
Ma rze na Kraw czyk*

Sek tor przed si´ biorstw mi kro, ma łych
i Êred nich w Pol sce i w Wiel kiej Bry ta nii 

– ana li za po rów naw cza

Wst´p

We współ cze snych go spo dar kach zna ko mi ta wi´k szoÊç ak tyw no Êci
eko no micz nej ma miej sce w przed si´ bior stwach. Rów nie˝ wzor ce ˝y cia
eko no micz ne go, za wie ra jà ce za rów no za gad nie nia kon sump cji, jak i pro -
duk cji, kształ to wa ne sà przez in dy wi du al ne de cy zje przed si´ bior ców, któ -
rzy sto jà na cze le firm. Do wo dzi to, ˝e przed si´ bior stwo sta no wi w go -
spo dar ce pod sta wo wà jed nost k´ or ga ni za cji pro duk cji. Wa˝ niej sze, ˝e
cz´ sto za po mo cà pod mio tów, któ re go spo dar k´ two rzà, czy li głów nie
przed si´ biorstw, opi su je si´ go spo dar k´, wska zu jàc tem po jej roz wo ju,
dy na mi k´ i kie run ki zmian. Zwra ca si´ przy tym uwa g´ na ta kie ce chy
jak wiel koÊç pod mio tu, for ma praw na czy te˝ ro dzaj dzia łal no Êci. W kon -
se kwen cji fir my zaj mu jà wa˝ ne miej sce w ana li zach eko no micz nych.1

Po nad 99,8 proc. wszyst kich przed si´ biorstw dzia ła jà cych w kra jach
Unii Eu ro pej skiej to fir my z sek to ra MSP.2 Po dob na sy tu acja ma miej -
sce w USA, gdzie sta no wià po nad 99 proc. ogó łu przed si´ biorstw i ge -
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ne ru jà po nad po ło w´ PKB.3 Dla te go od kil ku de kad kształ tu je si´ po -
glàd, ˝e mi kro -, ma łe i Êred nie przed si´ bior stwa sta no wià pod sta w´
wszyst kich współ cze snych go spo da rek. To głów nie ta kim fir mom po -
szcze gól ne paƒ stwa za wdzi´ cza jà roz wój.

Ro la sek to ra MSP cià gle ro Ênie, dla te go na le ̋ à ce do nie go przed si´ -
bior stwa sta no wià przed miot licz nych ba daƒ i ra por tów. Ana li zy i bench -
mar kin gi ma łych firm do ko ny wa ne sà przede wszyst kim we wnàtrz da -
ne go kra ju, np. u nas ro bià to Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci
– PARP,4 Mi ni ster stwo Go spo dar ki, GUS. Ba da nia mo gà do ty czyç rów -
nie˝ po rów naƒ firm w po szcze gól nych kra jach i wów czas ma jà na ce lu
stwo rze nie za ry su sek to ra MSP, wska za nie ist nie jà cych ba rier je go roz -
wo ju, êró deł fi nan so wa nia.

Ni niej sza pu bli ka cja ma na ce lu przy bli ̋ e nie sta nu przed si´ biorstw
mi kro, ma łych i Êred nich w dwóch eu ro pej skich paƒ stwach: w Pol sce
i w Wiel kiej Bry ta nii. Ana li za zo sta nie prze pro wa dzo na w kon tek Êcie sy -
tu acji ma kro eko no micz nej obu kra jów i in no wa cyj no Êci go spo da rek: pol -
skiej i bry tyj skiej.

De fi ni cja przed si´ bior stwa mi kro, 
ma łe go i Êred nie go

Za nim jed nak przej d´ do cha rak te ry sty ki firm z sek to ra MSP w Pol -
sce i w Wiel kiej Bry ta nii, czu j´ si´ zo bo wià za na do przed sta wie nia sto -
so wa nych w tych kra jach de fi ni cji przed si´ bior stwa mi kro, ma łe go i Êred -
nie go. Jest to o ty le istot ne, ˝e sek tor MSP jest ró˝ nie de fi nio wa ny
w za le˝ no Êci od paƒ stwa lub in sty tu cji za in te re so wa nej sta nem i ak tyw -
no Êcià mi kro -, ma łych i Êred nich firm.

