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Wprowadzenie 

 

Najważniejszym zadaniem aktualnego programu gospodarczego rządu Polski 

jest uzdrowienie sektora finansów publicznych. Realizacja tego zadania wymaga 

skutecznej konsolidacji budżetu państwa, zmniejszenia długu publicznego, wzrostu 

nakładów na inwestycje oraz wspierania wzrostu gospodarczego i poziomu zatrud-

nienia. Jednym ze sposobów urzeczywistnienia tych zamierzeń może być zwiększe-

nie zaangażowania przedsiębiorstw w działalność eksportową. 

Analiza danych dotyczących wartości PKB Polski i świata w latach 1990–2010 

prowadzi do wniosku o korzystnym kierunku przemian zachodzących w tym okresie 

w polskiej gospodarce. W tym czasie światowy PKB wzrósł o 284%, a wartość 

światowego eksportu, w cenach bieżących, o 437%. W Polsce relacje wartości PKB 

i eksportu w 2010 roku do wartości w 1990 roku wynosiły odpowiednio: 726% 

i 1142%
1
. Z powyższego wynika, że polska gospodarka relatywnie szybko integruje 

się z otoczeniem międzynarodowym, a kontynuacja tych zmian może przyczynić się 

do realizacji zadań stojących przed polskim rządem. Analizując handel światowy 

jako całość, ekonomiści już dawno dostrzegli, że rozmiary handlu między dowol-

nymi krajami są proporcjonalne (przy innych czynnikach niezmienionych) do ilo-

czynu PKB tych krajów oraz maleją wraz ze wzrostem odległości między krajami. 

Zależność ta została opisana w formie równania znanego pod nazwą grawitacyjnego 

modelu handlu
2
. Analizy OECD wskazują natomiast, że wzrost eksportu o 10% 

przyczynia się do 4% wzrostu dochodu per capita
3
.
 
 

W grupie 1,67 mln przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w 2009 roku do du-

żych należało tylko 3,11 tys. jednostek.  Duże przedsiębiorstwa – zdefiniowane wg 

kryterium UE – stanowią 0,20% ogólnej liczby przedsiębiorstw działających 

w Polsce, pozostałe 99,8% stanowią mikro, małe i średnie. W grupie MŚP – 96% 

                                                 
1 A. Gorynia, Eksport szansą Polski, „Rzeczpospolita” 13 lipca 2012, s. B 10.  
2 P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa. Teoria i polityka 2007, Wydaw-

nictwo Naukowe PWN, s. 25–32. 
3 Działania wspierające rozwój gospodarczy oraz przedsiębiorców w wybranych państwach 

członkowskich OECD, Ministerstwo Gospodarki Warszawa 2011, s. 11. 
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stanowią przedsiębiorstwa mikro, zatrudniające do 9 pracowników. To znacznie 

więcej niż średnia dla Unii Europejskiej, gdzie mikro przedsiębiorstwa stanowią 

91,8% wszystkich MŚP. Natomiast odsetek małych przedsiębiorstw w Polsce 

(2,8%) jest o ponad połowę mniejszy od średniej dla Unii Europejskiej (6,9%). 

Średnioterminowe trendy pokazują jednak, że struktura przedsiębiorstw w Polsce 

zmierza w kierunku podobnym do Unii Europejskiej – obniża się udział mikro 

przedsiębiorstw, a wzrasta udział pozostałych grup przedsiębiorstw
4
.  

Taka struktura wielkości przedsiębiorstw w Polsce prowadzi do wniosku, że 

podjęcie działań skłaniających te najmniejsze podmioty gospodarcze do zwiększenie 

aktywności eksportowej może ułatwić polskiej gospodarce przejście do fazy oży-

wienia gospodarczego. Pojawia się jednak pytanie: czy w najmniejszych polskich 

przedsiębiorstwach tkwi potencjał eksportowy? Próba udzielenia odpowiedzi na to 

pytanie jest celem prezentowanego artykułu. 

1. Eksporterzy w dobie spowolnienia gospodarczego 

W literaturze z zakresu handlu zagranicznego wskazuje się, że eksportujące 

MŚP uzyskują wyższą rentowność niż pozostałe przedsiębiorstwa z tego sektora.
 
