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Przedsiębiorstwa według 
wielkości w 2010 roku
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Przedsiębiorstwa Liczba 
w tys.

Odsetek 
w %

Mikro (0-9) 1655,1 95,9
Małe (10-49) 52,6 3,0
Średnie (50-249) 15,8 0,9
Duże  (249+) 3,2 0,2

Ogółem 1726,7 100,0
Źródło: DZIAŁALNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW NIEFINANSOWYCH W 2010 ROKU, GUS, 2011



Struktura przedsiębiorstw 
w Polsce

Struktura wielkości przedsiębiorstw i ich 
demografia pokazują, że mikroprzedsiębiorstwa 
napotykają bariery systemowe, prawne 
i mentalnościowe, które blokują ich rozwój co 
utrudnia im awans do grupy małych 
przedsiębiorstw. Te same bariery blokują 
awans małych przedsiębiorstw do grupy 
średnich. 
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Wkład przedsiębiorstw w PKB 
w Polsce i w UE w 2009 r. w %
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Przedsiębiorstwa Polska UE-27 Różnica

Mikro 21,1 21,6 -0,5
Małe 11,5 18,9 -7,4
Średnie 21,4 17,9 +3,5
Duże 46,0 41,6 +4,4

Mikro i małe 32,6 40,5 -7,9
Średnie i duże 67,4 59,5 +7,9

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, 2011



Struktura przedsiębiorstw 
w Polsce

Wielkość i waga przedsiębiorstw wskazuje 
na mniejsze niż średnio w Unii 
Europejskiej znaczenie gospodarcze 
mikro- i małych przedsiębiorstw kosztem 
średnich i dużych. Ten fakt powinien być 
uwzględniony w strategiach rozwojowych 
kraju i regionów oraz w polityce 
gospodarczej.
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Trwale gorsza sytuacja gospodarcza 
małych przedsiębiorstw 2000-6.2012

(średnia ocen z przedziału -100, +100)

Ocena sytuacji 
gospodarczej

Zdolność do regulowania bież. 
zobowiązań finansowych

Przemysł Usługi Przemysł Usługi

Mikro b.d. -14,7 b.d. -19,2

Małe -13,1 -7,7 -17,7 -13,6

Średnie -8,8 1,8 -12,6 -6,7

Duże 10,2 15,8 -2,8 1,7

Ogółem -1,9 -6,7 -9,6 -13,4

7

Źródło: Obliczenia własne na podstawie badań koniunktury GUS:
http://www.stat.gov.pl/gus/5840_2794_PLK_HTML.htm



Trwale gorsza sytuacja gospodarcza 
małych przedsiębiorstw 

Badania GUS wskazują na trwale gorszą 
sytuację gospodarczą mikro- i małych 
przedsiębiorstw niż średnich i dużych. 
Jest to kolejny argument wskazujący na 
niedostateczną pomoc publiczną 
kierowaną do najsektora.
.
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Ci, którzy już mają, dostaną jeszcze 
więcej. Prawo Matthewsa.



Wkład przedsiębiorstw w PKB i odsetek 
otrzymanej pomocy publicznej w %
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Przedsiębiorstwa Wkład w 
PKB

Pomoc 
publiczna

Różnica

Mikro 21,1 12,3 -8,8
Małe 11,5 14,5 3,0
Średnie 21,4 18,2 -3,2
Duże 46,0 55,1 9,1

Mikro i małe 32,6 26,8 -5,8
Średnie i duże 67,4 73,3 +5,9

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, 2011; 
Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2010 roku, UOKiK, 2011.



Przykład dysproporcji w otrzymanej 
pomocy publicznej vs. efektywność 

ekonomiczna w 2010 r.

Otrzymana pomoc 
publiczna w % ogółu 
pomocy publicznej

Wkład w PKB
W %

Mikroprzedsiębiorstwa 12,3 21,1
Górnictwo węgla, 
wytwarzanie energii el., 
gaz ziemny

15,3 5,3
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Źródła: UOKiK, PARP, GUS.



Drobni przedsiębiorcy nie korzystają z urlopów 
i późno przechodzą na emeryturę
Gazeta Wyborcza, wyborcza.biz z 10 lipca 2012 r.
http://m.wyborcza.biz/Firma/1,116167,12100610.html 
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Diagnoza sytuacji 
wynikająca z badania

Brak spójnej polityki wspierania 
mikroprzedsiębiorstw powoduje utrudniony 
dostęp do pomocy publicznej,
Regionalne zróżnicowanie podejść administracji 
rządowej i samorządowej do pomocy publicznej 
dla mikroprzedsiębiorstw od pomocnych i 
życzliwych do nieżyczliwych, zniechęcających 
i piętrzących trudności,
Brak dostatecznej wiedzy przedsiębiorców na 
temat dostępnej pomocy publicznej.
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Podsumowanie

Duże przedsiębiorstwa wspierane pomocą 
publiczną tracą bodźce do poprawy efektywności 
i mogą maskować niegospodarność,
Wspieranie dużych przedsiębiorstw pomocą 
publiczną kosztem małych nie prowadzi do 
racjonalnej alokacji środków publicznych z 
perspektywy efektów gospodarczych,
Istnieje pilna potrzeba opracowania strategii 
udzielania pomocy publicznej na szczeblu 
krajowym i regionalnym. 
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