj¹c oczekiwania tych grup respondentów z opiniami m³odych przedsiêbiorców nale¿y
zauwa¿yæ, ¿e podstawowym problemem przy zak³adaniu firmy, by³ dla m³odych przedsiêbiorców
nie tyle brak kapita³u, co nadmiernie rozwiniêta, uci¹¿liwa biurokracja i niejasne przepisy prawne.
Brak kapita³u wymieniano dopiero na trzecim miejscu.
G³ównymi barierami w prowadzonej ju¿ dzia³alnoci gospodarczej s¹:
· Wysokie podatki
· Du¿a konkurencja i trudnoci ze sprzeda¿¹ w³asnych produktów i us³ug
· Uci¹¿liwa, nadmiernie rozroniêta biurokracja
· Ma³a p³ynnoæ finansowa i oraz brak finansów na inwestycje.
· Brak dostêpu do bezp³atnych i rzetelnych porad prawnych.
Nale¿y te¿ zauwa¿yæ, ¿e badana m³odzie¿ wykazuje bardzo s³ab¹ znajomoæ instytucji pomagaj¹cych przedsiêbiorcom i rzadko korzysta z ich us³ug.
Analizuj¹c powy¿sze wyniki mo¿na rekomendowaæ nastêpuj¹ce rozwi¹zania:
· Tanie kredyty i po¿yczki na za³o¿enie oraz rozwój firmy mog³yby byæ czynnikiem pobudzaj¹cym
rozwój przedsiêbiorczoci m³odych ludzi. Zmniejszy³o by to równie¿ stopieñ ryzyka towarzysz¹cemu prowadzeniu dzia³alnoci gospodarczej
· Uproszczenie procedur biurokratycznych towarzysz¹cych zak³adaniu i prowadzeniu dzia³alnoci
gospodarczej mog³oby byæ wa¿nym czynnikiem w rozwijaniu przedsiêbiorczoci m³odzie¿y
· Zmniejszenie obci¹¿eñ fiskalnych mo¿e byæ czynnikiem stymuluj¹cym rozwój przedsiêbiorczoci
· Inwestycje w edukacjê mog¹ byæ impulsem dla rozwoju przedsiêbiorczoci
· Nale¿y rozwijaæ sieæ instytucji doradczych dla przedsiêbiorców i wiêkszym stopniu promowaæ
jej dzia³ania.
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Aneks 1. Tabele statystyczne obrazuj¹ce stan sektora MSP w Polsce
w latach 1999-2000
Tabela 1.

Wartoæ dodana brutto wytworzona w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w 1999 r.
Z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej (w mln z³)

Tabela 2.

Struktura produktu krajowego brutto i wartoci dodanej brutto wytworzonej w przedsiêbiorstwach w 1999 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej (w %)

Tabela 3.

Wartoæ dodana brutto wytworzona w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w 2000 r.
z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej (w mln z³.)

Tabela 4.

Struktura produktu krajowego brutto i wartoci dodanej brutto wytworzonej w przedsiêbiorstwach w 2000 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarcdzej (w %)

Tabela 5.

Przedsiêbiorstwa zarejestrowane w systemie REGON wg sektorów w³asnoci oraz sekcji gospodarki  stan w dniu 31.XII.2000 r.

Tabela 6.

Liczba przedsiêbiorstw aktywnych wg sekcji gospodarki w 2000 r.

Tabela 7.

Tempo zmian liczby przedsiêbiorstw aktywnych w latach 1997-2000 (rok poprzedni = 100%)

Tabela 8.

Pracuj¹cy w gospodarce narodowej  stan w dniu 31.XII.2000 r.

Tabela 9.

Udzia³y pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w ogólnej licznie pracuj¹cych
wg sekcji gospodarki w latach 19992000 (liczba pracuj¹cych w sekcji ogó³em = 100%)

Tabela 10. Struktura pracuj¹cych w sektorze rynkowym wg sekcji gospodarki w latach 1999-2000
(liczba pracuj¹cych w sektorze rynkowym = 100%0
Tabela 11.

Tempo zmian liczby pracuj¹cych w latach 19972000 (rok poprzedni = 100%)

Tabela 12. Przeciêtna liczba pracuj¹cych w gospodarce narodowej w 2000 roku (w tys. osób)
Tabela 13. Tempo zmian przeciêtnej liczby pracuj¹cych w latach 19972000 (rok poprzedni = 100%)
Tabela 14. Przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów w 2000 r. wg sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki (ceny bie¿¹ce  w mln z³)
Tabela 15. Wskaniki rentownoci obrotu brutto w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci
i sekcji gospodarki w latach 19982000 (w %)
Tabela 16. Wskaniki rentownoci obrotu netto w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci
i sekcji gospodarki w latach 19982000 (w %)
Tabela 17. Wskaniki p³ynnoci finansowej drugiego stopnia w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki w latach 19982000 (w %)
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Tabela 18. Nak³ady inwestycyjne w gospodarce narodowej w 2000 roku wed³ug sekcji gospodarki
(w tys. z³)
Tabela 19. Nak³ady inwestycyjne w sektorze publicznym w 2000 roku wed³ug sekcji gospodarki
(w tys. z³)
Tabela 20. Nak³ady inwestycyjne w sektorze prywatnym w 2000 roku wed³ug sekcji gospodarki
(w tys. z³)
Tabela 21. Nak³ady inwestycyjne na 1 pracuj¹cego w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci nale¿¹cych do sektora rynkowego wg sekcji gospodarki w 2000 roku (ceny bie¿¹ce  w tys. z³)
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Tablica 1.

Wartoæ dodana brutto wytworzona w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w 1999 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej ( w mln z³ )
w tym warto æ dodana brutto

Wys zcze gólnie nie

Ogó³e m
Ogó³e m be z s e kcji A i B
A. Rolnictwo, ³owiectwo i lenictwo
B. Rybo³ówstwo i rybactwo
C+D+E. Przemys³
C. Górnictwo i kopalnictwo
D. Przetwórstwo przemys³owe

Ogó³e m
PKB

Warto æ
Warto æ
dodana
dodana
wytworzona
brutto
prze z
ogó³e m
prze ds iê biors twa*

z te go prze ds iê biors twa
ma³e ( 0-49 zatr. )
z te go
raze m

 re dnie ( 50- 249 zatr. )

w tym do 5 zatr.

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

z te go

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

4 3 8 5 1 7 ,6 2 3 9 0 1 5 ,3

3 2 1 9 ,2 2 3 5 7 9 6 ,1 1 5 6 4 4 4 ,5

100,1 156 344,4 62 941,7 11 425,7 51 516,0 136 560,6 70 100,4 66 460,2

5 1 4 5 1 6 ,5

4 3 3 3 5 6 ,2 2 3 6 9 3 4 ,0

3 1 5 6 ,9 2 3 3 7 7 7 ,1 1 5 5 6 3 7 ,3

9 9 ,5 1 5 5 5 3 7 ,8 6 1 5 6 7 ,0 1 0 7 1 4 ,1 5 0 8 5 2 ,9 1 3 4 8 5 5 ,2 6 8 5 5 5 ,7 6 6 2 9 9 ,5

21 083,5

4 932,4

1 986,4

59,1

1 927,3

764,4

0,6

763,8

1 349,4

690,8

658,6

1 596,6

1 446,4

150,2

229,0

229,0

94,9

3,2

91,7

42,8

0,0

42,8

25,3

20,8

4,5

108,8

98,3

10,5

145 211,4

145 139,9

34 225,1

1 316,2

32 908,9

13 971,9

0,0

14 117,8

14 117,8

294,8

33,0

261,8

78,1

0,0

112 867,1 33 410,6

930,3

32 480,3

13 837,0

0,0

112 938,6

13 971,9 24 351,7
78,1

1 157,9

13 837,0 21 005,4

4 404,3 19 947,4
709,5

448,4

86 563,1 44 307,3 42 255,8
12 665,1 12 206,6

458,5

1 846,7 19 158,7

58 451,1 16 932,9 41 518,2

2 188,4

1 848,1

340,3

15 446,8 15 167,7

9 374,9

988,1

8 386,8

9 489,0

553,6

8 935,4

683,7 10 093,9

7 833,4

1 134,8

6 698,6

1 576,7

168,1

1 408,6

20 071,0 17 211,4

2 859,6

18 155,0

18 154,9

519,7

352,9

166,8

56,8

0,0

56,8

F. Budownictwo

47 142,7

47 107,9

28 244,0

138,2

28 105,8

16 519,1

38,4

16 480,7

110 605,5

110 543,1

91 932,1

251,1 91 681,0

66 364,3

14,7

66 349,6 10 777,6

H. Hotele i restauracje

z te go

615 115,3 535 829,0

E. Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê
G. Handel i naprawy

du¿e ( pow. 249 zatr. )

279,1

6 724,9

6 354,1

4 315,0

33,5

4 281,5

2 684,9

0,7

2 684,2

462,4

79,1

383,3

I. Transport, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoæ

36 259,1

34 580,8

12 037,9

203,2

11 834,7

8 882,0

14,1

8 867,9

2 471,9

1 333,4

1 138,5

J. Porednictwo finansowe

11 580,0

11 522,8

5 048,6

310,5

4 738,1

621,5

0,2

621,3

5 188,2

1 485,7

3 702,5

1 286,0

138,1

1 147,9

60 405,7

47 571,8

523,6

47 048,2

36 580,7

31,0

36 549,7

7 395,6

1 240,4

6 155,2

5 438,3

2 896,6

2 541,7

K. Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka

63 282,8

L. Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowi¹zkowe
ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne

26 892,3

M. Edukacja

23 770,7

2 309,0

2 205,2

99,4

2 105,8

645,1

0,0

645,1

95,7

14,8

80,9

8,1

0,0

8,1

N. Ochrona zdrowia i opieka socjalna

21 210,8

2 712,9

2 315,1

59,7

2 255,4

1 685,1

0,0

1 685,1

167,0

10,3

156,7

230,8

210,5

20,3



























323

324

O. Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa
komunalna, spo³eczna i indywidualna
P. Gospodarstwa domowe
zatrudniaj¹ce pracowników

21 831,8

12 675,6

9 034,7

4,5

4,5

4,5

221,5


8 813,2

7 678,2

4,5

4,5

0,4


7 677,8
4,5

1 282,0


474,3

807,7





2 358,9


1 935,4


423,5


* Przedsiêbiorstwa: pañstwowe, komunalne, zagraniczne oraz stanowi¹ce w³asnoæ organizacji spo³ecznych i fundacji, pañstwowe jednostki organizacyjne (bez szkó³
wy¿szych i jednostek si³ zbrojnych), spó³dzielnie, spó³ki (akcyjne, z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, jawne, komandytowe, cywilne), a tak¿e zak³ady osób fizycznych
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wy³¹czeniem indywidualnych gospodarstw rolnych. Do klasy przedsiêbiorstw nie s¹ tu natomiast zaliczane: jednostki bud¿etowe,
zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze zak³adów bud¿etowych, rodki specjalne i fundusze celowe, organizacje spo³eczne, partie polityczne, zwi¹zki zawodowe,
stowarzyszenia, fundacje, organizacje wyznaniowe oraz szko³y wy¿sze i indywidualne gospodarstwa rolne.

Tablica 2.

Struktura produktu krajowego brutto i wartoci dodanej brutto wytworzonej w przedsiêbiorstwach w 1999 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej ( w % )
w tym warto æ dodana bruttowytworzona prze z prze ds iê biors twa* (be z s e kcji A i B )
z te go prze ds iê biors twa

Wys zcze gólnie nie

Ogó³e m
PKB

ma³e ( 0-49 zatr. )
Ogó³e m

z te go
raze m

Ogó³e m

1 0 0 ,0

 re dnie ( 50- 249 zatr. )

w tym do 5 zatr.

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

du¿e ( pow. 249 zatr. )

z te go

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

z te go

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

7 0 ,4

3 8 ,5

0 ,5

3 8 ,0

2 5 ,3

0 ,0

2 5 ,3

1 0 ,0

1 ,7

8 ,3

2 1 ,9

11,1

1 0 ,8

Ogó³e m be z s e kcji A i B

1 0 0 ,0

5 4 ,7

0 ,7

5 4 ,0

3 5 ,9

0 ,0

3 5 ,9

1 4 ,2

2 ,5

11,7

3 1 ,1

1 5 ,8

1 5 ,3

C+D+E. Przemys³

1 0 0 ,0

23,6

0,9

22,7

9,6

0,0

9,6

16,7

3,0

13,7

59,7

30,6

29,1

C. Górnictwo i kopalnictwo

1 0 0 ,0

2,1

0,2

1,9

0,6

0,0

0,6

8,2

5,0

3,2

89,7

86,5

3,2

D. Przetwórstwo przemys³owe

1 0 0 ,0

29,6

0,8

28,8

12,3

0,0

12,3

18,6

1,6

17,0

51,8

15,0

36,8

E. Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê

1 0 0 ,0

2,8

1,9

0,9

0,3

0,0

0,3

12,1

10,2

1,9

85,1

83,6

1,5

F. Budownictwo

1 0 0 ,0

59,9

0,3

59,6

35,1

0,1

35,0

19,9

2,1

17,8

20,2

1,2

19,0

G. Handel i naprawy

1 0 0 ,0

83,2

0,2

83,0

60,0

0,0

60,0

9,7

0,6

9,1

7,1

1,0

6,1

H. Hotele i restauracje

1 0 0 ,0

68,0

0,5

67,5

42,2

0,0

42,2

7,2

1,2

6,0

24,8

2,6

22,2

I. Transport, gospodarka magazynowa
i ³¹cznoæ

1 0 0 ,0

34,8

0,6

34,2

25,6

0,0

25,6

7,2

3,9

3,3

58,0

49,7

8,3

J. Porednictwo finansowe

1 0 0 ,0

43,8

2,7

41,1

5,4

0,0

5,4

45,0

12,9

32,1

11,2

1,2

10,0

K. Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka

1 0 0 ,0

78,7

0,9

77,8

60,6

0,1

60,5

12,3

2,1

10,2

9,0

4,8

4,2

M. Edukacja

1 0 0 ,0

95,5

4,3

91,2

27,9

0,0

27,9

4,1

0,6

3,5

0,4

0,0

0,4

N. Ochrona zdrowia i opieka socjalna

1 0 0 ,0

85,3

2,2

83,1

62,1

0,0

62,1

6,2

0,4

5,8

8,5

7,8

0,7

O. Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa
komunalna, spo³eczna i indywidualna

1 0 0 ,0

71,3

1,7

69,6

60,6

0,0

60,6

10,1

3,7

6,4

18,6

15,3

3,3
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* Przedsiêbiorstwa: pañstwowe, komunalne, zagraniczne oraz stanowi¹ce w³asnoæ organizacji spo³ecznych i fundacji, pañstwowe jednostki organizacyjne (bez szkó³
wy¿szych i jednostek si³ zbrojnych), spó³dzielnie, spó³ki (akcyjne, z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, jawne, komandytowe, cywilne), a tak¿e zak³ady osób fizycznych
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wy³¹czeniem indywidualnych gospodarstw rolnych. Do klasy przedsiêbiorstw nie s¹ tu natomiast zaliczane: jednostki bud¿etowe,
zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze zak³adów bud¿etowych, rodki specjalne i fundusze celowe, organizacje spo³eczne, partie polityczne, zwi¹zki zawodowe,
stowarzyszenia, fundacje, organizacje wyznaniowe oraz szko³y wy¿sze i indywidualne gospodarstwa rolne.
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Tablica 3.

Wartoæ dodana brutto wytworzona w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w 2000 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej (w mln z³ )
w tym warto æ dodana brutto

Wys zcze gólnie nie

Ogó³e m
Ogó³e m be z s e kcji A i B
A. Rolnictwo, ³owiectwo i lenictwo
B. Rybo³ówstwo i rybactwo
C+D+E. Przemys³
C. Górnictwo i kopalnictwo
D. Przetwórstwo przemys³owe

Ogó³e m
PKB

Warto æ
Warto æ
dodana
dodana
wytworzona
brutto
prze z
ogó³e m
prze ds iê biors twa*

z te go prze ds iê biors twa
ma³e ( 0-49 zatr. )
z te go
raze m

 re dnie ( 50- 249 zatr. )

w tym do 5 zatr.