 

Dane zawarte w raporcie opublikowanym przez Instytut Ekonomiczny NBP we 

wrześniu 2012 roku potwierdzają, że także w czasie spowolnienia gospodarczego 

eksporterzy znajdują się w lepszej kondycji finansowej niż przedsiębiorstwa działa-

jące tylko na rynku krajowym
5
.  

W ujęciu realnym, dynamika przychodów ze sprzedaży krajowej w drugim 

kwartale 2012 roku była ujemna, tzn. w porównaniu rok do roku nastąpiło obniżenie 

przychodów o 0,6%. Natomiast dynamika sprzedaży zagranicznej w tym samym 

okresie wyniosła 8,6%. Wprawdzie zarówno w grupie eksporterów, jak i w grupie 

przedsiębiorstw produkujących tylko na rynek krajowy, zanotowano pogorszenie 

wyniku podstawowej działalności, to jednak w grupie przedsiębiorstw nieeksportu-

jących było ono wyższe, bo 60%. Eksporterzy pozostali bardziej rentowni niż pro-

dukujący tylko na rynek krajowy. Nastąpił przy tym wzrost odsetka przedsiębiorstw 

rentownych w grupie eksporterów, przy niewielkim spadku przedsiębiorstw zy-

skownych wśród przedsiębiorstw działających tylko na rynku krajowym. Najwięk-

szy spadek rentowności zanotowali importerzy niebędący eksporterami.  

Wyniki badań opublikowanych przez NBP wskazują jednoznacznie, że sprze-

daż na rynkach zagranicznych wiąże się z szybszym tempem rozwoju przedsiębior-

stwa. Efektem tego są wyższe nakłady na środki trwałe przedsiębiorstw eksportują-

cych w porównaniu z nieeksportującymi. Przedsiębiorstwa uzyskujące ponad poło-

wę przychodów z eksportu zwiększyły nakłady na inwestycje w porównaniu rok do 

                                                 
4 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, PARP, Warszawa 

2011, s. 14.  
5 Z. Jankiewicz i inni, Notatka. Sytuacja finansowa sektora przedsiębiorstw w II kw. 2012 

roku, NBP, Instytut Ekonomiczny, 12 września 2012 r., s. 1–18. Raport ten zawiera dane 

dotyczące przedsiębiorstw zatrudniających powyżej 50 osób.  
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roku (w cenach bieżących) o 16,4%, wobec wzrostu o 7,4% w całym sektorze 

przedsiębiorstw. Choć w przypadku eksporterów, najnowsze wyniki badań NBP 

sygnalizują ograniczenie aktywności inwestycyjnej.  

Sprzedaż na rynkach zagranicznych wpływa korzystnie na tworzenie miejsc 

pracy. Badania przeprowadzone przez NBP wykazały, że eksporterzy zwiększyli 

liczbę miejsc pracy o 6,0%, gdy tymczasem przedsiębiorstwa działające tylko na 

rynku krajowym zmniejszyły stan zatrudnienia. Zmiany liczby zatrudnionych są 

uzależnione od rentowności przedsiębiorstw. W drugim kwartale 2012 roku wzrost 

zatrudnienia następował w przedsiębiorstwach osiągających rentowność ponad 2%. 

W Polsce w roku 2009 eksportem zajmowało się 17 tys. przedsiębiorstw, 

w 2010 roku liczba eksporterów zmniejszyła się o ponad tysiąc przedsiębiorstw
6
. 

Dla porównania: w tym samym czasie w Austrii, której gospodarka jest również 

zdominowana przez najmniejsze przedsiębiorstwa, a liczba ludności cztero i pół-

krotnie mniejsza niż w Polsce, eksportem zajmowało się 40 tys. przedsiębiorstw. 

Program Go International zapoczątkowany w 2009 roku i obejmujący kolejne lata 

do roku 2013 (program finansowany jest z budżetu Federalnego Ministerstwa Go-

spodarki Austrii i z budżetu Izby Gospodarczej – w sumie 64 mln euro) zakłada 

zwiększenie liczby austriackich eksporterów o kolejne 2 tys. podmiotów. Biorąc pod 

uwagę fakt, że Polska znajduje się wśród pięciu najbiedniejszych krajów UE, a Au-

stria zajmuje trzecie miejsce wśród najbogatszych – zwiększenie sprzedaży na ryn-

kach zagranicznych może być dobrym rozwiązaniem dla Polski. 

