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wstęp

Przedmiotem artykułu jest rozwój małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP). 
Celem opracowania jest określenie zmian, tendencji i prognozy w zakresie roz-
woju małych i średnich przedsiębiorstwach na podstawie analizy dostępnych da-
nych statystycznych określających rozwój MŚP.

określenie stopnia rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w polskiej 
gospodarce

Stopień rozwoju MŚP w polskiej gospodarce można określić badając nastę-
pujące wskaźniki:
– liczba aktywnie działających MŚP,
– udział MŚP w tworzeniu PKB,
– udział MŚP w wielkości zatrudnienia,
– udział MŚP w eksporcie,
– zakres inwestycji prowadzonych przez MŚP.

Kształtowanie się tych wskaźników w poszczególnych latach pokazuje 
zmiany i tendencje rozwojowe zachodzące wśród MŚP. Analiza tych wskaźni-
ków pozwoli na dokonanie oceny ich rozwoju oraz prognozy jej na przyszłość.
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Liczba aktywnie działających małych i średnich przedsiębiorstw

Liczba aktywnie działających MŚP przedstawia rzeczywiście funkcjonują-
ce niewielkie przedsiębiorstwa w gospodarce. Liczbę aktywnie funkcjonujących 
przedsiębiorstw przedstawia poniższa tabela.

Tabela 1. Liczba aktywnie działających małych, średnich i dużych przedsiębiorstw  
w latach 2000–2007

Źródło:  Raporty o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach od 2000/2001 
do 2007/2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002–2009.

W omawianym okresie liczba aktywnych przedsiębiorstw zwiększyła się o 11003 
podmiotów, zaś firm z sektora MŚP przybyło 10828, a dużych podmiotów 175. Ozna-
cza to, że głównie sektor MŚP przyczynił się do ogólnego wzrostu liczby firm. 

Liczba aktywnie działających MŚP ulegała znacznym wahaniom pomię-
dzy poszczególnymi latami. Od 2000 r. do 2005 r., z wyjątkiem 2002 r., spadała 
liczba MŚP. Relatywnie najgorsza sytuacja miała miejsce w latach 2004–2005, 
w których liczba MŚP obniżyła się, przyrost zaś wystąpił u dużych podmiotów. 
Z kolei w latach 2006–2007 nastąpiło odwrócenie tendencji – wzrosła liczba 
MŚP, jak i dużych przedsiębiorstw.
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Przechodząc do prognozy kształtowania się liczby MŚP w pierwszej ko-
lejności należy mieć na uwadze kryzys gospodarczy od 2008 r., który – należy 
przypuszczać – zahamuje ten wzrost. W związku z tym w 2008 r. liczba MŚP 
powinna utrzymać się lub nieznacznie obniżyć się w stosunku do 2007 r. W roku 
2009 i 2010 powinien nastąpić dalszy spadek liczby MŚP. Natomiast od 2011 r., 
zakładając poprawę koniunktury, należy spodziewać się wzrostu liczby MŚP.

udział małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu pkb

Kolejnym wskaźnikiem określającym stopień rozwoju MŚP jest ich udział 
w tworzeniu PKB. Jednym z podstawowych celów gospodarczych państwa jest 
uzyskanie wysokiego rozwoju gospodarczego w kraju. Wysoki rozwój gospo-
darczy przynosi wymierne pozytywne skutki dla samego państwa (np. wyższe 
dochody budżetowe), podmiotów gospodarczych (np. większy popyt krajowy) 
i ludności (np. niższa stopa bezrobocia). Podstawowym miernikiem określającym 
stopień rozwoju gospodarczego kraju jest poziom produktu krajowego brutto. 
Największy udział w tworzeniu produktu krajowego brutto mają przedsiębior-
stwa. Dlatego kształtowanie się udziału MŚP w tworzeniu PKB pokazuje stopień 
rozwoju tego sektora. Wzrost wartości PKB oraz udział poszczególnych grup 
przedsiębiorstw w jego tworzeniu przedstawia poniższa tabela.