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

du¿e ( pow. 249 zatr. )

z te go

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

z te go

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

6 8 4 9 2 6 ,1 6 0 1 4 2 7 ,4

4 9 2 4 4 5 ,6 2 7 3 0 1 9 ,6

3 3 4 5 ,9 2 6 9 6 7 3 ,7 1 8 1 2 4 3 ,0

113,3 181 129,7 68 367,5 11 007,6 57 359,9 151 058,5 74 653,6 76 404,9

5 7 8 7 6 6 ,1

4 8 6 7 7 7 ,9 2 7 1 1 0 0 ,0

3 2 9 0 ,8 2 6 7 8 0 9 ,2 1 8 0 3 7 1 ,7

112,6 180 259,1 67 113,1 10 643,1 56 470,0 148 564,8 72 356,8 76 208,0

22 467,4

5 4 7 3 ,8

1 8 2 4 ,5

5 4 ,2

1 7 7 0 ,3

826,8

0 ,7

826,1

1 2 2 8 ,4

3 5 1 ,6

876,8

2 4 2 0 ,9

2 2 2 4 ,0

196,9

1 9 3 ,9

1 9 3 ,9

9 5 ,1

0 ,9

9 4 ,2

4 4 ,5

0 ,0

4 4 ,5

26,0

1 2 ,9

1 3 ,1

7 2 ,8

7 2 ,8

0 ,0

160 074,1

1 5 9 9 9 7 ,7

3 8 5 0 4 ,4

906,9

3 7 5 9 7 ,5

1 5 7 2 1 ,3

0 ,0

1 6 5 5 4 ,0

1 6 5 5 4 ,0

361,9

69,8

2 9 2 ,1

9 9 ,4

0 ,0

3 7 0 7 2 ,1 1 5 5 2 8 ,9

0 ,0

1 5 7 2 1 ,3 2 6 2 2 3 ,5
9 9 ,4

1 1 5 9 ,4

5 5 9 ,4

600,0

95 269,8 45 408,9 49 860,9
15 032,7 11 757,0

3 2 7 5 ,7

1 2 3 9 3 2 ,6

123 856,3

3 7 5 3 9 ,1

467,0

E. Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê

1 9 5 8 7 ,5

1 9 5 8 7 ,4

603,4

3 7 0 ,1

2 3 3 ,3

9 3 ,0

0 ,0

9 3 ,0

2 0 3 9 ,4

1 661,0

3 7 8 ,4

F. Budownictwo

50 116,1

50 076,8

3 1 7 8 9 ,3

167,3

31 622,0

1 8 5 8 9 ,4

4 4 ,8

1 8 5 4 4 ,6

9 996,4

8 5 2 ,5

9 1 4 3 ,9

8 2 9 1 ,1

4 0 0 ,4

7 8 9 0 ,7

391,7 103 916,7

7 4 5 2 1 ,0

16,1 74 504,9 12 533,1

604,4 11 928,7

8 661,0

1 1 3 9 ,6

7 5 2 1 ,4

1 690,0

1 5 2 ,5

1 5 3 7 ,5

2 3 3 5 7 ,6 1 9 7 1 0 ,8

3 646,8

G. Handel i naprawy
H. Hotele i restauracje
I. Transport, gospodarka
magazynowa i ³¹cznoæ

1 2 5 5 7 5 ,3

1 2 5 5 0 2 ,5 1 0 4 3 0 8 ,4

1 5 5 2 8 ,9 2 3 0 2 4 ,7

4 2 0 8 ,0 2 2 0 1 5 ,5

1 987,6 21 037,1 63 292,5 16 989,3 46 303,2

7 5 8 8 ,6

7 1 8 7 ,8

4 9 4 2 ,0

5 0 ,5

4 8 9 1 ,5

2 9 4 0 ,6

0 ,7

2 9 3 9 ,9

5 5 5 ,8

1 0 2 ,1

4 5 3 ,7

4 1 1 2 2 ,2

3 9 4 1 9 ,5

1 3 4 5 8 ,1

1 8 0 ,8

1 3 2 7 7 ,3

1 0 2 3 5 ,7

1 5 ,2

1 0 2 2 0 ,5

2 603,8

1 1 3 9 ,5

1 464,3

16 944,6 16 662,6

2 8 2 ,0

J. Porednictwo finansowe

1 3 7 7 9 ,8

1 2 9 7 5 ,0

5 640,3

7 1 0 ,1

4 9 3 0 ,2

1 9 0 9 ,5

0 ,7

1 9 0 8 ,8

5 506,5

1 699,7

3 806,8

1 8 2 8 ,2

3 0 5 ,6

1 5 2 2 ,6

K. Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka

75 426,2

7 2 0 3 8 ,3

5 7 3 9 1 ,6

609,8

5 6 7 8 1 ,8

44 624,6

3 4 ,7

4 4 5 8 9 ,9

8 363,8

1 5 0 1 ,9

6 861,9

6 2 8 2 ,9

2 886,0

3 396,9

L. Administracja publiczna i obrona
narodowa; obowi¹zkowe
ubezpieczenia spo³eczne i zdrowotne

31 776,6

M. Edukacja

2 7 8 3 0 ,3

2 636,6

2 516,3

4 2 ,7

2 4 7 3 ,6

7 9 2 ,6

N. Ochrona zdrowia i opieka socjalna

2 1 1 0 8 ,5

2 966,9

2 467,4

5 0 ,0

2 4 1 7 ,4

O. Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa
komunalna, spo³eczna i indywidualna

24 363,3

1 3 9 7 1 ,7

1 0 0 7 7 ,1

1 8 1 ,0

5 ,1

5 ,1

5 ,1

P. Gospodarstwa domowe
zatrudniaj¹ce pracowników



















0 ,0

7 9 2 ,6

1 0 2 ,9

2 1 ,3

8 1 ,6

1 7 ,4

0 ,0

1 7 ,4

1 9 1 2 ,0

0 ,0

1 9 1 2 ,0

2 4 1 ,0

3 0 ,0

211,0

2 5 8 ,5

2 3 0 ,2

2 8 ,3

9 896,1

9 119,9

0 ,4

9 119,5

986,3

4 8 3 ,7

5 0 2 ,6

2 9 0 8 ,3

2 1 2 2 ,8

7 8 5 ,5

5 ,1

5 ,1









5 ,1

















* Przedsiêbiorstwa: pañstwowe, komunalne, zagraniczne oraz stanowi¹ce w³asnoæ organizacji spo³ecznych i fundacji, pañstwowe jednostki organizacyjne (bez szkó³
wy¿szych i jednostek si³ zbrojnych), spó³dzielnie, spó³ki (akcyjne, z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, jawne, komandytowe, cywilne), a tak¿e zak³ady osób fizycznych
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wy³¹czeniem indywidualnych gospodarstw rolnych. Do klasy przedsiêbiorstw nie s¹ tu natomiast zaliczane: jednostki bud¿etowe,
zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze zak³adów bud¿etowych, rodki specjalne i fundusze celowe, organizacje spo³eczne, partie polityczne, zwi¹zki zawodowe,
stowarzyszenia, fundacje, organizacje wyznaniowe oraz szko³y wy¿sze i indywidualne gospodarstwa rolne.
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Tablica 4.

Struktura produktu krajowego brutto i wartoci dodanej brutto wytworzonej w przedsiêbiorstwach w 2000 r. z uwzglêdnieniem szarej strefy gospodarczej ( w % ).
w tym warto æ dodana bruttowytworzona prze z prze ds iê biors twa* (be z s e kcji A i B )
z te go prze ds iê biors twa

Wys zcze gólnie nie

Ogó³e m
PKB

ma³e ( 0-49 zatr. )
Ogó³e m

z te go
raze m

Ogó³e m

1 0 0 ,0

 re dnie ( 50- 249 zatr. )

w tym do 5 zatr.

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

du¿e ( pow. 249 zatr. )

z te go

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

z te go

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

raze m

s e ktor
s e ktor
publiczny prywatny

7 1 ,1

3 9 ,6

0 ,5

3 9 ,1

26,3

0 ,0

26,3

9 ,8

1 ,6

8 ,2

2 1 ,7

1 0 ,6

11,1

Ogó³em bez sekcji A i B

1 0 0 ,0

55,6

0,7

54,9

37,0

0,0

37,0

13,8

2,2

11,6

30,6

14,9

15,7

C+D+E. Przemys³

1 0 0 ,0

24,1

0,6

23,5

9,8

0,0

9,8

16,4

2,6

13,8

59,5

28,4

31,1

C. Górnictwo i kopalnictwo

1 0 0 ,0

2,2

0,4

1,8

0,6

0,0

0,6

7,0

3,4

3,6

90,8

71,0

19,8

D. Przetwórstwo przemys³owe

1 0 0 ,0

30,3

0,4

29,9

12,5

0,0

12,5

18,6

1,6

17,0

51,1

13,7

37,4

E. Wytwarzanie i zaopatrywanie
w energiê elektryczn¹, gaz i wodê

1 0 0 ,0

3,1

1,9

1,2

0,5

0,0

0,5

10,4

8,5

1,9

86,5

85,1

1,4

F. Budownictwo

1 0 0 ,0

63,4

0,3

63,1

37,1

0,1

37,0

20,0

1,7

18,3

16,6

0,8

15,8

G. Handel i naprawy

1 0 0 ,0

83,1

0,3

82,8

59,4

0,0

59,4

10,0

0,5

9,5

6,9

0,9

6,0

H. Hotele i restauracje

1 0 0 ,0

68,8

0,7

68,1

40,9

0,0

40,9

7,7

1,4

6,3

23,5

2,1

21,4

I. Transport, gospodarka magazynowa
i ³¹cznoæ

1 0 0 ,0

34,2

0,5

33,7

25,9

0,0

25,9

6,6

2,9

3,7

59,2

49,9

9,3

J. Porednictwo finansowe

1 0 0 ,0

43,5

5,5

38,0

14,7

0,0

14,7

42,4

13,1

29,3

14,1

2,4

11,7

K. Obs³uga nieruchomoci i firm; nauka

1 0 0 ,0

79,7

0,8

78,9

61,9

0,0

61,9

11,6

2,1

9,5

8,7

4,0

4,7

M. Edukacja

1 0 0 ,0

95,4

1,6

93,8

30,1

0,0

30,1

3,9

0,8

3,1

0,7

0,0

0,7

N. Ochrona zdrowia i opieka socjalna

1 0 0 ,0

83,1

1,7

81,4

64,4

0,0

64,4

8,1

1,0

7,1

8,8

7,8

1,0

O. Pozosta³a dzia³alnoæ us³ugowa
komunalna, spo³eczna i indywidualna

1 0 0 ,0

72,1

1,3

70,8

65,3

0,0

65,3

7,1

3,5

3,6

20,8

15,2

5,6

* Przedsiêbiorstwa: pañstwowe, komunalne, zagraniczne oraz stanowi¹ce w³asnoæ organizacji spo³ecznych i fundacji, pañstwowe jednostki organizacyjne (bez szkó³
wy¿szych i jednostek si³ zbrojnych), spó³dzielnie, spó³ki (akcyjne, z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹, jawne, komandytowe, cywilne), a tak¿e zak³ady osób fizycznych
prowadz¹ce dzia³alnoæ gospodarcz¹ z wy³¹czeniem indywidualnych gospodarstw rolnych. Do klasy przedsiêbiorstw nie s¹ tu natomiast zaliczane: jednostki bud¿etowe,
zak³ady bud¿etowe, gospodarstwa pomocnicze zak³adów bud¿etowych, rodki specjalne i fundusze celowe, organizacje spo³eczne, partie polityczne, zwi¹zki zawodowe,
stowarzyszenia, fundacje, organizacje wyznaniowe oraz szko³y wy¿sze i indywidualne gospodarstwa rolne.

Tablica 5.

Przedsiêbiorstwa zarejestrowane w systemie REGON wg sektorów w³asnoci oraz sekcji gospodarki  stan w dniu 31.XII.2000 r.
z te go prze ds iê biors twa zatrudniaj¹ce
Wys zcze gólnie nie

do 49 os ób

Ogó³e m

z te go

raze m
Ogó³e m

do 9

50-249 os ób
10-49

powy¿e j
249 os ób

3 182 577

3 147 059

3 029 859

117 200

29 102

6 416

sektor publiczny

105 049

87 495

52 873

34 622

14 076

3 478

sektor prywatny

3 077 528

3 059 564

2 976 986

82 578

15 026

2 938

1 760

1 572

1 360

212

95

93

139

40

21

19

34

65

C - Górnictwo i kopalnictwo
sektor publiczny
sektor prywatny
D - Prze twórs two prze mys ³owe

1 621

1 532

1 339

193

61

28

373 161

363 948

337 208

26 740

6 943

2 270

sektor publiczny

3 138

1 804

1 236

568

713

621

sektor prywatny

370 023

362 144

335 972

26 172

6 230

1 649

3 122

2 382

1 821

561

513

227
213

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w e ne rgiê e le ktryczn¹, gaz i wodê
sektor publiczny

1 308

658

238

420

437

sektor prywatny

1 814

1 724

1 583

141

76

14

349 778

347 032

334 466

12 566

2 339

407

F - B udownictwo
sektor publiczny

1 389

967

635

332

347

75

sektor prywatny

348 389

346 065

333 831

12 234

1 992

332

G - Hande l i naprawy

1 135 111

1 131 351

1 109 970

21 381

3 347

413

sektor publiczny

1 188

896

620

276

216

76

sektor prywatny

1 133 923

1 130 455

1 109 350

21 105

3 131

337

98 702

98 360

94 806

3 554

288

54

H - Hote le i re s tauracje
sektor publiczny

943

851

382

469

80

12

sektor prywatny

97 759

97 509

94 424

3 085

208

42

259 534

258 164

255 201

2 963

785

585

sektor publiczny

1 414

582

278

304

367

465

sektor prywatny

258 120

257 582

254 923

2 659

418

120

111 969

110 908

107 975

2 933

924

137

I - Trans port, gos podarka magazynowa
i ³¹czno æ

J - Po re dnictwo finans owe
sektor publiczny

1 348

910

163

747

369

69

sektor prywatny

110 621

109 998

107 812

2 186

555

68
383

K - Obs ³uga nie ruchomo ci i firm; nauka

426 205

423 505

415 656

7 849

2 317

sektor publiczny

31 178

29 975

28 922

1 053

1 006

197

sektor prywatny

395 027

393 530

386 734

6 796

1 311

186

19 784

16 096

12 201

3 895

3 086

602

12 453

8 801

5 062

3 739

3 053

599

L - Adminis tracja publiczna
sektor publiczny
sektor prywatny
M - Edukacja

7 331

7 295

7 139

156

33

3

66 354

60 750

42 878

17 872

5 476

128

sektor publiczny

28 495

22 967

6 643

16 324

5 407

121

sektor prywatny

37 859

37 783

36 235

1 548

69

7

N - Ochrona zdrowia

139 423

136 944

126 381

10 563

1 571

908

sektor publiczny

15 773

13 521

5 356

8 165

1 359

893

sektor prywatny

123 650

123 423

121 025

2 398

212

15

329

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa
komunalna, s po³e czna i indywidualna

197 427

195 800

189 691

6 109

1 418

209

sektor publiczny

6 283

5 523

3 317

2 206

688

72

sektor prywatny

191 144

190 277

186 374

3 903

730

137

242

242

241

1

-

-

242

242

241

1

-

-

5

5

4

1

-

-

5

5

4

1

-

-

P - Gos podars twa domowe zatrudniaj¹ce
pracowników
sektor prywatny
Q - Organizacje i ze s po³y miê dzynarodowe
sektor prywatny
Ogó³e m ( s e kcje C - K, M , N oraz O)

3 162 546

3 130 716

3 017 413

113 303

26 016

5 814

sektor publiczny

92 596

78 694

47 811

30 883

11 023

2 879

sektor prywatny

3 069 950

3 052 022

2 969 602

82 420

14 993

2 935
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Tablica 6.

Liczba przedsiêbiorstw aktywnych wg sekcji gospodarki w 2000 r.
Liczba prze ds iê biors tw aktywnych
Wys zcze gólnie nie

Ogó³e m

Ogó³e m

l. zatr. 0-49

w tym
l. zatr. 0-9

l. zatr. 50-249

l. zatr. > 249

1 766 073

1 748 775

1 709 757

14 227

3 071

sektor publiczny

4 247

1 399

99

1 964

884

sektor prywatny

1 761 826

1 747 376

1 709 658

12 263

2 187

1 273

1 122

1 002

97

54

89

17



31

41

C - Górnictwo i kopalnictwo
sektor publiczny
sektor prywatny
D - Prze twórs two prze mys ³owe

1 184

1 105

1 002

66

13

219 311

211 314

197 871

6 307

1 690

sektor publiczny

1 193

287

36

560

346

sektor prywatny

218 118

211 027

197 835

5 747

1 344

1 929

1 360

1 093

410

159

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w e ne rgiê
e le ktryczn¹, gaz i wodê
sektor publiczny

678

188

3

338

152

sektor prywatny

1 251

1 172

1 090

72

7

205 047

202 858

197 912

1 928

261

356

112

10

223

21

F - B udownictwo
sektor publiczny
sektor prywatny

204 691

202 746

197 902

1 705

240

G - Hande l i naprawy

653 712

650 592

638 695

2 816

304

sektor publiczny

292

166

15

97

29

sektor prywatny

653 420

650 426

638 680

2 719

275

57 664

57 462

56 214

170

32

H - Hote le i re s tauracje
sektor publiczny

80

46

1

27

7

sektor prywatny

57 584

57 416

56 213

143

25

158 296

157 530

156 070

557

209

sektor publiczny

461

99

7

212

150

sektor prywatny

157 835

157 431

156 063

345

59

52 163

52 097

51 815

52

14

23

17

1

3

3

I - Trans port, gos podarka magazynowa
i ³¹czno æ

J - Po re dnictwo finans owe
sektor publiczny
sektor prywatny
K - Obs ³uga nie ruchomo ci i firm; nauka

52 140

52 080

51 814

49

11

236 730

234 990

231 501

1 455

285

sektor publiczny

691

285

18

305

101

sektor prywatny

236 039

234 705

231 483

1 150

184

M - Edukacja

24 502

24 467

24 210

34

1

sektor publiczny

31

25

1

6



sektor prywatny

24 471

24 442

24 209

28

1

N - Ochrona zdrowia

84 924

84 805

83 913

96

23

sektor publiczny

59

20

2

19

20

sektor prywatny

84 865

84 785

83 911

77

3

70 522

70 178

69 461

305

39

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa komunalna,
s po³e czna i indywidualna
sektor publiczny

294

137

5

143

14

sektor prywatny

70 228

70 041

69 456

162

25

331

Tablica 7.