 

 

2. Rola MŚP w polskiej gospodarce 

MŚP wytworzyły w 2009 roku 48,2% PKB, w tym 30,4% przypadało na mikro 

przedsiębiorstwa, 7,9% na przedsiębiorstwa małe, a 10,1% na przedsiębiorstwa 

średnie. Przedsiębiorstwa duże wytworzyły prawie 24,0% PKB. Łącznie sektor 

przedsiębiorstw wytworzył w 2009 roku 72,3% PKB.  

W sektorze przedsiębiorstw zatrudnionych było w 2009 roku 6,5 mln pracow-

ników, z tego 1,36 mln (20,8%) to pracownicy mikro przedsiębiorstw, nieco ponad 

1 mln (16,1%) to pracownicy małych przedsiębiorstw, a 1,6 mln (24,5%) to pracow-

nicy przedsiębiorstw średnich. Łącznie w sektorze MŚP zatrudnionych było 61,4% 

ogółu zatrudnionych. W przedsiębiorstwach dużych zatrudnionych było 2,5 mln 

osób, czyli 38,6% ogółu zatrudnionych w sektorze przedsiębiorstw. 88,9% polskich 

eksporterów to przedsiębiorstwa zaliczane do sektora MŚP
7
. Eksporterzy należący 

do tego sektora wytworzyli jednak zaledwie jedną trzecią wszystkich dóbr i usług 

eksportowych. W 2010 roku w sektorze MŚP szybciej zwiększał się eksport przed-

siębiorstw małych niż przedsiębiorstw średnich
8
. Do grupy największych eksporte-

rów w Polsce należą przede wszystkim spółki córki zagranicznych koncernów
9
. 

                                                 
6 Dane te dotyczą przedsiębiorstw o liczbie pracowników powyżej 9 osób. A. Tarnawa, Ra-

port o stanie sektora MŚP – główne wnioski, PARP, Warszawa 14 grudnia 2011, s. 3.  
7 A. Wilmowska, Stan i tendencje rozwojowe sektora MSP w Polsce w latach 2008–2009, 

PARP, 2010, s. 12. 
8 A. Tarnawa, Raport o stanie sektora MŚP…, s. 3. 
9 A. Fandrejewska Znakomity rok dla eksportu, „Rzeczpospolita”, 24.10.2012 roku, s. 19. 
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Konkurencyjność polskich przedsiębiorstw nie jest wysoka, a ich pozycja na 

rynkach zagranicznych niełatwa.
 
W ocenie H. Orfingera – współzałożyciela i szefa 

rodzinnej firmy Dr Irena Eris: „firmie z Polski wyjść na światowy rynek luksusu jest 

bardzo trudno. To prawie niemożliwe. My to robimy, ale ze świadomością, że nasza 

marka przez długie lata nie będzie prawdziwym luksusem, a jego przedpolem”
10

. 

Zaletą najmniejszych przedsiębiorstw jest ich duża zdolność adaptacji do warunków 

międzynarodowych
11

. 

3.  Czynniki determinujące zdolność małego przedsiębiorstwa do  

 internacjonalizacji 

 

Mikro i małe przedsiębiorstwa znajdują odbiorców na swoje wyroby przede 

wszystkim na rynku krajowym. Jest to prawidłowość obserwowana również w in-

nych krajach. Ostatnie badania pokazują, że nawet jeśli w handlu między krajami 

większość obrotów dobrami i usługami odbywa się bez ceł, a prawne regulacje han-

dlu są nieliczne, to i tak znacznie większe są wpływy ze sprzedaży między regiona-

mi tego samego kraju niż między regionami położonymi w takiej samej odległości, 

ale po dwóch stronach granicy państwowej. W praktyce bowiem społeczeństwa 

wydają znaczną część lub nawet większość dochodu na dobra krajowe (zjawisko 

etnocentryzmu)
12

.  

Taką obserwację dla Polski potwierdziły również prace badawcze przeprowa-

dzone w drugiej połowie 2011 roku na zlecenie Banku PEKAO SA. Studia te wyka-

zały, że tylko 10% badanych przedsiębiorstw zadeklarowało prowadzenie działalno-

ści eksportowej w ciągu ostatnich 12 miesięcy. Jest to wynik o 1 punkt procentowy 

wyższy niż rok wcześniej. Badane przedsiębiorstwa przewidują wzrost eksportu 

w następnym roku o kolejny 1%
13

. Studia te wykazały również, że najmniejsi eks-

porterzy nie są równomiernie rozmieszczeni  na terenie całego kraju.  