W ka˝ dej de fi ni cji ja ko pod sta wo we kry te rium za li cza nia przed si´ -
bior stwa do kla sy mi kro, ma łych czy Êred nich przyj mu je si´ za trud nie -
nie. Cza sa mi bra ne sà pod uwa g´ kry te ria do dat ko we, np. ro dzaj pro -
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3 B.Mi ko łaj czyk, M.Kraw czyk, èró dła fi nan so wa nia ma łych przed si´ biorstw w USA,
„Eko no mi ka i Or ga ni za cja Przed si´ bior stwa” nr 5 (688)/2007, s. 85.

4 Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci (PARP) jest agen cjà rzà do wà pod -
le ga jà cà mi ni stro wi go spo dar ki i pra cy, po wsta ła na mo cy usta wy z 9 li sto pa da 2000 r.
o utwo rze niu Pol skiej Agen cji Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci. Do jej za daƒ na le ̋ y przede
wszyst kim za rzà dza nie fun du sza mi po cho dzà cy mi z bu d˝e tu paƒ stwa i Unii Eu ro pej -
skiej prze zna czo ny mi na wspie ra nie przed si´ bior czo Êci i roz wój za so bów ludz kich, ze
szcze gól nym uwzgl´d nie niem po trzeb ma łych i Êred nich przed si´ biorstw. PARP jest tak -
˝e jed nà z in sty tu cji od po wie dzial nych za wdra ̋ a nie dzia łaƒ fi nan so wa nych z Fun du -
szy Struk tu ral nych.



wa dzo nej dzia łal no Êci (sek tor lub bran ̋ a go spo dar ki) czy te˝ wiel koÊç
ob ro tów zre ali zo wa nych w cià gu ro ku.5

Do wo dzi te go fakt, ˝e w kra jach Unii Eu ro pej skiej przez pe wien czas
je dy nym kry te rium po dzia łu firm na ma łe, Êred nie i du ̋ e by ła licz ba za -
trud nio nych w przed si´ bior stwie. Sto so wa ne prze dzia ły licz by pra cow -
ni ków nie by ły jed na ko we we wszyst kich kra jach Wspól no ty, dla te go po -
ja wi ła si´ po trze ba zmian, m.in. usta le nia, ja kie fir my b´ dzie si´ za li czaç
do ma łych, ja kie do Êred nich, a ja kie do du ̋ ych.

O wspól nej de fi ni cji mó wi si´ od kwiet nia 1996 r., kie dy Ko mi sja Eu -
ro pej ska wy da ła re ko men da cj´ w spra wie kla sy fi ka cji przed si´ biorstw do
ma łych, Êred nich i du ̋ ych.6 Sto so wa nie tej de fi ni cji nie by ło ob li ga to -
ryj ne, wi´c kra je człon kow skie oraz Eu ro pej ski Bank In we sty cyj ny i Eu -
ro pej ski Fun dusz In we sty cyj ny nie by ły zo bli go wa ne do jej prze strze ga -
nia. Kla sy fi ka cja Ko mi sji Eu ro pej skiej mu sia ła jed nak byç sto so wa na,
kie dy przed si´ bior stwo chcia ło ko rzy staç z pro gra mów po mo cy pu blicz -
nej dla ma łych i Êred nich firm przy czy nia jà cych si´ do pre fe ren cyj ne go
trak to wa nia da ne go pod mio tu go spo dar cze go.7

Obec nie w Unii Eu ro pej skiej, w tym rów nie˝ w Pol sce, sto so wa ny
jest nie co do kład niej szy po dział przed si´ biorstw na mi kro, ma łe i Êred -
nie, zgod ny z ko lej nà uszcze gó ło wio nà re ko men da cjà Ko mi sji Eu ro pej -
skiej z 6 ma ja 2003 r.,8 któ ra de fi niu je ma łe go i Êred nie go przed si´ bior -
c´ nie tyl ko we dług kry te rium wiel ko Êci za trud nie nia. Wpro wa dza
rów nie˝ no we po j´ cie – de fi ni cj´ tzw. mi kro przed si´ bior stwa.