Tempo zmian liczby przedsiêbiorstw aktywnych w latach 19972000 (rok poprzedni = 100% )
ogó³e m

Wys zcze gólnie nie
Ogó³e m*
sektor publiczny
sektor prywatny
C - Górnictwo i
kopalnictwo
sektor publiczny
sektor prywatny
D - Prze twórs two
prze mys ³owe
sektor publiczny
sektor prywatny
E - Wytwarzanie
i zaopatrywanie
w e ne rgiê e le ktryczn¹, gaz i wodê
sektor publiczny
sektor prywatny
F - B udownictwo
sektor publiczny
sektor prywatny

118,2 109,0 102,0
90,9

99,7

sektor prywatny
H - Hote le i
re s tauracje

77,6

118,3 109,0 102,1

97,1 118,3 109,1 102,0

97,1 108,1 104,3 104,4

99,7 102,3 101,1

91,9

96,5

99,4

92,3

76,0

90,9

97,1 111,4 106,0 106,9 101,0 134,6 103,6 101,2

98,9

63,4

97,1 118,4 109,1 102,1

96,7

91,9

73,9

97,2

92,9

93,8 103,3

85,7

72,1

83,9

90,4

97,9

89,1

135,2 103,1 109,8 124,2 135,9 101,9 109,2 126,3 116,7 123,8 115,1 108,2 162,5 107,7 121,4

76,5

109,4 110,4 103,9

94,4

90,2

76,8

98,2

88,9

97,2

80,9

84,0

86,4 121,1

73,9 100,0 102,6

90,1 109,5 110,7 103,9
90,6

92,6

99,4

97,5 110,3

89,8 110,2 104,3 105,8 100,5

56,5 103,6

99,2

90,9

94,4

59,9

82,0

81,6

99,1

98,3

132,8 109,2 108,3 107,7 153,6 110,7 111,2 110,7 106,8 108,4 105,0 103,0 101,2 102,4

96,5

97,0

106,6 109,9

96,9

97,4

98,6 104,8 116,9 121,1

87,6

95,8
82,1

90,1 109,6 110,8 104,0

88,6

99,2

89,8 114,2 106,7 106,5 101,5 142,8 102,1

109,8 110,6 104,1

93,9 111,9 104,8 108,7 102,2 104,6 101,3 101,3

158,1 108,8 114,6 109,4 162,7 108,8 114,6 110,5 118,0 106,8 119,0

96,0 100,0 128,6

88,9

87,5

137,5 110,1 104,9

95,3 104,4

95,8

92,8

87,6

80,5

84,0

92,6

68,1

95,7 138,0 110,2 104,9

37,7

87,5

74,3

80,8

95,7 108,5 103,9 109,5

97,7 137,2

96,9

95,1

88,2

99,6

96,5 114,3 104,9

99,5

96,5 105,6 102,4 104,8

97,8 101,1 104,1 109,0 100,7

90,1

66,7

90,7

93,7

56,6

94,9

114,3 104,9

99,6

96,5 114,3 104,9

99,6

96,5 107,1 103,7 106,0

88,6

87,0

92,6

91,9

95,4

95,7 104,5 101,5 105,9

95,7 138,1 110,2 105,0

137,8 110,1 105,0

42,6 105,7

sektor publiczny

115,8 114,8

96,4 126,1 110,3

sektor prywatny

128,5 102,3 114,3

82,2

90,3

88,4

91,0

84,5

87,4

83,2

81,5

67,3

83,8

90,3 103,6

98,6 110,1 107,4 111,4 100,4

98,6 118,2 113,8 102,6 107,6 110,0 122,7 107,4 110,3

71,4 102,2 104,3 125,0 106,5

81,8

85,7 116,7

71,4 140,0

98,6 128,5 102,3 114,3

98,6 121,8 111,3 101,6 114,4 123,1 125,0 120,0 104,2

95,6

93,2 116,0 114,7

95,5

93,2 107,3 104,3 100,9 100,4

97,8 100,9

94,6

99,5

98,7

88,7

95,8 103,6

96,0

70,3

85,3

94,0

92,9

95,5

116,0 114,7

95,6

93,2 116,0 114,7

95,6

93,2 115,5 105,8 101,5

99,4 114,6 112,8 100,0 111,3

I - Trans port,
gos podarka
116,0 114,6
magazynowa i ³¹cznoæ

J - Po re dnictwo
finans owe

95,3

93,3

98,6 128,5 102,3 114,3

sektor prywatny

l. zatr. pow. 249****

94,2 100,0 104,5

128,4 102,3 114,3

sektor publiczny

l. zatr. 50 - 249***

127,7 102,5 108,4 120,2 134,1 102,4 108,3 125,8 109,3 111,0 113,0

G - Hande l i naprawy 114,2 104,9
sektor publiczny

l. zatr. 0 - 49**

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000

97,9

96,7 102,0 100,0 101,9

97,7







90,1







90,1







92,9







175,0

sektor publiczny







100,0







100,0







60,0







300,0

sektor prywatny







90,1







90,1







96,1







157,1

K - Obs ³uga nie rucho119,4 111,3 105,8 110,8 119,5 111,4 105,8 110,8 108,2 107,0 105,0 105,4 110,1 119,7 100,0 114,5
mo ci i firm; nauka
sektor publiczny
sektor prywatny
M - Edukacja

102,5 101,7

82,5

98,7 106,0 103,8

70,1

93,4

96,6

98,1

99,3 101,1 109,9

88,0 114,8

119,5 111,4 105,9 110,8 119,5 111,4 105,9 110,9 112,2 110,8 107,2 107,1 118,2 127,4 108,1 114,3
152,9 138,5 102,6 101,7 153,0 138,5 102,6 101,7
75,0

73,8 114,3 662,5

69,8

91,7 145,5 168,8 125,9







67,6 100,0 300,0 166,7 120,0















100,0

sektor publiczny

112,5 622,2

sektor prywatny

152,9 138,2 102,7 101,8 153,0 138,2 102,6 101,8

332

98,5

90,9 130,0 169,2 127,3

100,0

N - Ochrona zdrowia

124,7 114,8 107,6 102,4 124,6 114,7 107,9 102,4 173,1 132,2

57,0 139,1 239,5 177,7

11,5 109,5

sektor publiczny

237,3 180,3

20,0 111,8 240,5 181,2

10,4 105,3

sektor prywatny

124,5 114,6 108,0 102,4 124,5 114,6 108,0 102,4 133,3

15,6 118,0 221,4 177,4

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa komu124,2 114,3 101,8
nalna, spo³e czna i indywidualna
sektor publiczny

104,0 104,3

sektor prywatny

124,4 114,4 102,0

*
**
***
****

75,0

26,4 142,9 242,1 180,4

95,0 124,4 114,4 101,9
89,9 107,1 107,2

81,8 144,4 148,1 200,0





150,0

95,0 101,4 105,1

85,8

88,9 106,0

94,3

96,0

81,3

74,3 105,4 101,8 101,8

75,1

81,7 104,0 107,7

78,6

63,6

81,5 118,2

96,2

95,0 124,5 114,4 102,0

95,0 100,7 110,3 100,6

96,4 108,0

W latach 1997 - 1999 bez sekcji J.
W latach 1997 - 1998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych 0 - 50.
W latach 1997 - 1998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych 50 - 250.
W latach 1997 - 1998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych powy¿ej 250.
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Tablica 8.

Pracuj¹cy w gospodarce narodowej  stan w dniu 31.XII.2000 r.
z te go w podmiotach zatrudniaj¹cych

Wys zcze gólnie nie

do 49 os ób

Ogó³e m

z te go

raze m
Ogó³e m

do 9

50 - 249 os ób

powy¿e j 249
os ób

10 - 49

10 782 132

4 541 555

2 826 096

1 715 459

2 520 412

sektor publiczny

3 933 722

582 795

59 711

523 084

1 146 346

2 204 581

sektor prywatny

6 848 410

3 958 760

2 766 385

1 192 375

1 374 066

1 515 584

230 480

5 799

2 452

3 347

12 074

212 607

192 641

555

1

554

4 097

187 989

C - Górnictwo i kopalnictwo
sektor publiczny
sektor prywatny
D - Prze twórs two prze mys ³owe

3 720 165

37 839

5 244

2 451

2 793

7 977

24 618

2 659 870

863 273

426 181

437 092

717 486

1 079 111

sektor publiczny

373 945

10 717

1 765

8 952

78 152

285 076

sektor prywatny

2 285 925

852 556

424 416

428 140

639 334

794 035

246 720

16 813

2 841

13 972

52 457

177 450

230 490

12 327

665

11 662

43 748

174 415

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w e ne rgiê e le ktryczn¹, gaz i wodê
sektor publiczny
sektor prywatny
F - B udownictwo

16 230

4 486

2 176

2 310

8 709

3 035

813 536

456 297

290 755

165 542

216 407

140 832

sektor publiczny

53 402

6 991

217

6 774

28 308

18 103

sektor prywatny

760 134

449 306

290 538

158 768

188 099

122 729

2 062 197

1 557 582

1 216 225

341 357

278 485

226 130

G - Hande l i naprawy
sektor publiczny

37 933

4 809

204

4 605

11 732

21 392

sektor prywatny

2 024 264

1 552 773

1 216 021

336 752

266 753

204 738

H - Hote le i re s tauracje

226 765

174 494

125 264

49 230

19 090

33 181

sektor publiczny

21 487

13 724

1 834

11 890

4 332

3 431

sektor prywatny

205 278

160 770

123 430

37 340

14 758

29 750

776 922

227 652

181 657

45 995

71 870

477 400

I - Trans port, gos podarka magazynowa
i ³¹czno æ
sektor publiczny

484 298

6 991

479

6 512

34 995

442 312

sektor prywatny

292 624

220 661

181 178

39 483

36 875

35 088

283 281

58 223

38 286

19 937

29 147

195 911

86 824

910

21

889

2 527

83 387

J - Po re dnictwo finans owe
sektor publiczny
sektor prywatny
K - Obs³uga nie ruchomoci i firm; nauka
sektor publiczny
sektor prywatny

196 457

57 313

38 265

19 048

26 620

112 524

812 676

413 876

291 672

122 204

192 675

206 125

153 887

31 156

8 743

22 413

62 212

60 519

658 789

382 720

282 929

99 791

130 463

145 606

476 299

97 242

6 902

90 340

205 431

173 626

sektor publiczny

474 563

95 938

6 517

89 421

204 999

173 626

sektor prywatny

1 736

1 304

385

919

432

-

L - Adminis tracja publiczna

M - Edukacja

923 251

203 813

26 241

177 572

466 473

252 965

sektor publiczny

879 598

175 688

7 568

168 120

457 220

246 690

sektor prywatny

43 653

28 125

18 673

9 452

9 253

6 275

N - Ochrona zdrowia

909 212

257 694

90 396

167 298

166 344

485 174

sektor publiczny

801 139

163 115

17 887

145 228

154 455

483 569

sektor prywatny

108 073

94 579

72 509

22 070

11 889

1 605
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N - Ochrona zdrowia

909 212

257 694

90 396

167 298

166 344

485 174

sektor publiczny

801 139

163 115

17 887

145 228

154 455

483 569

sektor prywatny

108 073

94 579

72 509

22 070

11 889

1 605

360 923

208 797

127 224

81 573

92 473

59 653

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa
komunalna, s po³e czna i indywidualna
sektor publiczny

143 515

59 874

13 810

46 064

59 569

24 072

sektor prywatny

217 408

148 923

113 414

35 509

32 904

35 581

Se ktor rynkowy (s e kcje C - K oraz O)

8 473 370

3 982 806

2 702 557

1 280 249

1 682 164

2 808 400

sektor publiczny

1 778 422

148 054

27 739

120 315

329 672

1 300 696

sektor prywatny

6 694 948

3 834 752

2 674 818

1 159 934

1 352 492

1 507 704

2 308 762

558 749

123 539

435 210

838 248

911 765

Se ktor z prze wag¹ us ³ug
nie rynkowych (s e kcje L,M ,N )
sektor publiczny

2 155 300

434 741

31 972

402 769

816 674

903 885

sektor prywatny

153 462

124 008

91 567

32 441

21 574

7 880
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Tablica 9.

Udzia³y pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci w ogólnej liczbie pracuj¹cych wg
sekcji gospodarki w latach 19992000 (liczba pracuj¹cych w sekcji ogó³em = 100%)
1999

Wys zcze gólnie nie
Ogó³e m

ogó³e m
1 0 0 ,0

l. zatr.
do 9
25,9

l. zatr.
10-49

2000
l. zatr.
50-249

l. zatr.
> 249

15,4

22,9

35,8

ogó³e m
1 0 0 ,0

l. zatr.
do 9
26,3

l. zatr.
10-49
15,9

l. zatr.
50-249

l. zatr.
> 249

23,3

34,5

sektor publiczny

3 7 ,9

0,5

4,4

10,8

22,2

3 6 ,5

0,6

4,9

10,6

20,4

sektor prywatny

6 2 ,1

25,4

11,0

12,1

13,6

6 3 ,5

25,7

11,0

12,7

14,1
92,2

C - Górnictwo i kopalnictwo

1 0 0 ,0

0,8

1,4

4,9

92,9

1 0 0 ,0

1,1

1,4

5,3

sektor publiczny

9 1 ,8

0,0

0,2

2,0

89,6

8 3 ,6

0,0

0,2

1,8

81,6

sektor prywatny

8 ,2

0,8

1,2

2,9

3,3

1 6 ,4

1,1

1,2

3,5

10,6

D - Prze twórs two
prze mys ³owe

1 0 0 ,0

16,3

15,9

25,2

42,6

1 0 0 ,0

16,1

16,4

26,9

40,6

sektor publiczny

1 6 ,2

0,1

0,3

3,0

12,8

1 4 ,0

0,1

0,3

2,9

10,7

sektor prywatny

8 3 ,8

16,2

15,6

22,2

29,8

8 6 ,0

16,0

16,1

24,0

29,9

1 0 0 ,0

0,8

5,4

20,4

73,4

1 0 0 ,0

1,2

5,7

21,2

71,9

9 3 ,7

0,3

4,5

16,9

72,0

9 3 ,4

0,3

4,7

17,7

70,7

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w e ne rgiê e le ktryczn¹,
gaz i wodê
sektor publiczny
sektor prywatny
F - B udownictwo

6 ,3

0,5

0,9

3,5

1,4

6 ,6

0,9

1,0

3,5

1,2

1 0 0 ,0

36,0

20,0

25,9

18,1

1 0 0 ,0

35,7

20,3

26,7

17,3

sektor publiczny

7 ,7

0,1

0,8

4,3

2,5

6 ,6

0,0

0,8

3,6

2,2

sektor prywatny

9 2 ,3

35,9

19,2

21,6

15,6

9 3 ,4

35,7

19,5

23,1

15,1

G - Hande l i naprawy

1 0 0 ,0

59,0

17,1

13,7

10,2

1 0 0 ,0

59,0

16,6

13,5

10,9

2 ,0

0,0

0,3

0,7

1,0

1 ,8

0,0

0,2

0,6

1,0

sektor publiczny
sektor prywatny

9 8 ,0

59,0

16,8

13,0

9,2

9 8 ,2

59,0

16,4

12,9

9,9

1 0 0 ,0

53,7

23,6

8,7

14,0

1 0 0 ,0

55,2

21,8

8,4

14,6

sektor publiczny

11,3

1,1

6,4

2,4

1,4

9 ,5

0,8

5,3

1,9

1,5

sektor prywatny

8 8 ,7

52,6

17,2

6,3

12,6

9 0 ,5

54,4

16,5

6,5

13,1

1 0 0 ,0

23,9

5,8

8,8

61,5

1 0 0 ,0

23,4

5,9

9,3

61,4

H - Hote le i re s tauracje

I - Trans port, gos podarka
magazynowa i ³¹czno æ
sektor publiczny

6 2 ,9

0,1

0,9

4,3

57,6

6 2 ,3

0,1

0,8

4,5

56,9

sektor prywatny

3 7 ,1

23,8

4,9

4,5

3,9

3 7 ,7

23,3

5,1

4,8

4,5

J - Po re dnictwo finans owe

1 0 0 ,0

21,6

5,6

8,4

64,4

1 0 0 ,0

13,5

7,0

10,3

69,2

sektor publiczny

3 6 ,1

0,0

0,3

2,1

33,7

3 0 ,6

0,0

0,3

0,9

29,4

sektor prywatny

6 3 ,9

21,6

5,3

6,3

30,7

6 9 ,4

13,5

6,7

9,4

39,8

1 0 0 ,0

34,9

16,3

24,7

24,1

1 0 0 ,0

35,9

15,1

23,7

25,3

K - Obs ³uga nie ruchomo ci
i firm; nauka
sektor publiczny

2 1 ,1

0,9

3,0

8,6

8,6

1 8 ,9

1,1

2,8

7,6

7,4

sektor prywatny

7 8 ,9

34,0

13,3

16,1

15,5

8 1 ,1

34,8

12,3

16,1

17,9

L - Adminis tracja publiczna
sektor publiczny
sektor prywatny

1 0 0 ,0

1,3

19,8

46,6

32,3

1 0 0 ,0

1,4

19,0

43,1

36,5

9 9 ,6

1,2

19,6

46,5

32,3

9 9 ,6

1,3

18,8

43,0

36,5

0 ,4

0,1

0,2

0,1

0 ,4

0,1

0,2

0,1

1 0 0 ,0

2,8

16,3

53,2

27,7

1 0 0 ,0

2,8

19,2

50,6

27,4

sektor publiczny

9 5 ,8

0,9

15,4

52,4

27,1

9 5 ,3

0,8

18,2

49,6

26,7

sektor prywatny

4 ,2

1,9

0,9

0,8

0,6

4 ,7

2,0

1,0

1,0

0,7

M - Edukacja
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N - Ochrona zdrowia

1 0 0 ,0

7,2

16,1

17,3

59,4

1 0 0 ,0

9,9

18,4

18,3

53,4

sektor publiczny

9 1 ,9

1,8

14,5

16,3

59,3

8 8 ,1

1,9

16,0

17,0

53,2

sektor prywatny

8 ,1

5,4

1,6

1,0

0,1

11,9

8,0

2,4

1,3

0,2

1 0 0 ,0

32,8

22,2

25,7

19,3

1 0 0 ,0

35,2

22,6

25,6

16,6

O - Pozos ta³a dzia³alno æ
us ³ugowa komunalna,
s po³e czna i indywidualna
sektor publiczny

4 0 ,9

4,2

12,5

16,6

7,6

3 9 ,8

3,8

12,8

16,5

6,7

sektor prywatny

5 9 ,1

28,6

9,7

9,1

11,7

6 0 ,2

31,4

9,8

9,1

9,9

Se ktor rynkowy
(s e kcje C - K oraz O)

1 0 0 ,0

31,5

15,0

19,1

34,4

1 0 0 ,0

31,9

15,1

19,9

33,1

sektor publiczny

2 3 ,0

0,3

1,4

4,1

17,2

2 1 ,0

0,3

1,4

3,9

15,4

sektor prywatny

7 7 ,0

31,2

13,6

15,0

17,2

7 9 ,0

31,6

13,7

16,0

17,7

1 0 0 ,0

4,3

16,9

37,2

41,6

1 0 0 ,0

5,4

18,8

36,3

39,5

sektor publiczny

9 4 ,9

1,3

15,8

36,5

41,3

9 3 ,4

1,4

17,4

35,4

39,2

sektor prywatny

5 ,1

3,0

1,1

0,7

0,3

6 ,6

4,0

1,4

0,9

0,3

Se ktor z prze wag¹ us ³ug
nie rynkowych
(s e kcje L,M ,N )
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Tablica 10.