Tabela 2. Wzrost wartości PKB oraz udział poszczególnych grup przedsiębiorstw 
w jego tworzeniu w latach 2000–2007

Źródło:  Raporty o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach od 2000/2001 
do 2007/2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002–2009.

MŚP posiadają 48% udział w tworzeniu PKB. Poziom ten nie ulega więk-
szym zmianom od 2000 r. Należy zatem przyjąć, że MŚP rozwijają się w stopniu 
odpowiadającym wzrostowi PKB w gospodarce, niezależnie od tego ile wynosi. 
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Z uwagi, że w latach 2000–2007 przyrost PKB był na średnim poziomie, nale-
ży również przyjąć, że MŚP rozwijały się na średnim poziomie. Można także 
zauważyć, że od 2001 r. udział dużych firm w tworzeniu PKB systematycznie 
rośnie, co świadczy o tym, że duże firmy rozwijają się nieco szybciej od sektora 
MŚP. Taka sytuacja dodatkowo potwierdza średni poziom rozwoju sektora MŚP. 
Należy założyć, że udział MŚP w PKB nie będzie ulegał większym zmianom 
w najbliższych latach, gdyż taka sytuacja ma miejsce nieprzerwanie od 2000 r.

udział małych i średnich przedsiębiorstw w wielkości zatrudnienia

Kolejnym wskaźnikiem określającym kształtowanie się rozwoju MŚP jest ich 
udział w wielkości zatrudnienia. Zatrudnianie pracowników to podstawowy cel spo-
łeczny, jaki realizują przedsiębiorstwa, w tym małe i średnie. Wzrost zatrudnienia 
w sektorze przedsiębiorstw obniża stopę bezrobocia w kraju, ale również świadczy 
o rozwoju ich działalności. Dane na temat wysokości stopy bezrobocia oraz udziału 
poszczególnych przedsiębiorstw w zatrudnieniu prezentuje poniższa tabela.

Tabela 3. Liczba pracujących w gospodarce narodowej, z wyjątkiem rolnictwa,  
leśnictwa, rybołówstwa oraz rybactwa w latach 2000–2007

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów: Raporty o stanie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce w latach od 2000/2001 do 2007/2008, Polska Agencja Rozwoju 
Przedsiębiorczości, Warszawa 2002–2009.
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Wzrasta rola sektora MŚP w zatrudnieniu. W latach 2000–2007 MŚP 
zwiększyły liczbę pracujących o 9,3% (657 730 osób) oraz udział w zatrudnieniu 
o 2,5%. MŚP stają się coraz bardziej znaczącymi podmiotami na rynku pracy, 
posiadając 68% udział w zatrudnieniu. W przekroju całego analizowanego okre-
su MŚP znacznie się rozwinęły patrząc przez pryzmat wielkości zatrudnienia.

Rosnąca dynamika zmian liczby pracujących w MŚP wskazuje na wyższą 
liczbę nowo przyjętych pracowników od osób zwolnionych w MŚP. Niewielkie 
podmioty odgrywają najważniejszą rolę w zmniejszaniu poziomu bezrobocia 
oraz przyjmowaniu nowych pracowników. Wiele osób zwolnionych z dużych 
przedsiębiorstw znajduje zatrudnienie w sektorze MŚP.