De fi ni cja owa za cz´ ła obo wià zy waç w kra jach człon kow skich Unii
Eu ro pej skiej od 1 stycz nia 2005 r. Cha rak te ry zu je si´ wi´k szà przej rzy -
sto Êcià praw nà i zmniej sza praw do po do bieƒ stwo nad u˝yç w przy pad ku
ko rzy sta nia z po mo cy pu blicz nej kra jo wej i za gra nicz nej. Z za ło ̋ e nia Ko -
mi sji Eu ro pej skiej ma ona pro mo waç mi kro -, ma łe i Êred nie fir my w kon -
tek Êcie przed si´ bior czo Êci i in no wa cji, przy czy niaç si´ do roz wo ju ko -
ope ra cji oraz two rze nia kla strów przez nie za le˝ ne przed si´ bior stwa.
W no wej re ko men da cji zo sta ły utrzy ma ne wszyst kie pu ła py zwià za ne
z wiel ko Êcià za trud nie nia, zwi´k szy ły si´ jed nak znacz nie gra ni ce do -
pusz czal ne go ob ro tu net to czy su my bi lan so wej.
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6 O.J., L 107, 1996/280/EC, 30.04.1996.
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Szcze gó ło wà kla sy fi ka cj´ przed si´ biorstw mi kro, ma łych i Êred nich
zgod nà z re ko men da cjà Ko mi sji Eu ro pej skiej z 2003 r. przed sta wio no
w ta be li 1.

Ta be la 1. De fi ni cja MSP obo wià zu jà ca w Unii Eu ro pej skiej 
od 2005 r.

Ka te go ria – wiel kość Licz ba pra cow ni ków Ob rót net to Su ma bi lan so wa 
przed się bior stwa (śred nio rocz nie w AWU*) w eu ro lub w euro

Śred nie
przed się bior stwa < 250 ≤ 50 mln ≤ 43 mln

Ma łe przed się bior stwa < 50 ≤ 10 mln ≤ 10 mln

Mi kro przed się bior stwa < 10 ≤ 2 mln ≤ 2 mln

* AWU (an nu al work units) – jed nost ka ta jest jed no znacz na z pra cà jed nej oso by
za trud nio nej na peł nym eta cie w przed si´ bior stwie lub pra cu jà cej dla nie go przez ca ły
rok.
èró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie O.J., L 124/361/EC, 20.05.2003.

W pol skich prze pi sach de fi ni cja ta znaj du je za sto so wa nie w Usta wie
o swo bo dzie dzia łal no Êci go spo dar czej z lip ca 2004 r.,9 któ ra wpro wa dzi -
ła nie zna nà do tàd w Pol sce ka te go ri´ mi kro przed si´ bior cy oraz zmie ni -
ła obo wià zu jà ce de fi ni cje ma łej i Êred niej fir my.

Da ne cha rak te ry zu jà ce sek tor przed si´ biorstw mi kro, ma łych i Êred -
nich dzia ła jà cych w Pol sce b´ dà po cho dziç z opra co waƒ Pol skiej Agen -
cji Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci.

W Wiel kiej Bry ta nii, mi mo i˝ jest ona człon kiem UE, nie ma za sto -
so wa nia jed no znacz na de fi ni cja firm za li cza nych do MSP. De part -
ment of Tra de and In du stry 11 kwa li fi ku je przed si´ bior stwa w na st´ pu -
jà cy spo sób:12

• mi kro przed si´ bior stwo za trud nia do 9 pra cow ni ków,
• ma łe przed si´ bior stwo za trud nia od 10 do 49 osób,

86

Studia Europejskie, 2/2009

9 Dz.U. nr 173/2004, poz. 1807. Usta wa z 2.07.2004 r. o swo bo dzie dzia łal no Êci go -
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10 Od po wied nik pol skie go Mi ni ster stwa Go spo dar ki.
11 Fi nan ce for Small Firms – An Ele venth Re port, Bank of En gland, kwie cieƒ 2004,

s.ii.