Struktura pracuj¹cych w sektorze rynkowym wg sekcji gospodarki w latach 19992000 (liczba
pracuj¹cych w sektorze rynkowym = 100%)

Wys zcze gólnie nie
Ogó³e m s e ktor rynkowy
(s e kcje C-K) oraz O

l. zatr.
0-9

ogó³e m

l. zatr.
10-49

l. zatr.
0-49

l. zatr.
50-249

l. zatr.
0-249

l. zatr.
> 249

1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

sektor publiczny

1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

sektor prywatny

1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0 1 0 0 ,0

C - Górnictwo i kopalnictwo
sektor publiczny
sektor prywatny
D - Prze twórs two prze mys ³owe

2,9

2,7

0,1

0,1

0,3

0,3

0,1

0,1

0,7

0,7

0,3

0,3

7,7

7,6

11,4

10,8

0,1

0,0

0,4

0,5

0,3

0,4

1,4

1,2

1,1

1,0

14,9

14,5

0,3

0,6

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,5

0,6

0,2

0,3

0,6

1,6

31,9

31,4

16,5

15,8

33,8

34,1

22,1

21,7

42,2

42,6

28,0

27,9

39,6

38,4

sektor publiczny

22,6

21,0

8,8

6,4

7,7

7,4

7,9

7,2

23,7

23,6

19,0

18,6

23,8

21,9

sektor prywatny

34,9

34,2

16,6

15,9

36,7

37,0

22,7

22,2

47,1

47,4

28,9

28,7

55,3

52,6

2,9

2,9

0,1

0,1

1,1

1,1

0,4

0,4

3,1

3,1

1,2

1,2

6,2

6,3

sektor publiczny

11,9

13,0

2,3

2,4

9,3

9,7

7,9

8,3

12,1

13,3

10,8

11,7

12,2

13,4

sektor prywatny

0,2

0,2

0,1

0,1

0,2

0,2

0,1

0,1

0,7

0,6

0,2

0,3

0,2

0,2

9,9

9,6

11,3

10,8

13,2

12,9

11,9

11,5

13,3

12,9

12,3

11,9

5,2

5,0

3,3

3,0

2,4

0,8

5,8

5,6

5,2

4,7

10,4

8,6

8,9

7,4

1,4

1,4

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w e ne rgiê e le ktryczn¹,
gaz i wodê

F - B udownictwo
sektor publiczny
sektor prywatny

11,8

11,4

11,3

10,9

14,0

13,7

12,1

11,7

14,1

13,9

12,6

12,3

9,0

8,1

G - Hande l i naprawy

23,6

24,3

44,0

45,0

27,0

26,7

38,7

39,1

16,8

16,6

32,3

32,5

7,1

8,1

sektor publiczny

2,0

2,1

2,3

0,7

4,2

3,8

3,8

3,2

3,8

3,6

3,8

3,5

1,4

1,6

sektor prywatny

30,0

30,2

44,6

45,4

29,4

29,0

40,0

40,5

20,3

19,7

35,1

35,0

12,7

13,6

2,4

2,7

4,2

4,6

3,9

3,8

4,1

4,4

1,1

1,1

3,2

3,4

1,0

1,2

sektor publiczny

1,2

1,2

8,3

6,6

11,1

9,9

10,6

9,3

1,4

1,3

4,2

3,8

0,2

0,3

sektor prywatny

2,8

3,1

4,1

4,6

3,1

3,2

3,8

4,2

1,0

1,1

3,1

3,4

1,8

2,0

9,4

9,2

7,1

6,7

3,6

3,6

6,0

5,7

4,3

4,3

5,5

5,3

16,8

17,0

sektor publiczny

25,6

27,2

2,7

1,7

5,8

5,4

5,2

4,7

10,0

10,6

8,5

8,8

31,5

33,9

sektor prywatny

4,5

4,4

7,1

6,8

3,4

3,4

6,0

5,8

2,8

2,7

5,2

5,0

2,1

2,3

H - Hote le i re s tauracje

I - Trans port, gos podarka
magazynowa i ³¹czno æ

J - Po re dnictwo finans owe

4,3

3,3

2,9

1,4

1,6

1,6

2,5

1,5

1,9

1,7

2,3

1,5

8,1

7,0

sektor publiczny

6,8

4,9

0,3

0,1

0,7

0,7

0,7

0,6

2,2

0,8

1,8

0,7

8,5

6,4

sektor prywatny

3,6

2,9

3,0

1,4

1,7

1,6

2,6

1,5

1,8

2,0

2,4

1,6

7,7

7,5

8,6

9,6

9,5

10,8

9,4

9,5

9,4

10,4

11,1

11,5

9,9

10,7

6,0

7,3

sektor publiczny

7,9

8,7

22,1

31,5

18,5

18,6

19,2

21,1

18,2

18,9

18,5

19,5

4,3

4,7

sektor prywatny

8,8

9,8

9,3

10,6

8,4

8,6

9,1

10,0

9,2

9,6

9,1

9,9

7,8

9,7

4,1

4,3

4,3

4,7

6,1

6,4

4,8

5,2

5,5

5,5

5,0

5,3

2,3

2,1

K - Obs ³uga nie ruchomo ci
i firm; nauka

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa komunalna, s po³e czna
i indywidualna
sektor publiczny

7,3

8,1

50,7

49,8

36,5

38,4

39,2

40,5

16,8

18,1

23,4

25,0

1,8

1,9

sektor prywatny

3,1

3,2

3,8

4,2

2,9

3,1

3,5

3,9

2,5

2,4

3,2

3,5

2,8

2,4

79,1

78,6

96,5

95,6

77,0

74,6

89,3

87,7

66,1

66,7

81,0

80,2

75,8

75,5

sektor publiczny

47,8

45,2

49,4

46,5

25,2

23,0

27,9

25,4

29,6

28,8

29,1

27,6

61,1

59,0

sektor prywatny

98,3

97,8

97,5

96,7

97,9

97,3

97,7

96,9

98,7

98,4

97,9

97,3

99,5

99,5

Se ktor rynkowy (s e ktor
rynkowy i nie rynkowy
ogó³e m = 100%)
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Tablica 11.

Tempo zmian liczby pracuj¹cych w latach 19972000 (rok poprzedni = 100%)
ogó³e m

Wys zcze gólnie nie
Ogó³e m
sektor publiczny
sektor prywatny
C - Górnictwo
i kopalnictwo
sektor publiczny
sektor prywatny
D - Prze twórs two
prze mys ³owe
sektor publiczny
sektor prywatny

l. zatr. 0-49*

l. zatr. 50-249**

l. zatr. pow. 249***

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
1 0 2 ,8

9 9 ,5

9 8 ,3

9 6 ,7 1 0 5 ,9 1 0 2 ,2

8 9 ,5

9 4 ,1

9 4 ,1

9 2 ,9

115,1 103,4 101,0

9 6 ,2

9 9 ,7

9 8 ,8 1 0 6 ,5 1 0 1 ,1 1 0 2 ,9

9 8 ,6

9 8 ,0

9 5 ,9

9 4 ,0

9 3 ,1

9 4 ,9

8 4 ,2

9 2 ,6

8 9 ,4

8 9 ,1

97,9 111,9 105,8 105,9 101,9 148,2 102,7 102,4

9 9 ,6

9 6 ,5 1 0 6 ,1 1 0 5 ,5 1 0 1 ,9

9 9 ,1 1 0 7 ,3 1 0 3 ,0

9 8 ,9

9 6 ,6

9 9 ,7

94,1

87,7

87,4

91,6 116,3 113,3 102,6 104,2 104,9 115,5 108,3

97,8

93,6

86,4

86,2

90,9

92,0

86,2

86,2

83,4 104,0

81,4

92,0

85,9

86,0

83,4

89,7 123,9 107,1

93,0 100,7

95,0

161,2 114,4 103,4 182,5 117,8 115,8 100,8 103,9 123,2 132,7 119,9 109,2 247,8 103,9
98,5

97,6

93,4

94,4

97,6 101,4

59,5

84,1

119,4 101,2

83,2

81,7

92,7

95,7

96,8

97,6 101,6

93,6

89,0 100,5
93,5

93,5 293,8

95,2 109,3 103,0 102,8 100,8

94,8

92,6

88,5

87,7

55,7

83,7

79,8

79,1

95,3 114,2 106,0 103,4 101,9 161,0

97,8

92,8

94,6

88,2

86,0

98,6

92,0

90,0

E - Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
e ne rgiê e le ktryczn¹,
gaz i wodê

99,6

93,8

97,5

96,1 120,5 110,1 102,6 105,4 105,5

98,7 102,2 100,3

97,2

91,5

95,8

94,2

sektor publiczny

99,0

93,0

96,7

96,0 118,9 110,6 101,3 101,0 103,4

98,4

97,2

90,9

96,0

94,4

sektor prywatny
F - B udownictwo
sektor publiczny
sektor prywatny

98,5 101,1

114,7 109,7 110,2

98,8 126,6 108,4 106,8 119,4 120,8 101,0 124,7

96,2

94,8 130,7

87,5

84,2

103,3 101,0

97,1

93,5 104,6 101,9

93,6 104,8 102,7 104,4

96,0

98,6

96,6

87,5

89,5

94,3

79,8

87,6

75,7

38,6

98,7

81,8

84,1

96,3

88,5

90,3

61,8

92,4

93,0

97,4

85,8 123,6

89,0

89,7

97,9

110,3 101,8

97,4

94,6 104,8 102,2

97,1

93,7 109,9 106,1 105,8 100,0 132,4

G - Hande l i naprawy 107,5 102,7

99,6

99,0 107,2 102,0

97,9

98,3 108,7 101,7 103,8

91,7

92,4

85,7

81,1

99,2 107,3 102,1

97,9

98,3 110,7 103,4 105,0

sektor publiczny
sektor prywatny
H - Hote le
i re s tauracje
sektor publiczny
sektor prywatny

80,6

106,3 106,8
96,1

sektor prywatny
J - Po re dnictwo
finans owe
sektor publiczny
sektor prywatny

76,1

83,1

93,2

97,8

88,5

81,3

83,7

86,1

75,9

69,4

70,1

98,0

98,8 125,0 123,4 114,3 106,7

95,3 105,3 104,0 106,3

93,3 104,7 113,6 121,8 103,2 102,4 118,1 102,3 102,3 110,0

64,1

79,2

87,9

96,2

72,1

109,5 113,3 101,6 107,5 105,7 113,3

I - Trans port, gos podarka magazynowa
104,4
i ³¹czno æ
sektor publiczny

75,1

108,8 103,7 100,2

98,1 107,7 110,0 107,4 105,8

84,2 103,0 106,9 126,3

95,1 106,9 117,8 126,9

85,5

94,0

99,9

22,8 111,0

96,7 108,7 153,1 104,5 170,2 109,9

97,0

96,8

94,1 121,2 103,9 102,4

92,9 109,8 100,8 101,9

99,4

98,3

93,8

93,7

94,0

93,1

93,9

93,3 103,1

87,6 100,9

98,0

97,5

92,8

92,8

93,0

88,8 144,5

97,5 102,0

121,4 105,3 102,2

95,6 121,9 104,3 101,4

93,1 121,2 104,3 101,7 100,8 118,1 115,5 108,3 107,9

107,5 107,0 115,1

74,7 171,7 118,4 126,7

56,5 100,2 112,7 130,9

91,7

96,8 102,8 109,1

80,2

63,4 112,9

90,4

31,6

91,4

83,5

65,2

56,1 102,3 121,9 147,6 111,9 113,4 112,7 164,6

96,7

91,8

98,8

84,2

133,9 116,4 145,1

95,0

80,9

81,1 173,4 118,8 127,4

97,0

98,3

97,8

98,8

K - Obs ³uga nie rucho112,8 108,8 105,2 107,3 117,7 106,6 104,1 106,8 107,2 100,7 102,5 102,8 108,3 126,0 110,7 112,8
mo ci i firm; nauka
sektor publiczny
sektor prywatny

86,6

96,3

95,9

96,2

71,5

91,2

94,1 105,2

99,2

88,9

93,1

95,6

83,0 109,1

99,6

92,7

126,3 113,3 108,0 110,2 126,8 108,3 105,0 106,9 114,2 109,8 108,3 106,6 146,3 140,4 118,0 123,9

L - Adminis tracja
publiczna

107,4 100,1 106,8 108,8 102,3 104,9 101,8 105,4 108,2

95,0 105,4 100,7 110,1 105,2 112,6 122,7

sektor publiczny

107,2 100,3 106,5 108,8 101,7 105,9 100,7 105,5 108,2

95,0 105,2 100,6 110,1 105,2 112,6 122,7

sektor prywatny

195,7

30,0 464,5 102,1 187,5

31,3 379,2

93,9

-

-

- 138,5

-

-

-

-
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M - Edukacja
sektor publiczny
sektor prywatny
N - Ochrona zdrowia

101,2

99,1 102,4

98,6

99,0 102,0 119,7 114,3 105,1

98,9

98,7

93,6

95,7

97,7

99,9

97,5

100,6

98,8 101,9

98,1

95,9 103,5 121,3 115,4 105,1

98,7

98,2

93,2

95,3

96,7

99,6

97,3

119,6 107,3 115,9 109,4 118,8

94,1 111,5 107,4 101,6 127,7 136,0 119,2 186,1 199,7 113,5 105,6

103,1

98,8

94,4

95,2 116,4 100,4 110,3 115,9 100,1 105,6 104,2 101,0 100,3

96,8

87,1

85,5

sektor publiczny

101,1

98,8

92,6

91,3 104,3 101,6 105,0 105,1 102,4 106,1 103,7

96,7

87,2

85,4

sektor prywatny

144,6

98,2 120,9 139,4 167,6

97,1 124,7 140,7

72,3

96,1 114,3 128,1 231,5 159,0

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa
komunalna, s po³e czna
i indywidualna

98,2

90,1 111,3 100,0

93,5

90,3 107,1 105,1

98,3

93,7 108,1

99,8 117,4

sektor publiczny

96,1

90,2

97,2

90,0

78,0 100,0

96,8

99,2 105,0 111,4

sektor prywatny

100,0

90,0 122,5 101,9

95,7

97,8 110,5 107,6

Se ktor rynkowy
(s e kcje C-K oraz O)

102,7

99,6

97,9

96,1 105,7 102,3

98,4

97,1 107,4 102,1 103,8

99,6

sektor publiczny

80,7

89,6

89,5

87,8

83,6

98,1

96,1

92,1

98,5

sektor prywatny

98,3

88,8

99,3 101,2

50,0 151,0

84,2 131,0

85,8

94,6

88,3

65,1 174,4

84,2

97,4

95,2

94,1

92,8

77,6

89,8

87,1

86,0

97,1 112,3 105,7 105,7 101,6 148,1 102,4 102,4

99,5

92,4

95,3

98,4

99,4 100,2

87,1 132,2 100,8 128,0

91,4

97,3

114,8 103,5 100,7

98,5 106,7 103,2

Se ktor z prze wag¹
us ³ug nie rynkowych
(s e kcje L,M ,N )

103,1

99,1

99,7

99,1 107,0 101,8 111,7 113,3 104,9

99,1 101,2

96,6 100,1

98,0

93,4

94,1

sektor publiczny

102,0

99,1

98,8

97,5 100,6 103,3 109,5 109,1 105,4

99,0 100,8

96,1

97,7

93,3

94,0

sektor prywatny

135,8 100,4 120,4 128,8 149,1

95,3 121,9 130,8

* W latach 19971998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych 050.
** W latach 19971998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych 50250.
*** W latach 19971998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych powy¿ej 250.
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99,9

80,8 106,7 125,5 124,3 199,3 186,0

95,2 112,4

Tablica 12.