W tabeli 1 zawarto wyniki porównania udziału mikro i małych eksporterów 

(MiME) w ogólnej liczbie mikro i małych przedsiębiorstw (MiMP), w kraju ogółem 

i w podziale na województwa – w okresie 12 miesięcy poprzedzających badania 

i udział MiMP planujących ekspansję zagraniczną w ogólnej liczbie MiMP w na-

stępnych 12 miesiącach po zakończeniu badań. 

                                                 
10 B. Drewnowska, Polskie firmy bliżej światowego luksusu, „Rzeczpospolita”, 17.10.2012, 

s. 24. 
11 M. Kosowska, Wpływ procesu internacjonalizacji na strategie finansowania małych  

i średnich przedsiębiorstw, praca doktorska, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2011, s. 182–

192. 
12 P.R. Krugman, M. Obstfeld, Ekonomia międzynarodowa..., s. 28–30. 
13 Badaniami objęto 6900 przedsiębiorstw, z czego 5774 były to mikroprzedsiębiorstwa, 

a 1126 – małe przedsiębiorstwa. Badania zostały przeprowadzone w dniach od 22.08. do 

21.09.2011 r. Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, red. T. Kierzkowski Bank 

PEKAO SA, 2011, s. 10.  
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Tabela 1  

Udział mikro i małych eksporterów (MiME) w ogólnej liczbie mikro i małych przedsię-

biorstw (w %) 

Wyszczególnienie 

Udział MiME  

w ogólnej liczbie 

MIMP w okresie  

12 miesięcy po-

przedzających 

badania 

MiMP planujące 

udział w eksporcie  

w następnych 12 

miesiącach w ogólnej 

liczbie MiMP 

Udział przedsię-

biorstw niezdecy-

dowanych 

Kraj ogółem 10 11 4 

Dolnośląskie 13 15 4 

Kujawsko-

pomorskie 
8 9 8 

Lubelskie 9 10 6 

Lubuskie 12 13 3 

Łódzkie 12 12 4 

Małopolskie 13 12 3 

Mazowieckie 9 11 2 

Opolskie 18 15 1 

Podkarpackie 9 10 7 

Podlaskie 14 12 3 

Pomorskie 9 9 5 

Śląskie 10 13 5 

Świętokrzyskie 6 8 2 

Warmińsko-

mazurskie 
8 7 3 

Wielkopolskie 8 9 4 

Zachodniopomorskie 12 15 3 

Źródło: T. Kierzkowski, Raport o sytuacji mikro i małych firm w roku 2011, Bank PEKAO 

SA, 2011, s. 34. 

 

Największy udział MiME eksportujących występował w badanym okresie 

w województwie opolskim (18%), jednakże badane przedsiębiorstwa w kolejnym 

roku nie przewidują kontynuowania tego trendu. Charakterystyczne jest, że we 

wszystkich województwach położonych przy granicy zachodniej odsetek przedsię-

biorstw eksportujących przekracza 12%. Z województw położonych przy granicy 

wschodniej jedynie województwo podlaskie uzyskało wynik przekraczający średnią 

wartość dla kraju o 4 pkt proc. Wyniki te można chyba uznać za potwierdzenie po-

glądu prezentowanego przez ekonomistów, zgodnie z którym wartość handlu zwy-

kle zwiększa się wtedy, kiedy mieszkańcy danych krajów mają bliskie osobiste 

kontakty, a kontakty takie słabną wraz ze wzrostem odległości. Wyniki przeprowa-

dzonych badań wykazały również pozytywny wpływ działalności eksportowej na 

stabilizację generowanych przychodów. W sytuacji pogorszenia popytu na wyroby 

czy usługi na rynku krajowym, eksport pozwala na zachowanie dobrej kondycji 

przedsiębiorstwa. Działanie takie można zaklasyfikować jako „rozciąganie rynku 
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krajowego”14. 