Sytuacja pod tym względem unormowała się od 2002 r. W ostatnich kilku 
latach udział wszystkich grup firm w zatrudnieniu pozostaje na zbliżonym pozio-
mie. Prognozując liczbę pracujących w MŚP należy założyć, że w najbliższych 
latach naznaczonych kryzysem gospodarczym rola MŚP w zatrudnieniu będzie 
wzrastać, podobnie jak to miało miejsce w okresie spowolnienia gospodarczego 
w latach 2001–2003. Taka sytuacja powinna występować w latach 2008–2010. 
Kolejne lata będą oznaczać utrzymanie wyższego odsetka zatrudnionych w MŚP 
lub niewielki spadek.

udział małych i średnich przedsiębiorstw w eksporcie

Skalę rozwoju MŚP obrazuje również ich udział w eksporcie. Działalność 
eksportowa wymaga podjęcia dużego wysiłku, aby ją wprowadzić, utrzymać 
i rozwijać. Wiąże się to przede wszystkim z koniecznością sprostania warunkom 
panującym na rynkach zagranicznych. Zmiany związane z działalnością eks-
portową najczęściej służą rozwojowi przedsiębiorstwa. Dlatego należy przyjąć 
ogólnie, że przedsiębiorstwa eksportujące są bardziej rozwinięte od działających 
tylko na rynku krajowym. Porównywalne dane o działalności eksportowej pol-
skich firm za lata 2000–2004 przedstawia tabela 4.
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Tabela 4. Wielkość eksportu przedsiębiorstw w latach 2000–2004

Źródło:  Raporty o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach od 2000/2001 
do 2002/2003, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 1998–2004, 
Analiza i ocena handlu zagranicznego małych i średnich przedsiębiorstw w 2004 roku 
 na tle lat 2002 i 2003, Ministerstwo Gospodarki, Departament Przedsiębiorczości, War-
szawa 2005, s. 17 i 22.

W omawianym okresie wielkość eksportu MŚP zwiększyła się o ponad 
121%, co przy ogólnym wzroście eksportu o 133% należy uznać za średni wynik. 
Wielkość eksportu MŚP systematycznie rośnie, dynamika przyrostu jest wysoka, 
szczególnie w 2003 i 2004 roku. Jednakże wzrost eksportu u dużych przedsię-
biorstw jest większy niż u MŚP, w konsekwencji obniżył się udział MŚP w eks-
porcie o blisko 2,5%. Natomiast wzrost eksportu miał miejsce przede wszystkim 
wśród średniej wielkości podmiotów. Fakt ten pokazuje, że wśród MŚP szczegól-
nie ta grupa firm rozwinęła swoją działalność.

zakres prowadzonych inwestycji przez małe i średnie przedsiębiorstwa

Następnym wskaźnikiem określającym poziom rozwoju MŚP jest zakres 
prowadzonych przez nie inwestycji. Inwestycje są jednym z najważniejszych 
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sposobów realizacji rozwoju firmy. Sytuacja taka wynika głównie stąd, że bez in-
westowania nie jest możliwe funkcjonowanie przedsiębiorstwa we współczesnych 
warunkach społeczno-gospodarczych. Konieczność prowadzenia inwestycji wy-
musza rosnąca konkurencja na rynku, ciągłe zmiany w otoczeniu przedsiębior-
stwa, pojawiające się nowe wyzwania do sprostania, rosnące oczekiwania klien-
tów. W dobie szybkiego postępu technicznego i konkurencji na rynku, szansę 
przetrwania i rozwoju zapewniają przedsiębiorstwom takie cechy jak, nowocze-
sność, innowacyjność, elastyczność i adaptacyjność. Temu wszystkiemu powinny 
służyć inwestycje, zapewniać przedsiębiorstwu utrzymanie się na rynku i sku-
teczną walkę z konkurencją. Wielkość inwestycji, udział poszczególnych grup 
przedsiębiorstw oraz dynamika prowadzonych przez przedsiębiorstwa inwestycji 
w latach 2000–2007 przedstawia poniższa tabela.

Tabela 5. Wielkość, udział oraz dynamika prowadzonych inwestycji  
przez przedsiębiorstwa w latach 2000–2007

Źródło: Raporty o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach od 
2000/2001 do 2007/2008, Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2002–
2009.
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MŚP przeznaczyły w przedstawionym okresie na realizację inwestycji po-
nad 375 500 mln zł, w ten sposób posiadają ponad 47% udziału w inwestycjach 
ogółu przedsiębiorstw. Dane te potwierdzają znaczącą rolę nakładów inwestycyj-
nych przy prowadzonej działalności gospodarczej przez MŚP.