Przeciêtna liczba pracuj¹cych w gospodarce narodowej w 2000 r. (w tys. osób)
z te go w podmiotach zatrudniaj¹cych
Wys zcze gólnie nie

Ogó³e m

Ogó³e m

do 49 os ób

50 - 249 os ób

powy¿e j
249 os ób

11 074,7

4 9 0 8 ,3

2 4 7 3 ,6

3 6 9 2 ,8

sektor publiczny

3 9 8 1 ,7

6 0 3 ,7

1 1 4 3 ,3

2 2 3 4 ,7

sektor prywatny

7 0 9 3 ,0

4 3 0 4 ,6

1 3 3 0 ,3

1 4 5 8 ,1

240,9

7,7

12,9

220,3

202,8

2,3

5,1

195,4

C - Górnictwo i kopalnictwo
sektor publiczny
sektor prywatny
D - Prze twórs two prze mys ³owe

38,1

5,4

7,8

24,9

2 732,9

931,0

705,3

1 096,6

sektor publiczny

403,2

18,0

83,2

302,0

sektor prywatny

2 329,7

913,0

622,1

794,6

249,3

17,6

52,2

179,5

232,7

12,8

43,4

176,5

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w e ne rgiê e le ktryczn¹,
gaz i wodê
sektor publiczny
sektor prywatny
F - B udownictwo
sektor publiczny
sektor prywatny
G - Hande l i naprawy

16,6

4,8

8,8

3,0

868,9

513,1

214,8

141,0

57,0

9,6

28,9

18,5

811,9

503,5

185,9

122,5

2 100,4

1 630,6

268,2

201,6

sektor publiczny

37,7

5,4

11,6

20,7

sektor prywatny

2 062,7

1 625,2

256,6

180,9

214,8

168,8

17,8

28,2

21,8

14,0

4,4

3,4

H - Hote le i re s tauracje
sektor publiczny
sektor prywatny

193,0

154,8

13,4

24,8

813,9

259,9

70,5

483,5

sektor publiczny

495,6

10,3

35,0

450,3

sektor prywatny

318,3

249,6

35,5

33,2

288,1

68,3

28,4

191,4

I - Trans port, gos podarka magazynowa i ³¹czno æ

J - Po re dnictwo finans owe
sektor publiczny

87,0

2,7

2,5

81,8

sektor prywatny

201,1

65,6

25,9

109,6
187,6

K - Obs ³uga nie ruchomo ci i firm; nauka

814,6

443,2

183,8

sektor publiczny

153,9

31,6

61,7

60,6

sektor prywatny

660,7

411,6

122,1

127,0

513,7

143,0

203,2

167,5

469,3

98,9

202,9

167,5

L - Adminis tracja publiczna
sektor publiczny
sektor prywatny
M - Edukacja

44,4

44,1

0,3

-

919,2

211,5

461,5

246,2

sektor publiczny

867,4

176,1

451,4

239,9

sektor prywatny

51,8

35,4

10,1

6,3

N - Ochrona zdrowia

936,7

274,2

166,3

496,2

sektor publiczny

814,4

164,1

155,5

494,8

sektor prywatny

122,3

110,1

10,8

1,4
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O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa, komunalna, s po³e czna
i indywidualna

381,3

239,4

88,7

53,2

sektor publiczny

138,9

57,9

57,7

23,3

sektor prywatny

242,4

181,5

31,0

29,9

8 705,1

4 279,6

1 642,6

2 782,9

Se ktor rynkowy (s e kcje C - K oraz O)
sektor publiczny

1 830,6

164,6

333,5

1 332,5

sektor prywatny

6 874,5

4 115,0

1 309,1

1 450,4

Se ktor z prze wag¹ us ³ug nie rynkowych (s e kcje L,M ,N )

2 369,6

628,7

831,0

909,9

sektor publiczny

2 151,1

439,1

809,8

902,2

sektor prywatny

218,5

189,6

21,2

7,7
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Tablica 13.

Tempo zmian przeciêtnej liczby pracuj¹cych w latach 19972000 (rok poprzedni = 100%)

Wys zcze gólnie nie
Ogó³e m
sektor publiczny
sektor prywatny
C - Górnictwo
i kopalnictwo
sektor publiczny
sektor prywatny
D - Prze twórs two
prze mys ³owe
sektor publiczny
sektor prywatny
E - Wytwarzanie i
zaopatrywanie w
e ne rgiê e le ktryczn¹,
gaz i wodê
sektor publiczny
sektor prywatny
F - B udownictwo

ogó³e m

l. zatr. 0-49*

9 6 ,6

9 7 ,0 1 0 6 ,6 1 0 8 ,6

9 6 ,0

9 5 ,1

9 3 ,2

117,3 108,4

9 7 ,5

9 9 ,2 1 0 9 ,3 1 0 9 ,6

8 9 ,4

9 9 ,2

85,4

81,2

33,3 133,3 100,0 191,7

52,0

92,3

91,4

83,7

81,8

96,6 108,9 160,7

166,4 113,5 111,9 168,6 121,6 115,6 101,9 101,9 125,7 129,5 126,3 108,3 254,3 104,5 108,6 246,5
101,0

99,8

60,4

93,0

94,2 102,3 103,4

90,9

95,2 112,0 105,3 103,8 100,9

95,9

94,8

56,0

78,2

89,1

87,7 101,5

90,4

89,2

89,6

83,9

85,1

82,4

53,7

87,0

96,3

85,5

81,8

79,8

124,5 104,3

94,7

96,6 103,6 105,4

91,0

95,2 117,9 108,7 104,1 102,5 167,7 100,4

93,0

94,0

100,2

96,2

95,9

97,2

31,2

99,0

87,7 107,3 101,3 103,6 104,5 101,4 125,0

94,3

94,5

95,1

99,6

95,3

95,1

96,9

26,9

93,1

84,1 104,9

93,8

94,5

95,4

114,0 114,6 110,1 101,2 126,9 127,3 100,0 114,3 115,8 103,0 125,0 103,5 100,0 125,8

94,9

81,1

107,7 105,9

109,0 109,0

97,4

98,5 108,1 108,4

104,5 108,1

94,5 101,6 104,4 106,9

62,3

81,0

95,8

82,6

65,4

87,9

85,0

83,5

96,0

94,9

95,1 106,6 104,6 104,3

96,8 100,1

97,5

89,9

87,5

90,6

76,1

38,7

95,0

88,5

82,6

94,4

95,1 112,8 108,4 106,1 101,0 135,9

97,9

90,2

88,3

95,3

97,0 108,9 102,5 104,2

99,4 103,1 110,5 104,6 106,0

50,0

83,5

86,3 123,3

90,7 138,5

72,4

99,3 103,7 101,2 100,9 125,5

95,1

89,2

87,9

91,1

82,2

96,2

85,3

78,0

67,0

69,9

95,8

97,3 111,2 104,3 105,5 100,2 117,9 127,4 111,7 107,3

91,0 101,4 111,1 123,1 107,9 100,0 102,3 108,5 111,5 104,1
80,1

84,8 100,0 105,7 134,2

86,3

94,5

97,8

23,7 106,3

107,3 115,3 100,4 103,4 106,2 113,8

92,4 103,2 115,9 129,5 100,0 105,5 117,8 125,6 221,3 103,8

102,8 102,7

98,8

95,1

94,9 113,7 116,3

96,1

92,6

93,9 101,2

115,6 116,4

99,4

96,5 114,2 118,0

97,7

106,0 107,6 102,7

90,7 107,6 119,2

80,1 124,2

99,0 120,2 127,0

95,9 106,2 103,3 107,3

82,1

64,5

78,6 245,5

96,4 101,3

31,3

65,0

97,5

94,3 100,5

83,9

96,5

96,2

125,6 119,4

95,4 111,1 100,7 103,0

71,4 149,2 117,0 103,1

91,7 127,3

125,4 116,6 123,2 110,0 108,0 119,1

K - Obs ³uga nie rucho116,9 113,7
mo ci i firm; nauka
sektor prywatny

8 9 ,0

91,9

81,4

sektor publiczny

9 1 ,2

91,9

84,2

sektor prywatny

9 4 ,0

88,5

73,8

sektor publiczny

8 5 ,7

9 8 ,7 1 0 1 ,4

84,5

98,1 107,9 108,3

J - Po re dnictwo
finans owe

9 5 ,8

98,2 115,1 107,9 106,6 102,8 154,5 104,7 101,7
91,8

95,3 111,8 109,7

sektor prywatny

9 3 ,9

93,9

97,1

sektor publiczny

9 2 ,8

75,9

96,0

I - Trans port, gos podarka magazynowa
i ³¹czno æ

9 4 ,8

84,4 118,5 101,6 118,5 107,5 118,0 144,1

115,8 107,2

sektor prywatny

9 7 ,5

88,4

G - Hande l i naprawy 107,6 107,8

sektor publiczny

9 9 ,9

87,1

94,1 111,1 109,3

sektor prywatny

9 9 ,5

93,0

80,3

H - Hote le
i re s tauracje

9 9 ,1 1 0 6 ,8 1 0 3 ,1 1 0 4 ,0

94,1

96,7

sektor publiczny

9 4 ,6

8 9 ,7 1 0 0 ,6 1 0 1 ,3 1 0 6 ,5 1 0 0 ,1

96,0

sektor prywatny

l. zatr. pow. 249***

1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000 1997 1998 1999 2000
1 0 4 ,0 1 0 3 ,3

91,8

sektor publiczny

l. zatr. 50-249**

96,2 102,6

99,0

98,0

97,3

92,3

94,0

97,5

97,1

96,5

91,3

93,2

94,7 122,1 106,0 103,5 100,6 121,6 115,3 110,7 106,8

98,8

94,3 100,3

83,1

80,1 121,7 100,9 133,6 142,1 119,9 156,6 110,9 162,7 102,0

98,8 105,3 122,9 115,6

93,5 102,5 107,8 101,9 102,4 103,1 112,1 124,3 111,1 115,0

98,2

96,2 103,3

96,4 102,4

94,7

98,9 107,6 125,2 117,5

98,7

90,6

92,9

95,5

90,9 104,4 105,0

94,0

93,3 102,5 116,7 111,2 108,7 107,4 146,0 144,1 115,4 128,7

L - Adminis tracja
publiczna

105,2 101,7 107,3 111,2 100,3 105,5

97,8 103,5 106,5

96,9 106,9 103,9 110,2 105,4 120,7 130,6

sektor publiczny

105,7 102,1 107,9 112,4 100,0 109,0

95,8 105,3 106,4

97,0 106,9 103,8 110,2 105,4 120,7 130,6

sektor prywatny

101,1

98,0 102,5 100,2 100,9

98,2 102,3

99,8

-

-

- 300,0

-

-

-

-
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M - Edukacja

100,6 103,5 102,4 100,6

92,8 114,2 113,4 115,1 102,3 102,3

99,1

95,8 102,4

99,3 101,8

99,2

sektor publiczny

100,5 101,8 102,4 100,3

92,0 108,4 119,0 117,5 102,3 102,0

98,5

95,4 101,9

98,1 101,5

99,2

sektor prywatny

101,3 146,7 102,8 107,2

96,6 142,0

93,9 104,7 105,1 136,6 145,6 121,7 178,6 212,0 117,0 101,6

N - Ochrona zdrowia

101,3 101,7

95,6

93,4 110,4 113,4

91,4 112,6

sektor publiczny

99,9 100,4

96,5

90,1 103,8 113,2

93,8 106,3 100,0 105,9 109,1

sektor prywatny

117,6 113,6

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa komu110,5
nalna, s po³e czna
i indywidualna

88,5 123,8 123,2 113,7

87,5 123,4

98,1 105,5 109,3 100,8
73,3

99,5

99,1

96,6

94,2

83,5

99,0

96,4

94,3

83,4

98,6 113,2 125,6 225,0 233,3

47,6 140,0

98,4 106,2

98,6 109,9 104,6 100,1 100,4 105,8

94,8 109,7

99,7 121,0

78,6 131,7

89,6

99,3

98,3

99,1 103,4

96,3 100,4

98,3

86,6 138,1 100,6 138,9

65,2 166,0

83,8

sektor publiczny

100,6

98,0

sektor prywatny

117,8

98,6 110,2

Se ktor rynkowy
104,6 103,5
(s e kcje C - K oraz O)

99,8

99,5

98,3 100,3

99,8 100,5

98,2 114,2 106,8 100,1 100,6 120,4

99,0

95,7

96,3 107,1 108,2

94,1

97,6 109,3 103,9 104,7

99,8

99,7

97,3

93,6

92,5

91,6

89,8

87,9

83,3

98,5

97,7

90,5

79,6

92,1

87,0

86,2

117,5 108,2

97,6

98,8 109,2 109,5

93,9

97,6 115,6 107,9 106,4 102,5 154,4 104,5 101,7

99,1

101,7 102,4 100,3

99,6 102,2 111,6

99,2 111,2 102,5 101,6 102,7

98,7 100,9

98,2

98,9

93,7

sektor publiczny

101,1 101,3 100,8

98,4

98,6 110,5 102,5 110,3 102,8 101,5 102,3

98,2 100,7

97,7

98,9

93,6

sektor prywatny

109,8 115,8

sektor publiczny
sektor prywatny
Se ktor z prze wag¹
us ³ug nie rynkowych
(s e kcje L,M ,N )

81,5

77,5

94,8 114,2 111,5 113,9

92,3 113,4

95,0

93,1

82,9 111,2 127,8 124,7 188,9 217,6

* W latach 19971998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych 050.
** W latach 19971998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych 50250.
*** W latach 19971998 przedsiêbiorstwa o liczbie zatrudnionych powy¿ej 250.
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99,5

97,3 106,9

Tablica 14.

Przychody ze sprzeda¿y produktów, towarów i materia³ów w 2000 r. wg sektorów w³asnoci
i sekcji gospodarki (ceny bie¿¹ce  w mln z³)
Wys zcze gólnie nie

Ogó³e m

w tym w prze ds iê biors twach o liczbie zatrudnionych

Ogó³e m

do 49 os ób

50-249 os ób

ponad 249 os ób

1 6 0 2 1 2 2 ,6

6 9 4 4 1 0 ,2

333 511,8

5 7 4 2 0 0 ,6

sektor publiczny

2 7 5 8 9 9 ,3

7 6 4 5 ,0

3 1 8 4 4 ,1

2 3 6 4 1 0 ,2

sektor prywatny

1 3 2 6 2 2 3 ,3

6 8 6 7 6 5 ,2

3 0 1 6 6 7 ,7

3 3 7 7 9 0 ,4

27 015,5

737,6

1 717,6

24 560,3

C - Górnictwo i kopalnictwo
sektor publiczny

19 453,3

67,0

546,0

18 840,3

sektor prywatny

7 562,2

670,6

1 171,6

5 720,0
274 149,7

D - Prze twórs two prze mys ³owe

466 796,7

87 800,3

104 846,7

sektor publiczny

94 768,2

980,7

9 292,2

84 495,3

sektor prywatny

372 028,5

86 819,6

95 554,5

189 654,4

76 172,8

1 727,6

8 018,9

66 426,3

sektor publiczny

73 660,6

1 007,1

6 911,0

65 742,5

sektor prywatny

2 512,2

720,5

1 107,9

683,8

101 584,0

47 241,1

29 684,0

24 658,9

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w e ne rgiê
e le ktryczn¹, gaz i wodê

F - B udownictwo
sektor publiczny

3 971,0

372,1

2 413,3

1 185,6

sektor prywatny

97 613,0

46 869,0

27 270,7

23 473,3

G - Hande l i naprawy

661 652,2

412 162,3

144 652,6

104 837,3

sektor publiczny

25 737,9

3 160,6

5 821,8

16 755,5

sektor prywatny

635 914,3

409 001,7

138 830,8

88 081,8

11 008,7

6 991,4

1 128,0

2 889,3

H - Hote le i re s tauracje
sektor publiczny

595,9

90,0

146,5

359,4

sektor prywatny

10 412,8

6 901,4

981,5

2 529,9

88 603,4

27 403,8

9 243,7

51 955,9

41 159,3

525,4

2 338,9

38 295,0

I - Trans port, gos podarka magazynowa
i ³¹czno æ
sektor publiczny
sektor prywatny
J - Po re dnictwo finans owe
sektor publiczny
sektor prywatny
K - Obs ³uga nie ruchomo ci i firm; nauka

47 444,1

26 878,4

43 342,9

38 197,5

×

6 904,8
×

13 660,9

452,4

88,6

×

×

42 890,5

38 108,9

×

98 949,4

56 836,2

×
26 253,3

15 859,9

sektor publiczny

9 366,6

978,4

2 866,6

5 521,6

sektor prywatny

89 582,8

55 857,8

23 386,7

10 338,3

M - Edukacja

2 617,9

2 231,0

×

×

sektor publiczny

114,1

62,6

×

×

sektor prywatny

2 503,8

2 168,4

×

×

N - Ochrona zdrowia

5 841,7

4 874,2

485,8

481,7

sektor publiczny

572,5

26,5

110,3

435,7

sektor prywatny

5 269,2

4 847,7

375,5

46,0

18 537,4

8 207,2

3 030,4

7 299,8

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa
komunalna, s po³e czna i indywidualna
sektor publiczny

6 047,5

286,0

1 076,1

4 685,4

sektor prywatny

12 489,9

7 921,2

1 954,3

2 614,4
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Tablica 15.