Obiektem szczególnych oddziaływań polityki gospodarczej powinny być 

przedsiębiorstwa „niezdecydowane”. Przedsiębiorstwa te są skłonne do podjęcia 

ekspansji na rynki zagraniczne, należy więc ustalić dlaczego tego nie robią i wes-

przeć je w pokonywaniu trudności. Włączenie ich do grona eksporterów może  

w sposób znaczący przyczynić się do rozwoju gospodarczego macierzystego regio-

nu, a pośrednio i do rozwoju kraju.  

Badania przeprowadzone na zlecenie PEKAO SA wykazały również, że przed-

siębiorstwa objęte badaniami spodziewają się znacznego zwiększenia przychodów 

z tytułu działalności eksportowej. Mikro i małe przedsiębiorstwa, które są już eks-

porterami dobrze sobie radzą na rynkach zagranicznych i widzą w nich dobre źródło 

przychodów. Przedsiębiorstwa te dostrzegają i doceniają potencjał jaki tkwi w eks-

pansji zagranicznej nawet wówczas, gdy sytuacja gospodarcza na tradycyjnych 

rynkach eksportowych będzie się prawdopodobnie pogarszać. 

 

 

4. Trendy i problemy internacjonalizacji 

 

Sprzedaż na rynkach zagranicznych związana jest z wyższym ryzykiem opera-

cyjnym, a co zatem idzie z wyższymi kosztami finansowania. W okresie wchodze-

nia na rynek zagraniczny utarg nie jest wysoki, często nie pokrywa kosztów tego 

wejścia, a przedsiębiorstwo nie tylko nie uzyskuje dochodów, ale często generuje 

straty15. W dużym przedsiębiorstwie prowadzącym różnorodną działalność i mają-

cym znaczny majątek, istnieje możliwość pokrycia tych strat dochodami z innej 

działalności, w małym – mającym ograniczone zdolności dywersyfikacji działalno-

ści, z reguły takich możliwości nie ma.  

Według danych Service des Statistiques Industrielles (SESSI) poziom eksportu 

przedsiębiorstw francuskich jest skorelowany z ich wielkością – im większe przed-

siębiorstwo, mierzone liczbą zatrudnionych, tym większy jest udział eksportu 

w wartości jego sprzedaży.
 
 Zależność taką dla przedsiębiorstw działających w Pol-

sce wykazały zarówno dane dotyczące Listy 2000, opublikowane przez „Rzeczpo-

spolitą”, jak i badania przeprowadzone na zlecenie PEKAO SA. W Polsce działal-

nością eksportową zajmuje się 10% mikroprzedsiębiorstw i 27% małych przedsię-

biorstw. Według danych SESSI, przeciętny poziom eksportu francuskich przemy-

słowych niezależnych przedsiębiorstw średnich wynosił w 1993 roku – 25,0%, 

w przypadku przedsiębiorstw zależnych od dużych grup poziom eksportu był więk-

szy niż 65,0%. W związku z powyższym niektórzy autorzy sugerują występowanie 

„progu eksportowego” (około 200/300 pracowników)
16

.  

                                                 
14 M. Strzyżewska, Konkurencyjność polskich eksporterów – wybrane aspekty, w: Drogi do 

sukcesu polskich małych i średnich przedsiębiorstw, red. A. Sosnowska, S. Łobejko, SGH, 

2008, s. 48.  
15 A. Gorczyńska, Międzynarodowa ekspansja przedsiębiorstw w poszukiwaniu źródeł wzro-

stu wartości rynkowej, CeDeWu.pl Wydawnictwo Fachowe, Warszawa 2008, s. 59–61. 
16Małe i średnie przedsiębiorstwa w obliczu internacjonalizacji i integracji gospodarek euro-

pejskich. Przykłady Włoch, Francji, Polski i Czech, red. P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Dasz-

kiewicz, Gdańsk 2005, s. 97–99. 



 Eksport mikro i małych przedsiębiorstw... 19 

 

 