Można zauważyć negatywne tendencje dotyczące kształtowania się wiel-
kości inwestycji w sektorze MŚP oraz znaczne ich wahania z ostatnich kilku lat. 
Od 2000 r. maleje dynamika inwestycji. Malejąca tendencja miała miejsce do 
2002 r., a w szczególności w 2001 r. i 2002 r. zanotowano jej spadek, oznacza-
jący nominalną obniżkę wielkości prowadzonych inwestycji. W 2003 r. ta ne-
gatywna tendencja została zahamowana, nastąpił niewielki wzrost inwestycji, 
z kolei w 2004 r. miał miejsce znaczny przyrost inwestycji, zaś w 2005 r. ich 
spadek. Następne dwa lata to duża aktywność inwestycyjna MŚP i wysoka dyna-
mika inwestycji. Taka zmienność świadczy o nieustabilizowanej sytuacji w MŚP 
w zakresie polityki inwestycyjnej, która może wynikać między innymi z możli-
wości finansowania inwestycji, ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, postawy 
MŚP wobec działań inwestycyjnych. 

Wśród tych czynników należy zwrócić uwagę na sytuację gospodarczą 
w kraju – zauważalna jest tendencja, że w okresie niewielkich wzrostów PKB 
spada wielkość inwestycji MŚP, odpowiednio przy wysokim wzroście PKB po-
ziom inwestycji znacząco rośnie. W związku z tym należy prognozować, że 
w najbliższych latach nastąpi spadek zaangażowania inwestycyjnego MŚP, przy 
czym w 2008 r. nie powinien on być znaczący, zaś w 2009 i 2010 roku wyższy. 
Z kolei od 2011 r. wraz z poprawą koniunktury gospodarczej powinien nastąpić 
przyrost inwestycji.

podsumowanie

MŚP w niewielkim stopniu rozwinęły działalność gospodarczą w latach 
2000–2007. Udział MŚP w tworzeniu PKB obniżył się o 1,1%, w liczbie pracują-
cych wzrósł o 2,5%, w eksporcie i inwestycjach spadł o 2,5%, zaś liczba aktyw-
nie działających MŚP wzrosła o 11003 podmiotów. 

Przechodząc do prognozy rozwoju MŚP od 2008 r. – jak przy wyżej prze-
prowadzonej analizie – należy uwzględnić kryzys gospodarczy, który ma miej-
sce właśnie od 2008 r. i najprawdopodobniej spowoduje zahamowanie wzrostu 
widoczne w latach 2006–2007. Prognozując wzrost w latach 2008–2010 spad-
nie liczba MŚP, udział MŚP w tworzeniu PKB pozostanie na zbliżonym pozio-
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mie, zmniejszą się wydatki inwestycyjne MŚP, wzrośnie ich udział w liczbie za-
trudnionych. Z kolei w latach następnych, wraz z poprawą koniunktury, liczba 
oraz wielkość inwestycji MŚP powinny wzrosnąć, zaś udział w tworzeniu PKB 
i w liczbie zatrudnionych pozostać na podobnym poziomie.

deVeLopment oF smaLL and medium enterprises in  
the poLish economy – chanGes, trends, outLook 

summary

SME business developed slightly in the years 2000–2007. The participation of 
SMEs to GDP fell by 1.1%, in the number of employees rose by 2.5%, in export and 
in the investments fell by 2.5%, while the number of active SMEs increased by 11003. 
Re-development of SMEs is visible in the years 2006–2007, but currently it is difficult 
to assess its durability. The economic crisis which has occurred since 2008 will probably 
slow it down. 

Translated by Robert Wolański