Wskaniki rentownoci obrotu brutto w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki
w latach 19982000 (w %)

Wys zcze gólnie nie
Ogó³e m

ogó³e m
1998

1999

2 ,0

1 ,4

sektor publiczny

0 ,1

-0,5

sektor prywatny

2 ,7

2 ,1

- 13,2

- 10,6

sektor publiczny

- 14,2

sektor prywatny

0,6

C - Górnictwo i kopalnictwo

D - Prze twórs two prze mys ³owe

l. zatr. 10-49
2000
1 ,7

1998

1999

l. zatr. 50-249

2000

1998

3 ,2

2 ,3

1 ,3

2 ,5

1 ,1

4 ,3

-3,4

-1,5

1 ,2

1 ,9

3 ,1

2 ,5

1 ,5

2 ,7

- 1,0

- 1,4

- 10,0

- 20,9

- 2,2

- 11,6

- 4,9

- 7,7

- 47,8

- 66,6

- 0,6

10,8

0,0

2,9

3,5

1999
2 ,6

l. zatr. > 249

2000

1998

1999

2000

3 ,2

1 ,2

0 ,4

1 ,0

1 ,9

3 ,4

-0,1

-0,8

0 ,9

2 ,7

3 ,1

2 ,3

1 ,4

1 ,1

- 6,6

- 1,2

- 13,9

- 11,0

- 0,5

- 7,4

- 15,8

- 8,3

- 14,4

- 11,2

- 4,3

3,0

3,8

3,1

- 1,2

- 6,0

12,7

2,6

1,6

1,4

3,4

2,4

0,8

2,8

2,4

1,7

2,3

1,2

1,4

sektor publiczny

0,6

- 1,3

- 0,3

- 5,3

- 14,5

- 26,4

- 1,8

- 8,6

- 3,0

0,9

- 0,2

0,3

sektor prywatny

3,2

2,4

1,9

3,6

2,9

1,7

3,3

3,5

2,2

3,0

1,8

1,9

1,8

1,3

0,4

2,9

1,3

2,0

2,6

2,4

0,5

1,7

1,1

0,3

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w e ne rgiê e le ktryczn¹, gaz i wodê
sektor publiczny

1,7

1,2

0,3

3,2

2,3

2,8

2,9

2,8

1,1

1,7

1,1

0,2

sektor prywatny

3,5

2,8

1,3

1,4

- 3,4

- 2,6

0,8

- 0,3

- 3,4

6,5

9,1

9,6

F - B udownictwo

4,8

3,6

2,3

5,9

4,0

3,1

5,1

4,0

2,6

3,7

3,0

1,4

sektor publiczny

2,5

0,5

- 1,4

1,1

- 0,6

- 1,5

3,4

0,2

- 0,6

1,3

1,0

- 2,9

sektor prywatny

5,0

3,9

2,5

6,0

4,1

3,2

5,4

4,4

2,9

3,9

3,2

1,6

G - Hande l i naprawy

1,5

1,6

2,1

2,6

2,5

1,5

1,6

1,8

4,3

- 0,5

0,1

- 0,5

sektor publiczny

0,1

0,4

2,1

0,7

0,4

0,2

1,0

0,7

1,2

- 0,3

0,4

3,0

sektor prywatny
H - Hote le i re s tauracje

1,6

1,7

2,0

2,7

2,6

1,6

1,7

1,9

4,4

- 0,6

0,1

- 1,2

5,8

5,9

4,9

2,5

1,4

0,3

3,5

2,1

0,6

7,8

8,7

7,7

sektor publiczny

8,6

6,3

3,3

- 1,3

- 3,0

- 5,7

0,9

0,1

- 0,1

10,4

11,7

7,2

sektor prywatny

4,3

5,9

5,1

2,9

1,9

1,1

4,0

2,5

0,7

5,4

8,3

7,8

1,8

- 1,7

1,1

2,4

- 1,0

- 2,6

- 1,4

- 3,0

0,4

2,3

- 1,6

1,6

2,1

- 1,9

3,3

5,3

- 11,8

2,0

- 2,1

0,1

2,9

2,3

- 1,9

3,4

I - Trans port, gos podarka
magazynowa i ³¹czno æ
sektor publiczny
sektor prywatny

1,2

- 1,3

- 2,5

2,2

0,1

- 3,0

- 1,2

- 4,2

- 0,4

2,3

- 0,3

- 3,5

8,9

2,8

0,4

6,2

- 1,9

- 2,8

5,5

6,1

x

21,4

11,7

×

sektor publiczny

23,7

7,5

11,7

22,5

- 6,5

3,6

27,5

×

×

21,1

×

×

sektor prywatny

3,9

1,9

- 1,3

2,3

- 1,5

- 3,3

2,1

×

×

21,8

×

×

4,7

5,2

4,5

3,7

2,8

3,4

5,2

8,1

6,6

sektor publiczny

4,9

13,7

12,0

5,4

- 0,8

12,1

4,3

21,8

21,7

5,7

9,3

4,5

sektor prywatny

4,5

2,7

2,5

3,5

3,1

2,7

5,3

4,4

3,3

4,2

- 1,9

0,6

J - Po re dnictwo finans owe

K - Obs³uga nie ruchomoci i firm; nauka

M - Edukacja
sektor publiczny

7,0

6,1

6,8

8,8

9,2

8,1

3,9

2,1

×

-

12,3

17,9

13,9

12,8

17,4

19,9

10,8

19,2

×

-

×

sektor prywatny

5,9

3,3

5,3

7,8

6,4

5,2

2,9

0,1

N - Ochrona zdrowia

- 4,5

0,8

0,4

0,4

1,0

- 1,2

1,1

1,1

sektor publiczny

- 5,9

0,3

1,1

2,2

3,4

1,8

0,1

sektor prywatny

1,4

1,3

- 0,1

0,1

0,7

- 1,4

2,6

5,2

2,7

3,0

3,0

- 1,7

3,1

0,5

sektor publiczny

8,6

8,6

6,1

4,4

- 0,3

1,4

sektor prywatny

0,5

- 4,2

- 0,4

2,7

- 2,0

3,5

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa
komunalna, s po³e czna i indywidualna
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4,9

-

2,8

×

2,0

×
-

×
0,4

×

0,2

- 6,6

2,0

×

- 2,5

- 6,6

×

1,9

×

1,0

-

×

2,5

- 1,4

- 4,6

8,9

5,5

6,1

3,5

4,0

3,1

10,3

10,3

7,0

- 1,4

- 5,0

- 9,1

2,7

- 4,7

4,3

Tablica 16.

Wskaniki rentownoci obrotu netto w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci i sekcji gospodarki
w latach 19982000 (w %)
ogó³e m

Wys zcze gólnie nie
Ogó³e m
sektor publiczny
sektor prywatny

1998

1999

l. zatr. 10-49
2000

1998

1999

l. zatr. 50-249

2000

1998

1999

l. zatr. >249

2000

1998

1999

2000

0 ,6

0 ,1

0 ,5

2 ,0

1 ,1

0 ,5

1 ,3

1 ,2

1 ,7

-0,3

-0,8

-0,1

-1,4

-1,9

-0,3

2 ,4

-4,7

-2,6

-0,2

-0,5

1 ,0

-1,6

-2,1

-0,4

1 ,4

0 ,9

0 ,8

2 ,0

1 ,3

0 ,7

1 ,5

1 ,4

1 ,7

1 ,0

0 ,1

0 ,1

- 14,2

- 11,5

- 2,0

- 3,5

- 11,8

- 21,7

- 4,6

- 8,3

- 2,8

- 14,8

- 11,7

- 1,6

sektor publiczny

- 15,0

- 12,3

- 5,5

- 8,9

- 48,4

- 66,8

- 9,5

- 17,0

- 9,5

- 15,2

- 11,9

- 4,8

sektor prywatny

- 1,3

- 2,6

8,2

- 2,2

0,7

2,3

0,3

1,6

1,4

- 2,4

- 7,8

9,8

C - Górnictwo i kopalnictwo

D - Prze twórs two prze mys ³owe

1,1

0,3

0,4

2,0

1,1

- 0,2

1,4

1,0

0,6

0,9

0,0

0,4

sektor publiczny

- 0,8

- 2,3

- 1,2

- 7,3

- 16,2

- 27,3

- 2,8

- 9,4

- 4,1

- 0,4

- 1,3

- 0,6

sektor prywatny

1,7

1,1

0,8

2,2

1,6

0,7

1,9

2,1

1,1

1,5

0,5

0,8

0,8

0,2

- 0,5

1,3

0,0

0,5

1,4

1,1

- 0,8

0,7

0,1

- 0,5
- 0,6

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w e ne rgiê e le ktryczn¹, gaz i wodê
sektor publiczny

0,7

0,2

- 0,5

1,6

1,0

1,2

1,6

1,4

- 0,3

0,7

0,1

sektor prywatny

1,5

0,8

- 0,3

0,1

- 4,8

- 3,5

- 0,3

- 1,3

- 4,0

3,4

5,5

6,5

3,0

2,2

1,1

4,1

2,5

1,9

3,2

2,5

1,4

2,0

1,7

0,3

sektor publiczny

0,7

- 0,6

- 2,1

- 0,5

- 1,5

- 2,3

1,5

- 1,0

- 1,4

- 0,3

0,1

- 3,4

sektor prywatny

3,2

2,4

1,3

4,2

2,6

2,0

3,5

2,9

1,7

2,3

1,8

0,5

F - B udownictwo

G - Hande l i naprawy

0,7

0,7

1,1

1,8

1,5

1,0

0,8

0,9

2,7

- 1,3

- 0,6

- 0,9

sektor publiczny

- 0,8

- 0,3

1,7

0,0

- 0,3

- 0,1

0,0

- 0,1

0,6

- 1,1

- 0,3

2,7

sektor prywatny

0,8

0,8

1,1

1,8

1,6

1,0

0,9

1,0

2,7

- 1,3

- 0,7

- 1,7

3,5

3,2

2,6

1,2

0,3

- 0,5

1,8

0,6

- 0,7

4,9

5,0

4,7

sektor publiczny

5,2

3,6

0,4

- 2,1

- 3,9

- 6,3

- 1,0

- 1,6

- 1,9

6,5

7,9

3,1

sektor prywatny

2,7

3,1

2,9

1,5

0,7

0,2

2,4

1,0

- 0,5

3,5

4,6

4,9

- 0,7

- 3,6

- 1,3

1,0

- 2,2

- 3,6

- 2,8

- 4,4

- 0,7

- 0,6

- 3,7

- 1,1

sektor publiczny

- 0,8

- 4,0

0,5

4,4

- 12,6

1,1

- 2,9

- 1,0

1,3

- 0,7

- 4,1

0,4

sektor prywatny

- 0,6

- 2,8

- 3,9

0,7

- 1,2

- 4,0

- 2,8

- 5,7

- 1,3

- 5,4

5,3

0,4

- 1,0

3,6

- 3,1

- 3,5

3,1

3,0

15,9

3,9

8,3

16,5

- 8,3

2,7

17,7

1,7

- 0,2

- 2,4

0,5

- 2,7

- 4,0

0,8

2,8

2,4

2,2

1,9

0,9

1,9

3,3

4,6

3,8

2,8

H - Hote le i re s tauracje

I - Trans port, gos podarka magazynowa
i ³¹czno æ

J - Po re dnictwo finans owe
sektor publiczny
sektor prywatny
K - Obs³uga nie ruchomoci i firm; nauka

0,1

- 2,1

×

12,9

6,6

×

×

12,7

×

×

×

13,2

×
0,3

×
×
×
- 0,2

sektor publiczny

3,1

8,0

6,4

2,7

- 2,8

7,5

2,8

12,3

12,9

3,9

6,3

1,1

sektor prywatny

2,6

0,8

1,1

1,8

1,2

1,4

3,4

2,5

1,8

1,9

- 4,1

- 1,0

M - Edukacja
sektor publiczny

5,7

4,8

5,0

7,0

7,4

6,1

3,3

1,5

×

-

×

×

11,2

16,3

12,6

11,9

15,5

17,6

9,2

18,8

×

-

-

×

sektor prywatny

4,6

2,1

3,4

5,8

4,6

3,3

2,6

- 0,6

N - Ochrona zdrowia

- 5,0

- 0,3

- 0,6

- 0,5

0,1

- 2,0

0,4

0,2

sektor publiczny

- 6,2

- 1,0

- 0,1

1,6

1,8

0,3

- 0,4

sektor prywatny

0,2

0,4

- 1,0

- 0,8

- 0,1

- 2,2

1,5

2,1

0,0

1,1

1,5

- 3,4

1,0

- 1,8

- 3,5

- 5,9

4,9

2,3

4,0

sektor publiczny

4,7

5,0

3,7

3,4

- 1,6

0,0

2,0

2,6

1,6

5,6

5,9

4,3

sektor prywatny

- 1,5

- 5,8

- 1,8

1,0

- 3,7

1,2

- 4,0

- 7,6

- 10,4

1,7

- 5,3

3,3

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa
komunalna, s po³e czna i indywidualna

×

-

×

- 0,7

- 6,8

- 0,8

0,7

×

- 3,2

- 6,8

×

0,7

×

0,1

-

×

1,2
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Tablica 17.

Wskaniki p³ynnoci finansowej drugiego stopnia w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci prowadz¹cych ksiêgi rachunkowe i zatrudniaj¹cych powy¿ej 9 osób wed³ug sektorów w³asnoci i sekcji
gospodarki w latach 19982000 (w %)

Wys zcze gólnie nie
Ogó³e m
sektor publiczny
sektor prywatny
C - Górnictwo i kopalnictwo

ogó³e m
1998

1999

l. zatr. 10-49
2000

1998

1999

l. zatr. 50-249

2000

1999

2000

1998

1999

2000

74,6

74,2

73,4

78,8

81,0

79,0

77,5

80,9

82,0

71,9

68,5

67,2

69,7

65,9

66,0

98,9

87,1

73,2

76,9

88,7 117,6

66,8

61,6

59,4

77,1

77,7

76,3

77,6

80,5

79,4

76,2

79,7

77,7

77,5

74,5

73,5

33,2

27,6

25,2

56,5

25,6

21,1

72,3

36,1

75,0

31,8

26,9

23,7

49,4

21,1

38,0

31,0

26,4

20,8

sektor publiczny

31,4

25,7

20,7

39,2

6,4

5,2

sektor prywatny

97,2

68,0 110,4

62,4

77,5

89,2

D - Prze twórs two prze mys ³owe

1998

l. zatr. >249

96,6 106,2 135,5 123,7

44,1 104,8

69,2

68,9

70,0

74,3

71,5

69,8

70,5

69,5

67,7

68,1

68,3

71,0

sektor publiczny

53,6

53,8

51,0

33,2

30,8

24,1

49,4

40,5

41,8

54,9

57,3

54,2

sektor prywatny

75,2

73,9

76,3

78,9

76,3

76,4

74,2

74,7

71,6

74,8

73,2

78,6

85,2

79,4

77,0 156,8 131,9 136,6 104,3

88,8

93,2

82,6

77,2

74,1

82,1

76,9

73,8

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w e ne rgiê e le ktryczn¹, gaz i wodê
sektor publiczny

84,7

79,3

76,6 183,1 162,2 150,7 108,1

91,4

96,0

sektor prywatny

103,8

82,3

88,2

82,3

74,7

78,9 137,7

98,0

90,0 122,3 113,4 104,9

F - B udownictwo

96,4

72,0

90,9

111,6 103,4 102,0 107,3

97,0 123,1 105,1

sektor publiczny

109,1 109,1

78,7

sektor prywatny

111,8 103,0 102,4 110,7

95,3

56,7

79,0

96,0 102,7

116,1 119,9 100,2 124,5 101,3

93,5

97,6 125,0 103,3

95,9

G - Hande l i naprawy

65,7

69,6

67,9

65,7

67,9

66,4

66,0

76,9

73,1

65,1

62,3

62,7

sektor publiczny

82,1

81,4

92,3

94,4

93,8

88,7

88,7

83,5

92,2

78,7

78,8

93,0

72,5

sektor prywatny
H - Hote le i re s tauracje

89,2 122,1 114,3 105,5

63,9

68,7

66,4

65,1

67,4

65,8

64,6

76,6

60,8

58,8

58,1

101,1

89,7

68,5

88,3

80,7

68,4

89,7

98,9 104,7 108,0

88,8

59,1

sektor publiczny

218,3

81,9

111,2

99,9 107,7

96,1 174,4

96,2 133,5 231,6

71,5 104,8

sektor prywatny

66,7

90,8

64,7

87,1

78,2

65,9

80,1

99,4 100,6

54,9

91,2

55,6

90,1

78,3

67,3

82,5

73,8

92,7

65,2

68,5

72,9

98,5

80,6

64,6

98,5

82,7

93,1

75,0

67,9

59,5

78,2

84,7

97,4

99,8

83,1

93,4

83,8

67,5

68,6

73,6

30,1

x 152,1 163,5

x

I - Trans port, gos podarka magazynowa
i ³¹czno æ
sektor publiczny
sektor prywatny
J - Po re dnictwo finans owe
sektor publiczny

69,7

71,5

44,0

75,1

96,9

62,3

64,3

102,1

81,8

83,6 133,3 107,6

90,8

59,8

47,6
x

x 249,1

x

x

x

x 108,2

x

x

154,5 151,8 135,9 129,0 134,1 116,6 147,4 177,3 190,9 212,7 138,8

98,9

sektor publiczny

188,1 267,9 188,2 163,6 130,5 197,7 181,7 484,3 704,7 201,0 199,4

75,0

sektor prywatny

147,3 131,5 121,9 125,4 134,5 110,7 142,7 136,3 134,8 221,7 117,3 116,7

sektor prywatny
K - Obs³uga nie ruchomoci i firm; nauka

M - Edukacja

339,3 251,2 423,9 332,4 347,3 387,8 378,9
79,7

67,8

71,9 109,6

91,3

84,6

48,0

141,0 150,3 129,8 132,8 175,7 137,5 159,9 130,2

x

-

x

x

sektor publiczny

100,8 349,3 268,3 113,6 338,1 484,3

x

-

-

-

sektor prywatny

149,5 131,0

-

x

x

N - Ochrona zdrowia

72,9

94,6

80,2 371,0

118,1 136,2 150,9 120,0 181,4 116,6
87,9

97,8

80,6

76,3 130,8

87,5

x
86,1

sektor publiczny

71,8 115,0 107,9 197,8 113,5 108,6 170,8

x 101,8

sektor prywatny

84,3

x

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa
komunalna, s po³e czna i indywidualna
sektor publiczny
sektor prywatny

348

82,2

98,0 177,6

92,3

65,1

52,9 113,9 130,8 162,9 137,6

178,3 110,5 168,1 123,6 177,6 101,5 151,5

52,9 195,3 200,7 162,9 169,9

111,3 121,2

84,7

97,3

86,1

94,0 183,6

90,4

52,6

36,6

80,7

88,4

-

x 109,8

74,9

60,2

76,2

65,1

78,0

87,8

77,0

65,1 109,3 105,0
x

50,6

54,8 107,5 109,3

Tablica 18.