Wyniki licznych badań wskazują, że trudności w dostępie do kapitału to jedna 

z najważniejszych przeszkód w procesie internacjonalizacji MŚP. Zdarza się, że 

ekspansja zagraniczna małych niezależnych przedsiębiorstw finansowana jest środ-

kami pozyskanymi ze sprzedaży majątku krajowego przedsiębiorstwa macierzystego 

bez należytego wcześniejszego sprawdzenia  miejsca ekspansji. Konsekwencją jest 

pogorszenie wyników działalności na rynku krajowym, a czasami nawet „powrót” 

działalności na rynek krajowy. Niestety „powroty” takie nie są ujmowane w staty-

styce
17

. Wyniki badań prezentowane w literaturze niemieckiej wskazują, że zdecy-

dowanie więcej przedsiębiorstw uruchamia swoją działalność na rynkach zagranicz-

nych niż „powraca” na rynek krajowy. W latach 2001–2003 zaledwie 4,0 % produ-

centów dóbr inwestycyjnych przeniosło ponownie swoją produkcję do kraju
18

. Nale-

ży przypuszczać jednak, że liczba „powracających eksporterów” jest znacznie wyż-

sza. „Powrót” traktowany jest często jako wynik błędnie podjętej decyzji, można 

więc sądzić, że przedsiębiorstwa niechętnie informują o swojej porażce. W literatu-

rze wymienianych jest osiem typowych błędów stanowiących przyczyny „powrotu” 

przedsiębiorstwa do kraju
19

: 

 nieuwzględnienie wszystkich kosztów działalności realizowanej zagranicą np. 

kosztów podróży zagranicznych, tłumaczeń, zatrudnienia pracowników miej-

scowych,  

 nieprzewidziana wcześniej konieczność organizowania części przedsiębiorstwa 

za granicą przez pracowników zatrudnionych w kraju rodzimym, 

 niedoszacowane konsekwencje finansowe odległości od zarządu przedsiębior-

stwa, 

 niedobór kompetencji i różnice interkulturowe między pracownikami kraju 

rodzimego i kraju goszczącego, 

 brak zrozumienia dla obcej kultury i polityki, 

 zbyt krótki czas przygotowań do wejścia na rynek goszczący, 

 mniejszy niż zakładano rynek zbytu i niewykorzystana szansa „zakotwiczenia 

się” na rynku goszczącym, 

 działalność kooperantów z kraju goszczącego we własnym interesie ze szkodą 

dla eksportera.  

Wystąpienie jednego lub kilku z wymienionych problemów powoduje zawsze 

konieczność poniesienia dodatkowych kosztów, często jest to sytuacja przekraczają-

ca możliwości małego przedsiębiorstwa. Internacjonalizacja obciąża, zamiast odcią-

żać. Umiędzynarodowienie, które z założenia ma spełnić wiele zadań stabilizujących 

sytuację przedsiębiorstwa na rynku macierzystym, może zagrozić dalszemu istnieniu 

przedsiębiorstwa-matki. 

Sukcesom na rynku międzynarodowym sprzyjają natomiast takie czynniki, 

                                                 
17 Unternehmensführung im Mittelstand, red. M. Schauf, Rainer Hampp Verlag, München und 

Mering 2009, s. 41. 
18 S. Kinkel, Erfolgsfaktor Standortplanung, Springer, Berlin/Heidelberg/New York, 2004, 

s. 29. 
19 Unternehmensführung im…, s. 41. 
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jak20: 

 ujmowanie internacjonalizacji w strategicznym planie rozwoju przedsiębior-

stwa, 

 doświadczenie międzynarodowe założycieli przedsiębiorstwa i zarządzających,  

 utrzymywanie konkurencyjności na rynkach regionalnych i krajowych z jedno-

czesnym podejmowaniem prób wejścia na rynki zagraniczne,  

 umiejętnie prowadzony marketing, 

 działalność przedsiębiorstwa w formie grupowej np. typu klaster lub konsor-

cjum eksportowe, współpraca ze światowymi sieciami przedsiębiorstw. 

Przynależność do grupy przedsiębiorstw pozwala na czerpanie korzyści wyni-

kających z faktu „bycia małym”, a jednocześnie korzystania, np. ze wspólnej obsłu-

gi administracyjnej, prawnej, podatkowej, zarządzania finansami, promowania inte-

resów przedsiębiorstw wobec władz kraju goszczącego. Wielu autorów uważa, że 

działalność w grupie stanowi warunek konkurencyjności w przemyśle umiędzynaro-

dowionym. Niektórzy badacze tematu podkreślają, że w aktualnych warunkach MŚP 

działające indywidualnie nie są w stanie być konkurencyjnymi.
 
W pewien sposób 

może to tłumaczyć wzrastającą rolę struktur klastrowych i konsorcjów eksporto-

wych jako metody budowy wspólnego potencjału ekspansji zagranicznej kilku ma-

łych przedsiębiorstw
21

.  