Nak³ady inwestycyjne w gospodarce narodowej w 2000 r. wed³ug sekcji gospodarki (w tys. z³)

Wys zcze gólnie nie

Ogó³e m

Gos podarka
narodowa
ogó³e m

w tym prze ds iê biors twa
o liczbie zatrudnionych
Ogó³e m

do
49 os ób

w tym
do 9 os ób

50-249
os ób

powy¿e j
249 os ób

130 652 949,1 106 328 331,0 28 611 635,5 15 220 571,9 24 578 764,4 53 137 931,1

w tym: budynki i budowle

67 226 087,8

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

45 444 832,9

43 211 123,6

6 983 618,2

3 144 191,0

8 508 017,0 27 719 488,4

rodki transportu

15 229 533,3

14 646 708,0

6 057 046,7

3 716 006,5

4 022 016,6

4 567 644,7

2 0 0 5 3 6 9 ,1

2 0 0 5 3 6 9 ,1

7 1 5 0 4 ,1

3 0 9 4 9 ,2

1 0 1 2 7 0 ,9

1 8 3 2 5 9 4 ,1

877 352,7

877 352,7

22 190,8

8 489,5

29 380,7

825 781,2

1 039 354,4

1 039 354,4

36 783,9

15 831,4

62 150,7

940 419,8

64 912,7

64 912,7

9 848,9

5 921,4

8 683,0

46 380,8

2 6 5 2 2 8 3 7 ,1

2 6 5 2 2 0 8 8 ,1

4 3 3 2 9 9 0 ,0

1 779 911,3

C - Górnictwo i kopalnictwo
w tym: budynki i budowle
maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia
rodki transportu
D - Prze twórs two prze mys ³owe
w tym: budynki i budowle

46 016 801,7 15 049 392,0

8 205 306,0 11 337 932,4 19 629 477,3

6 0 1 6 3 5 7 ,8 1 6 1 7 2 7 4 0 ,3

7 991 232,1

7 991 173,4

1 460 534,3

550 072,5

2 022 407,7

16 038 341,3

16 037 651,1

2 204 052,8

840 349,0

3 472 355,4 10 361 242,9

rodki transportu

1 560 657,0

1 560 656,9

600 285,5

374 529,3

402 199,5

558 171,9

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w e ne rgiê e le ktryczn¹, gaz i wodê

9 1 7 9 3 3 1 ,5

7 5 2 3 0 8 2 ,1

3 2 5 2 0 8 ,2

8 6 4 6 9 ,7

7 5 5 8 4 7 ,6

6 4 4 2 0 2 6 ,3

w tym: budynki i budowle

5 350 119,8

3 779 097,8

200 965,6

56 421,6

485 981,2

3 092 151,0

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

3 332 376,1

3 275 078,1

117 187,9

27 349,4

233 261,5

2 924 628,7

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

rodki transportu

4 508 231,4

139 760,3

127 356,3

5 352,9

1 648,7

28 022,6

93 980,8

1 0 0 8 1 6 0 1 ,2

5 4 0 6 1 5 3 ,0

2 5 3 0 8 4 5 ,4

1 3 9 6 9 0 6 ,0

2 3 0 3 1 9 9 ,1

5 7 2 1 0 8 ,5

w tym: budynki i budowle

7 515 716,0

3 048 336,7

1 699 533,1

826 652,6

1 172 793,0

176 010,6

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

1 480 839,5

1 361 218,8

415 176,5

284 994,9

629 050,7

316 991,6

664 760,4

638 431,6

341 600,3

267 672,9

221 633,0

75 198,3

1 4 2 5 0 0 0 8 ,7

1 4 2 3 4 8 6 5 ,1

5 6 2 0 6 2 2 ,6

3 110 700,5

3 1 3 4 4 6 1 ,1

5 4 7 9 7 8 1 ,4

7 272 515,6

7 260 357,5

2 674 987,5

1 262 044,6

1 493 167,2

3 092 202,8

F - B udownictwo

rodki transportu
G - Hande l i naprawy
w tym: budynki i budowle
maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

4 339 039,5

4 336 683,5

1 262 945,1

625 736,8

1 136 240,3

1 937 498,1

rodki transportu

2 447 994,4

2 447 778,0

1 570 532,8

1 171 623,9

459 517,7

417 727,5

H - Hote le i re s tauracje

1 5 4 1 6 5 3 ,9

1 4 9 8 0 8 8 ,8

3 9 5 4 3 9 ,5

2 6 8 5 4 4 ,3

6 2 1 6 1 2 ,6

4 8 1 0 3 6 ,7

w tym: budynki i budowle

1 129 451,5

1 095 763,6

287 332,7

199 404,2

487 246,1

321 184,8

349 507,0

340 153,2

70 983,5

42 964,7

121 338,3

147 831,4

49 086,0

48 655,1

31 651,7

24 817,6

8 461,7

8 541,7

1 7 0 3 6 3 1 7 ,2

1 6 3 2 2 7 0 5 ,1

1 5 4 8 1 0 2 ,0

1 0 0 3 1 2 4 ,0

5 468 657,3

5 055 341,5

232 293,4

60 108,0

363 369,8

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia
rodki transportu
I - Trans port, gos podarka magazynowa
i ³¹czno æ
w tym: budynki i budowle

1 2 3 6 5 9 2 ,3 1 3 5 3 8 0 1 0 ,8
4 459 678,3

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

7 653 451,4

7 606 744,7

310 069,9

76 723,0

289 925,2

7 006 749,6

rodki transportu

3 823 067,3

3 604 916,3

1 002 506,4

865 843,7

566 661,7

2 035 748,2

J - Po re dnictwo finans owe

8 7 3 3 8 6 5 ,5

8 7 3 3 8 6 5 ,5

2 7 9 1 0 8 7 ,9

6 0 8 7 3 0 ,0

3 3 8 5 5 4 3 ,4

2 5 5 7 2 3 4 ,2

w tym: budynki i budowle

1 694 685,5

1 694 685,5

416 600,9

190 896,0

400 169,4

877 915,2

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

3 811 078,5

3 811 078,5

964 150,5

232 453,2

1 286 400,8

1 560 527,2

3 056 904,0

3 056 904,0

1 341 604,6

183 461,1

1 622 425,0

92 874,4

K - Obs ³uga nie ruchomo ci i firm; nauka

rodki transportu

2 6 2 8 0 1 7 9 ,0

2 0 2 7 6 3 4 8 ,0

9 8 7 7 2 7 6 ,1

6 2 3 4 1 3 6 ,3

6 1 3 7 0 4 3 ,4

4 2 6 2 0 2 8 ,5

w tym: budynki i budowle

19 135 010,0

13 387 006,9

7 534 888,8

4 761 348,9

4 423 878,5

1 428 239,6

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

4 056 853,8

3 817 642,7

1 216 220,2

755 476,5

943 549,9

1 657 872,6

rodki transportu

2 744 907,7

2 735 204,5

950 587,7

654 684,3

620 950,0

331 1 666,8

349

L - Adminis tracja publiczna i obrona
narodowa

2 9 7 6 5 4 6 ,4

1 2 4 8 5 3 ,2

2 0 3 1 8 ,9

9 2 1 6 ,9

3 7 4 6 2 ,1

6 7 0 7 2 ,2

w tym: budynki i budowle

1 963 143,0

98 587,1

18 551,0

8 136,9

27 749,5

52 286,6

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

790 054,2

23 472,1

1 255,5

754,0

9 166,3

13 050,3

rodki transportu

173 785,0

2 786,8

510,1

326,0

541,4

1 735,3

M - Edukacja

3 5 3 8 7 1 4 ,8

4 1 2 9 1 5 ,3

2 4 2 4 7 9 ,0

118 196,5

117 958,0

5 2 4 7 8 ,3

w tym: budynki i budowle

2 749 223,7

262 693,7

128 619,0

40 979,6

91 748,0

42 326,7
7 925,1

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

600 995,9

65 196,8

37 985,1

17 343,9

19 286,6

rodki transportu

140 095,2

75 858,6

70 888,4

58 900,9

4 736,5

233,7

N - Ochrona zdrowia

2 7 8 5 3 5 5 ,3

2 110 809,1

4 6 6 1 6 1 ,1

4 0 1 5 6 2 ,8

3 7 6 8 8 9 ,1

1 2 6 7 7 5 8 ,9

w tym: budynki i budowle

1 460 969,2

941 474,7

201 091,0

180 208,3

170 710,8

569 672,9

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

1 179 366,1

1 041 501,2

184 717,9

144 500,7

195 798,6

660 984,7

134 484,6

123 250,7

79 034,2

75 746,0

9 853,3

34 363,2

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa
komunalna, s po³e czna i indywidualna

rodki transportu

5 7 2 1 1 6 9 ,4

1 1 5 7 1 8 8 ,6

3 8 9 6 0 0 ,7

1 7 2 1 2 4 ,4

3 5 4 5 2 7 ,0

4 1 3 0 6 0 ,9

w tym: budynki i budowle

4 618 011,4

524 930,6

171 803,9

60 543,3

169 330,5

183 796,2

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

773 575,2

455 348,5

162 089,4

79 713,5

109 492,7

183 766,4

rodki transportu

229 118,7

159 996,5

52 643,2

30 830,7

68 331,2

39 022,1

350

Tablica 19.

Nak³ady inwestycyjne w sektorze publicznym w 2000 r. wed³ug sekcji gospodarki (w tys. z³)

Wys zcze gólnie nie

Gos podarka
narodowa
ogó³e m

w tym prze ds iê biors twa
o liczbie zatrudnionych
Ogó³e m

do 49 os ób

w tym do 9
os ób

50-249 os ób

powy¿e j 249
os ób

Ogó³e m

4 5 6 6 2 4 8 3 ,0

2 7 8 8 9 5 3 1 ,7

1 6 0 9 9 0 8 ,7

6 2 7 5 7 6 ,3

2 6 2 3 9 1 2 ,0

23655711,0

w tym: budynki i budowle

27691975,0

12906970,3

1105295,5

417080,5

1302506,7

10499168,1

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

13313609,1

11173165,2

362342,3

149011,6

931273,5

9879549,4

rodki transportu

3424834,5

2876129,2

125644,1

57916,2

360964,7

2389520,4

C - Górnictwo i kopalnictwo

1 4 6 4 4 5 3 ,2

1 4 6 4 4 5 3 ,2

6 8 4 0 ,3

0 ,0

2 6 4 3 6 ,7

1431176,2

w tym: budynki i budowle

700998,3

700998,3

2374,5

0,0

8877,7

689746,1

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

701871,6

701871,6

3903,4

0,0

14838,9

683129,3

41080,7

41080,7

63,3

0,0

2718,2

38299,2

rodki transportu
D - Prze twórs two prze mys ³owe

3 5 9 5 9 8 4 ,4

3 5 9 5 2 3 5 ,4

5 4 4 2 2 ,3

7 8 7 1 ,8

2 2 1 8 9 4 ,4

3 3 1 8 9 1 8 ,7

w tym: budynki i budowle

1326271,2

1326212,5

30808,0

1321,9

62233,7

1233170,8

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

1688065,8

1687375,6

20608,8

5436,3

142022,9

1524743,9

76650,3

76650,2

2828,8

1038,2

12782,4

61039,0

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie w e ne rgiê
e le ktryczn¹, gaz i wodê

8 1 9 4 1 7 4 ,7

7 2 1 4 8 7 5 ,4

2 0 1 4 4 7 ,2

1 6 8 1 ,0

6 0 8 1 2 6 ,2

6 4 0 5 3 0 2 ,0

w tym: budynki i budowle

4462959,8

3568887,9

115918,6

1313,0

372178,6

3080790,7

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

3243516,8

3186218,8

82508,6

328,7

202759,5

2900950,7

132940,5

120536,5

2824,3

14,6

25322,6

92389,6

F - B udownictwo

4 9 8 2 0 3 7 ,0

3 0 6 5 8 8 ,8

1 3 6 2 4 7 ,0

1 6 0 1 2 ,3

8 7 3 7 1 ,8

8 2 9 7 0 ,0

w tym: budynki i budowle

4680655,5

213276,2

125603,8

11572,0

51038,8

36633,6

190738,6

71117,9

6171,6

1776,2

27184,9

37761,4

44253,0

17924,2

2795,1

1727,1

7836,8

7292,3

G - Hande l i naprawy

4 0 0 9 9 0 ,2

3 8 5 8 5 2 ,6

3 4 1 3 4 ,6

2 6 7 8 ,8

8 1 8 3 1 ,2

2 6 9 8 8 6 ,8

w tym: budynki i budowle

121325,5

109171,5

10022,5

1336,7

40558,8

58590,2

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

118719,3

116364,7

6257,7

673,6

27231,8

82875,2

rodki transportu

rodki transportu

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia
rodki transportu

rodki transportu

156803,8

156587,9

16982,9

536,5

13749,4

125855,6

H - Hote le i re s tauracje

1 5 1 3 1 0 ,7

1 0 7 7 4 5 ,6

5 2 7 5 ,7

4 1 6 ,1

4 2 9 6 2 ,7

5 9 5 0 7 ,2

w tym: budynki i budowle

97628,6

63940,7

2592,2

349,7

31778,1

29570,4

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

46559,9

37206,1

2432,5

43,6

9501,4

25272,2

3548,6

3117,7

208,2

18,6

621,0

2288,5

I - Trans port, gos podarka magazynowa
i ³¹czno æ

rodki transportu

9 9 6 6 8 2 6 ,5

9 2 5 3 2 1 4 ,4

8 1 6 7 5 ,9

11274,8

2 9 2 1 3 3 ,3

8 8 7 9 4 0 5 ,2

w tym: budynki i budowle

4459495,3

4046179,5

43879,9

955,5

147756,7

3854542,9

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

3177320,4

3130613,7

24769,0

1984,4

56170,6

3049674,1

rodki transportu

2278147,2

2059996,2

12349,9

8288,4

87647,0

1959999,3

J - Po re dnictwo finans owe

1 2 8 3 9 4 1 ,9

1 2 8 3 9 4 1 ,9

2 6 8 8 0 9 ,3

245110,7

1 9 8 2 6 7 ,3

8 1 6 8 6 5 ,3

w tym: budynki i budowle

510132,0

510132,0

157098,2

149809,5

101311,1

251722,7

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

689662,6

689662,6

94326,2

86061,1

60794,4

534542,0

72563,2

72563,2

13636,7

8920,5

31197,3

27729,2

K - Obs ³uga nie ruchomo ci i firm; nauka

2 5 9 2 7 4 8 ,5

1 8 7 3 0 8 2 ,2

6 8 8 3 1 2 ,5

3 2 7 1 9 4 ,5

4 4 9 9 0 2 ,6

7 3 4 8 6 7 ,1

w tym: budynki i budowle

1647164,7

1183176,0

532183,6

239428,5

167488,6

483503,8

rodki transportu

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

699264,0

460159,1

89135,7

49145,2

141403,9

229619,5

rodki transportu

224058,0

214398,9

59597,6

36718,8

138569,6

16231,7
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L - Adminis tracja publiczna i obrona
narodowa

2 9 6 6 5 5 5 ,5

1 2 2 8 6 8 ,6

1 9 8 4 8 ,2

8 9 7 7 ,8

3 6 1 8 1 ,1

6 6 8 3 9 ,3

w tym: budynki i budowle

1956738,7

98564,9

18528,8

8123,8

27749,5

52286,6

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

787524,1

22134,4

1063,9

644,5

8249,2

12821,3

rodki transportu

172730,8

2164,4

255,5

209,5

177,5

1731,4

M - Edukacja

3 1 7 5 9 7 1 ,6

5 4 5 0 2 ,4

2 2 9 6 0 ,4

3 0 1 ,0

8 7 9 7 ,9

2 2 7 4 4 ,1

w tym: budynki i budowle

2515206,8

32123,6

11789,7

41,0

5076,4

15257,5
5307,8

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

543325,2

8173,8

2188,6

183,9

677,4

75575,0

11574,2

8701,7

71,2

2686,5

186,0

N - Ochrona zdrowia

2 2 9 8 9 2 5 ,9

1 6 2 4 3 7 9 ,7

2 1 4 4 5 ,5

2 5 8 7 ,0

3 5 1 7 9 8 ,3

1251135,9

w tym: budynki i budowle

1252211,3

732716,8

8454,1

482,8

157691,5

566571,2

984338,5

846473,6

12431,4

1952,4

185230,2

648812,0

rodki transportu

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

53231,0

41997,1

413,6

82,8

8536,4

33047,1

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa
komunalna, s po³e czna i indywidualna

rodki transportu

4 5 8 8 5 6 2 ,9

6 0 2 7 9 1 ,5

6 8 4 8 9 ,8

3 4 7 0 ,5

2 1 8 2 0 8 ,5

3 1 6 0 9 3 ,2

w tym: budynki i budowle

3961187,3

321590,4

46041,6

2346,1

128767,2

146781,6

442702,3

215793,3

16544,9

781,7

55208,4

144040,0

93252,4

57538,0

4986,5

290,0

29120,0

23431,5

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia
rodki transportu
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Tablica 20.

Nak³ady inwestycyjne w sektorze prywatnym w 2000 r. wed³ug sekcji gospodarki (w tys. z³)

Wys zcze gólnie nie

Ogó³e m

Gos podarka
narodowa ogó
³e m
8 4 9 9 0 4 6 6 ,1

w tym prze ds iê biors twa
o liczbie zatrudnionych
Ogó³e m

do 49 os ób

w tym do 9
os ób

50-249 os ób

7 8 4 3 8 7 9 9 ,3

2 7 0 0 1 7 2 6 ,8

1 4 5 9 2 9 9 5 ,6

2 1 9 5 4 8 5 2 ,4

powy¿e j 249
os ób
2 9 4 8 2 2 2 0 ,1

w tym: budynki i budowle

39534112,8

33109831,4

13944096,5

7788225,5

10035425,7

9130309,2

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

32131223,8

32037958,4

6621275,9

2995179,4

7576743,5

17839939,0

rodki transportu

11804698,8

11770578,8

5931402,6

3658090,3

3661051,9

2178124,3

C - Górnictwo i kopalnictwo

5 4 0 9 1 5 ,9

5 4 0 9 1 5 ,9

6 4 6 6 3 ,8

3 0 9 4 9 ,2

7 4 8 3 4 ,2

4 0 1 4 1 7 ,9

w tym: budynki i budowle

176354,4

176354,4

19816,3

8489,5

20503,0

136035,1

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

337482,8

337482,8

32880,5

15831,4

47311,8

257290,5

23832,0

23832,0

9785,6

5921,4

5964,8

8081,6

2 2 9 2 6 8 5 2 ,7

2 2 9 2 6 8 5 2 ,7

4 2 7 8 5 6 7 ,7

1 7 7 2 0 3 9 ,5

5 7 9 4 4 6 3 ,4

1 2 8 5 3 8 2 1 ,6

6664960,9

6664960,9

1429726,3

548750,6

1960174,0

3275060,6

14350275,5

14350275,5

2183444,0

834912,7

3330332,5

8836499,0

1484006,7

1484006,7

597456,7

373491,1

389417,1

497132,9

E - Wytwarzanie i zaopatrywanie
w e ne rgiê e le ktryczn¹, gaz i wodê

9 8 5 1 5 6 ,8

3 0 8 2 0 6 ,7

1 2 3 7 6 1 ,0

8 4 7 8 8 ,7

1 4 7 7 2 1 ,4

3 6 7 2 4 ,3

w tym: budynki i budowle

887160,0

210209,9

85047,0

55108,6

113802,6

11360,3

88859,3

88859,3

34679,3

27020,7

30502,0

23678,0

6819,8

6819,8

2528,6

1634,1

2700,0

1591,2
4 8 9 1 3 8 ,5

rodki transportu
D - Prze twórs two prze mys ³owe
w tym: budynki i budowle
maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia
rodki transportu

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia
rodki transportu
F - B udownictwo

5 0 9 9 5 6 4 ,2

5 0 9 9 5 6 4 ,2

2 3 9 4 5 9 8 ,4

1 3 8 0 8 9 3 ,7

2 2 1 5 8 2 7 ,3

w tym: budynki i budowle

2835060,5

2835060,5

1573929,3

815080,6

1121754,2

139377,0

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

1290100,9

1290100,9

409004,9

283218,7

601865,8

279230,2

rodki transportu
G - Hande l i naprawy

620507,4

620507,4

338805,2

265945,8

213796,2

67906,0

1 3 8 4 9 0 1 8 ,5

1 3 8 4 9 0 1 2 ,5

5 5 8 6 4 8 8 ,0

3 1 0 8 0 2 1 ,7

3 0 5 2 6 2 9 ,9

5 2 0 9 8 9 4 ,6

w tym: budynki i budowle

7151190,1

7151186,0

2664965,0

1260707,9

1452608,4

3033612,6

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

4220320,2

4220318,8

1256687,4

625063,2

1109008,5

1854622,9

rodki transportu

2291190,6

2291190,1

1553549,9

1171087,4

445768,3

291871,9

H - Hote le i re s tauracje

1 3 9 0 3 4 3 ,2

1 3 9 0 3 4 3 ,2

3 9 0 1 6 3 ,8

2 6 8 1 2 8 ,2

5 7 8 6 4 9 ,9

4 2 1 5 2 9 ,5

w tym: budynki i budowle

1031822,9

1031822,9

284740,5

199054,5

455468,0

291614,4

302947,1

302947,1

68551,0

42921,1

111836,9

122559,2

45537,4

45537,4

31443,5

24799,0

7840,7

6253,2

7 0 6 9 4 9 0 ,7

7 0 6 9 4 9 0 ,7

1 4 6 6 4 2 6 ,1

9 9 1 8 4 9 ,2

9 4 4 4 5 9 ,0

4 6 5 8 6 0 5 ,6

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia
rodki transportu
I - Trans port, gos podarka magazynowa
i ³¹czno æ
w tym: budynki i budowle

1009162,0

1009162,0

188413,5

59152,5

215613,1

605135,4

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

4476131,0

4476131,0

285300,9

74738,6

233754,6

3957075,5

rodki transportu

1544920,1

1544920,1

990156,5

857555,3

479014,7

75748,9

J - Po re dnictwo finans owe

7 4 4 9 9 2 3 ,6

7 4 4 9 9 2 3 ,6

2 5 2 2 2 7 8 ,6

3 6 3 6 1 9 ,3

3 1 8 7 2 7 6 ,1

1 7 4 0 3 6 8 ,9

w tym: budynki i budowle

1184553,5

1184553,5

259502,7

41086,5

298858,3

626192,5

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

3121415,9

3121415,9

869824,3

146392,1

1225606,4

1025985,2

rodki transportu

2984340,8

2984340,8

1327967,9

174540,6

1591227,7

65145,2

K - Obs³uga nie ruchomoci i firm; nauka

2 3 6 8 7 4 3 0 ,5

1 8 4 0 3 2 6 5 ,8

9 1 8 8 9 6 3 ,6

5 9 0 6 9 4 1 ,8

5 6 8 7 1 4 0 ,8

3 5 2 7 1 6 1 ,4

w tym: budynki i budowle

17487845,3

12203830,9

7002705,2

4521920,4

4256389,9

944735,8

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

3357589,8

3357483,6

1127084,5

706331,3

802146,0

1428253,1

rodki transportu

2520849,7

2520805,6

890990,1

617965,5

482380,4

1147435,1
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L - Adminis tracja publiczna i obrona
narodowa

9 9 9 0 ,9

1 9 8 4 ,6

4 7 0 ,7

2 3 9 ,1

1 2 8 1 ,0

2 3 2 ,9

w tym: budynki i budowle

6404,3

22,2

22,2

13,1

-

-

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

2530,1

1337,7

191,6

109,5

917,1

229,0

rodki transportu

1054,2

622,4

254,6

116,5

363,9

3,9

M - Edukacja

3 6 2 7 4 3 ,2

3 5 8 4 1 2 ,9

2 1 9 5 1 8 ,6

117895,5

1 0 9 1 6 0 ,1

2 9 7 3 4 ,2

w tym: budynki i budowle

234016,9

230570,1

116829,3

40938,6

86671,6

27069,2
2617,3

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

57670,7

57023,0

35796,5

17160,0

18609,2

rodki transportu

64520,2

64284,4

62186,7

58829,7

2050,0

47,7

N - Ochrona zdrowia

4 8 6 4 2 9 ,4

4 8 6 4 2 9 ,4

4 4 4 7 1 5 ,6

3 9 8 9 7 5 ,8

2 5 0 9 0 ,8

1 6 6 2 3 ,0

w tym: budynki i budowle

208757,9

208757,9

192636,9

179725,5

13019,3

3101,7

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

195027,6

195027,6

172286,5

142548,3

10568,4

12172,7

81253,6

81253,6

78620,6

75663,2

1316,9

1316,1

1132606,5

5 5 4 3 9 7 ,1

321110,9

1 6 8 6 5 3 ,9

1 3 6 3 1 8 ,5

9 6 9 6 7 ,7

rodki transportu
O - Pozos ta³a dzia³alno æ us ³ugowa
komunalna, s po³e czna i indywidualna
w tym: budynki i budowle

656824,1

203340,2

125762,3

58197,2

40563,3

37014,6

maszyny, urz¹dzenia techniczne i narzêdzia

330872,9

239555,2

145544,5

78931,8

54284,3

39726,4

rodki transportu

135866,3

102458,5

47656,7

30540,7

39211,2

15590,6
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Tablica 21.

Nak³ady inwestycyjne na 1 pracuj¹cego w przedsiêbiorstwach ró¿nej wielkoci nale¿¹cych do
sektora rynkowego wg sekcji gospodarki w 2000 r.
s e ktor rynkowy ogó³e m

Wys zcze gólnie nie

Ogó³e m

ogó- l. zatr. l. zatr. l. zatr.
³e m 0-49 50-249 > 249

z te go
s e ktor rynkowy publiczny

s e ktor rynkowy prywatny

ogó- l. zatr. l. zatr. l.zatr.
³e m 0-49 50-249 > 249

ogó- l. zatr. l. zatr. l.zatr.
³e m 0-49 50-249 > 249

12,2

7,0

14,3

18,4

14,7

10,4

6,8

17,2

11,6

6,9

16,1

19,5

w tym: budynki i budowle

5 ,3

3,7

6,6

6,8

6 ,8

7,2

3,4

7,6

4 ,9

3,6

7,3

6,0

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

5 ,0

1,7

4,9

9,6

5 ,8

2,3

2,2

7,1

4 ,7

1,7

5,6

11,8

rodki transportu

1 ,7

1,5

2,4

1,6

1 ,6

0,8

1,1

1,8

1 ,7

1,5

2,7

1,4

C - Górnictwo i kopalnictwo

8,7

12,3

8,4

8,6

7,6

12,3

6,5

7,6

14,3

12,3

9,4

16,3

w tym: budynki i budowle

3 ,8

3,8

2,4

3,9

3 ,6

4,3

2,2

3,7

4 ,7

3,8

2,6

5,5

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

4 ,5

6,3

5,1

4,4

3 ,6

7,0

3,6

3,6

8 ,9

6,3

5,9

10,5

rodki transportu

0 ,3

1,7

0,7

0,2

0 ,2

0,1

0,7

0,2

0 ,6

1,9

0,7

0,3

10,0

5,0

8,4

15,0

9,6

5,1

2,8

11,6

10,0

5,0

9,1

16,2

D - Prze twórs two prze mys
³owe
w tym: budynki i budowle

3 ,0

1,7

2,8

4,2

3 ,5

2,9

0,8

4,3

2 ,9

1,7

3,1

4,1

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

6 ,0

2,6

4,8

9,6

4 ,5

1,9

1,8

5,3

6 ,3

2,6

5,2

11,1

rodki transportu

0 ,6

0,7

0,6

0,5

0 ,2

0,3

0,2

0,2

0 ,6

0,7

0,6

0,6

E - Wytwarzanie i
zaopatrywanie w e ne rgiê
e le ktryczn¹, gaz i wodê

30,5

19,3

14,4

36,3

31,3

16,3

13,9

36,7

19,0

27,6

17,0

12,1

w tym: budynki i budowle

1 5 ,3

12,0

9,3

17,4

1 5 ,5

9,4

8,5

17,7

1 3 ,0

19,0

13,1

3,7

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

1 3 ,3

7,0

4,4

16,5

1 3 ,8

6,7

4,6

16,6

5 ,5

7,7

3,5

7,8

0 ,5

0,3

0,5

0,5

0 ,5

0,2

0,6

0,5

0 ,4

0,6

0,3

0,5

rodki transportu
F - B udownictwo

6,6

5,5

10,6

4,1

5,7

19,5

3,1

4,6

6,7

5,3

11,8

4,0

w tym: budynki i budowle

3 ,7

3,7

5,4

1,2

4 ,0

18,0

1,8

2,0

3 ,7

3,5

6,0

1,1

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

1 ,7

0,9

2,9

2,3

1 ,3

0,9

1,0

2,1

1 ,7

0,9

3,2

2,3

rodki transportu

0 ,8

0,7

1,0

0,5

0 ,3

0,4

0,3

0,4

0 ,8

0,8

1,1

0,6

G - Hande l i naprawy

6,9

3,6

11,3

24,2

10,2

7,1

7,0

12,6

6,8

3,6

11,4

25,4

w tym: budynki i budowle

3 ,5

1,7

5,4

13,7

2 ,9

2,1

3,5

2,7

3 ,5

1,7

5,4

14,8

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

2 ,1

0,8

4,1

8,6

3 ,1

1,3

2,3

3,9

2 ,1

0,8

4,2

9,1

rodki transportu

1 ,2

1,0

1,7

1,8

4 ,1

3,5

1,2

5,9

1 ,1

1,0

1,7

1,4

H - Hote le i re s tauracje

6,6

2,3

32,6

14,5

5,0

0,4

9,9

17,3

6,8

2,4

39,2

14,2

w tym: budynki i budowle

4 ,8

1,6

25,5

9,7

3 ,0

0,2

7,3

8,6

5 ,0

1,8

30,9

9,8

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

1 ,5

0,4

6,4

4,5

1 ,7

0,2

2,2

7,4

1 ,5

0,4

7,6

4,1

rodki transportu

0 ,2

0,2

0,4

0,3

0 ,1

0,0

0,1

0,7

0 ,2

0,2

0,5

0,2

21,0

6,8

17,2

28,4

19,1

11,7

8,3

20,1

24,2

6,6

w tym: budynki i budowle

6 ,5

1,0

5,1

9,3

8 ,4

6,3

4,2

8,7

3 ,4

0,9

5,8

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

9 ,8

1,4

4,0

14,7

6 ,5

3,5

1,6

6,9

1 5 ,3

1,3

6,3 112,8

rodki transportu

4 ,6

4,4

7,9

4,3

4 ,3

1,8

2,5

4,4

5 ,3

4,5

I - Trans port, gos podarka
magazynowa i ³¹czno æ

25,6 132,8

13,0

17,2

2,2
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J - Po re dnictwo finans owe

13,1

14,8 295,4

78,5

9,8

37,9

6 ,0

7,2

13,7

4,5

5,9 172,6

40,1

3,0

6 ,0

4,5

11,2

5,6

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

1 3 ,5

16,6

44,1

8,0

7,9 103,7

24,1

6,4

1 5 ,9

15,2

46,0

9,1

rodki transportu

1 0 ,8

23,0

55,7

0,5

0 ,8

15,0

12,3

0,3

1 5 ,2

23,2

59,8

0,6

K - Obs ³uga nie ruchomo ci i
firm; nauka

25,0

23,9

31,9

20,7

12,2

22,1

7,2

12,1

27,9

24,0

43,6

24,2

w tym: budynki i budowle

1 6 ,5

18,2

23,0

6,9

7 ,7

17,1

2,7

8,0

1 8 ,5

18,3

32,6

6,5

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

4 ,7

2,9

4,9

8,0

3 ,0

2,9

2,3

3,8

5 ,1

2,9

6,1

9,8

w tym: budynki i budowle

30,8

47,9 116,2

44,0 119,7

15,5

rodki transportu

3 ,4

2,3

3,2

5,6

1 ,4

1,9

2,2

0,3

3 ,8

2,3

3,7

7,9

O - Pozos ta³a dzia³alno æ us
³ugowa komunalna, s po³e czna
i indywidualna

3,2

1,9

3,8

6,9

4,2

1,1

3,7

13,1

2,6

2,2

4,1

2,7

w tym: budynki i budowle

1 ,5

0,8

1,8

3,1

2 ,2

0,8

2,2

6,1

0 ,9

0,8

1,2

1,0

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

1 ,3

0,8

1,2

3,1

1 ,5

0,3

0,9

6,0

1 ,1

1,0

1,6

1,1

rodki transportu
Se ktor rynkowy be z s e kcji K

0 ,4

0,3

0,7

0,7

0 ,4

0,1

0,5

1,0

0 ,5

0,3

1,2

0,4

10,9

5,0

12,0

18,2

14,9

7,3

6,6

17,4

9,8

5,0

13,2

19,0

w tym: budynki i budowle

4 ,1

2,0

4,4

6,7

6 ,7

4,6

3,5

7,6

3 ,4

1,9

4,6

6,0

maszyny, urz¹dzenia techniczne
i narzêdzia

5 ,0

1,6

4,9

9,8

6 ,1

2,2

2,2

7,2

4 ,7

1,5

5,5

12,0

rodki transportu

1 ,5

1,4

2,3

1,3

1 ,6

0,5

0,8

1,9

1 ,5

1,4

2,6

0,8
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Spis u¿ywanych skrótów
ATT
BC-Net
BHP
BIN
CDS
CETO
CIG
CIT
DG
Dz.U.
EKD
EXPROM
EVCA
FUS
GUS
IBnGR
IBOiR Pentor
IRC
IT
KBN
KERM
KPA
KSU
KUP
MG
MP
MPiH
MPiPS
MRRiB
MSP
NBP
NSA
OECD
PARP
PFPiRMSP
PHARE
PIT
360

Agencja Techniki i Technologii
Business Cooperation Network
bezpieczeñstwo i higiena pracy
Business Information Network
Centrum Doradztwa Strategicznego
Centralna Tabela Ofert
Centrum Informacji Gospodarczej Ministerstwa Gospodarki
podatek od dochodów osób prawnych
Dyrekcja Generalna Komisji Europejskiej
Dziennik Ustaw
Europejska Klasyfikacja Dzia³alnoci
Program Promocji Exportu
European Venture Capital and Private Equity Association
Fundusz Ubezpieczeñ Spo³ecznych
G³ówny Urz¹d Statystyczny
Instytut Badañ nad Gospodark¹ Rynkow¹
Instytut Badania Opinii i Rynku Pentor
Europejska Sieæ Orodków Przekazu Informacji
technologia informacyjna
Komitet Bada Naukowych
Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów
Kodeks Postêpowania Administracyjnego
Krajowy System Us³ug
Krajowy Urz¹d Pracy
Ministerstwo Gospodarki
Monitor Polski
Ministerstwo Przemys³u i Handlu
Ministerstwo Pracy i Polityki Spo³ecznej
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa
ma³e i rednie przedsiêbiorstwa
Narodowy Bank Polski
Naczelny S¹d Administracyjny
Organisation for Economic Cooperation and Development (Organizacja
Wspó³pracy Gospodarczej i Rozwoju)
Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczosci
Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma³ych i rednich Przedsiêbiorstw
Poland, Hungary Assistance for Restructurisation of Economy
podatek od dochodów osób fizycznych

PKB
PKD
RCSS
REGON
RFM
RM
RP
S.A.
SAD
STEP
TK
UE
UOKiK
USD
VAT
ZBSE
ZUS

produkt krajowy brutto
Punkt Konsultacyjno-Doradczy
Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych
Rejestr Podmiotów Gospodarki Narodowej
Regionalne Fundusze Maj¹tkowe
Rada Ministrów
Rzeczpospolita Polska
spó³ka akcyjna
Jednolity Dokument Administracyjny
Program Rozwoju Przedsiêbiorczoci
Trybuna³ Konstytucyjny
Unia Europejska
Urz¹d Ochrony Konkurencji i Konsumenta
dolar amerykañski
podatek od towarów i us³ug
Zak³ad Badañ Statystyczno-Ekonomicznych
Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³ecznych
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