 

 

Podsumowanie  

 

W literaturze z zakresu umiędzynarodowienia przedsiębiorstw analizowany 

jest „współczynnik szansy eksportowania” (szansa, że przedsiębiorstwo, które nale-

ży do statystycznego przedziału wielkości, będzie eksporterem). Współczynnik ten 

jest pozytywnie skorelowany z rozmiarami przedsiębiorstwa, niezależnie od branży. 

W literaturze niemieckiej i francuskiej pisze się w związku z tym o minimalnych 

wysokościach obrotu stanowiących „efekt progu eksportu”. Od „efektu progu eks-

portu” należy odróżnić „wskaźnik skłonności do eksportu” (wskaźnik zaangażowa-

nia przedsiębiorstwa w handlu międzynarodowym mierzonego relacją – eksport do 

ogólnej sprzedaży), wskaźnik ten nie jest już tak wyraźnie skorelowany z wielkością 

przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa średniej wielkości (49–499 osób) nawet nieza-

leżne mogą eksportować tyle samo, co duże przedsiębiorstwa (w znaczeniu udziału 

eksportu we wpływach ze sprzedaży ogółem). Tylko małe i bardzo małe przedsię-

biorstwa mają niską wartość tego wskaźnika. Na przykład poziom eksportu dla ma-

łych przedsiębiorstw z sektora spożywczego (20–49 osób) wynosi 11,0%, dla śred-

nich – 29,0%, a dla dużych – poniżej 37,0%
22

.  

                                                 
20 A. Bielawska, Ekspansja małych i średnich przedsiębiorstw na rynki zagraniczne, w: Szkice 

o finansach, Księga jubileuszowa prof. zw. dr hab. Krystyny Znanieckiej, red. T. Famulska, 

Katowice 2012, s. 39. 
21 A. Silska, Przykład włoskich konsorcjów eksportowych szansą małych i średnich przedsię-

biorstw w Polsce, PARP, Warszawa 2004, s. 22–42.  
22 Małe i średnie przedsiębiorstwa…, s. 113–114.  
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Z ogólnej liczby przedsiębiorstw aktywnych w Polsce w 2011 roku 60,0% sta-

nowiły przedsiębiorstwa jednoosobowe, 26,0% zatrudniające od 1–5 osób, a tylko 

0,96% przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 100 osób
23

. Wynika z tego, że niewiele 

przedsiębiorstw ma szansę stać się eksporterem indywidualnie: stąd wniosek, że  

w polityce promowania eksportu należy wspierać tworzenie grup eksporterów. 

Wielu polityków i ekspertów francuskich uważa, że główną słabością Francji – 

w porównaniu na przykład z Niemcami – jest „niedobór przedsiębiorstw sektora 

wytwórczego, który jest odpowiedzialny za niski poziom eksportu francuskich 

MŚP”.  

W sektorze MŚP w Polsce przedsiębiorstwa sektora wytwórczego stanowią za-

ledwie 11,0%. W układzie branżowym branża wytwórcza jest jednak zdecydowa-

nym liderem wśród eksporterów – 29,0% przedsiębiorstw tej branży prowadziło 

działalność eksportową w 12 miesiącach poprzedzających badania PEKAO SA,  

a 31,0% deklaruje udział w sprzedaży zagranicą w następnych 12 miesiącach. Ko-

rzystając z przykładu krajów zaliczanych do najlepszych eksporterów można sfor-

mułować kolejną rekomendację dla polityki promowania eksportu, mianowicie 

wspieranie tworzenia małych przedsiębiorstw sektora wytwórczego. 

 
 

EXPORT OF SMALL AND MICRO COMPANIES AS A CHANCE OF POLISH 

ECONOMY 

Summary 

The article presents favourable impact of export on the economic development of our 

country and the benefits for Polish exporters. It demonstrates also that the export potential of 

micro and small companies is only partially exploited. Micro and small companies have 

dominant position in the structure of Polish companies, but their share in export is not ade-

quate to their potential. Increasing share of these companies in foreign trade is a real chance 

for the improvement for the whole Polish economy.  

Translated by Aurelia Bielawska 

 

 

                                                 
23 A. Fandrejewska, Działa prawie 2,2 mln firm, „Rzeczpospolita”, 7–8.01.2012, s. B4. 