• Êred nie przed si´ bior stwo za trud nia od 50 do 249 osób,
• du ̋ e przed si´ bior stwo za trud nia po wy ̋ ej 250 osób.

Tym sa mym je dy nym kry te rium za li cza nia fir my do mi kro, ma łych
lub Êred nich jest licz ba za trud nio nych w niej pra cow ni ków.

Ko lej na sto so wa na przez Bri tish Ban kers As so cia tion de fi ni cja przed -
si´ biorstw z sek to ra MSP okre Êla mia nem ma łe go przed si´ bior stwa ka˝ -
dà fir m´ ma jà cà rocz ny ob rót do 1 mln fun tów. Za tem zmia nie ule ga
kry te rium kla sy fi ka cji. Nie zwra ca si´ uwa gi na wiel koÊç za trud nia nia
w przed si´ bior stwie, lecz na su m´ ob ro tów osià ga nych w ro ku.

W Wiel kiej Bry ta nii nie kie dy sto so wa na jest rów nie˝ de fi ni cja b´ dà -
ca prze ło ̋ e niem Com pa nies Act.13 Kry te ria w niej sto so wa ne sà iden -
tycz ne jak wy szcze gól nio ne we wspo mnia nej re ko men da cji Ko mi sji Eu -
ro pej skiej z 2003 r., ale war to Êci im od po wia da jà ce nie co si´ ró˝ nià.

Wiel ko Êci za trud nie nia, ob ro tu net to i su my bi lan so wej de cy du jà ce
o przy po rzàd ko wa niu fir my do mi kro, ma łych i Êred nich zgod nie z Com -
pa nies Act przed sta wia ta be la 2., przy czym na le ̋ y za uwa ̋ yç, ˝e przed -
si´ bior stwo kwa li fi ku je si´ do wy bra nej ka te go rii, je Êli speł nia w da nym
ro ku dwa z trzech wy mie nio nych kry te riów.14

Ta be la 2. Kry te ria kla sy fi ka cji przed si´ biorstw 
w Wiel kiej Bry ta nii we dług Com pa nies Act

Kry te rium Ma łe przed się bior stwo Śred nie przed się bior stwo

Ob rót maks. 2,8 mln £ maks. 11,2 mln £

Su ma bi lan so wa maks. 1,4 mln £ maks. 5,6 mln £

Za trud nie nie maks. 50 osób maks. 250 osób

èró dło: Fi nan ce for Small Firms – An Ele venth Re port, Bank of En gland, kwie cieƒ 2004,
s. ii.

Przed sta wio ne w dal szej cz´ Êci ni niej szej pu bli ka cji da ne sta ty stycz -
ne cha rak te ry zu jà ce sek tor MSP w Wiel kiej Bry ta nii opie ra jà si´ na przy -
to czo nej de fi ni cji De part ment of Tra de and In du stry i b´ dà po cho dziç
z The De part ment for Bu si ness, En ter pri se and Re gu la to ry Re form. Jak
wi daç, za sto so wa ne w niej prze dzia ły licz by pra cow ni ków po kry wa jà si´
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z de fi ni cjà sto so wa nà przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà. Kla sy fi ka cja firm do
mi kro, ma łych i Êred nich jest jed nak ubo˝ sza o po zo sta łe kry te ria (ob -
rót lub su ma bi lan so wa).

Sy tu acja ma kro eko no micz na 
Pol ski i Wiel kiej Bry ta nii

Wiel ka Bry ta nia od wie lu lat jest kra jem b´dàcym ce lem emi gra cji
za rob ko wej Po la ków. Bez wàt pie nia na szych ro da ków prze ko nu je do wy -
jaz du prze Êwiad cze nie o lep szym stan dar dzie ˝y cia na Wy spach. Wnio -
sek ta ki mo˝ na wy cià gnàç z po rów na nia da nych o PKB i sto py bez ro bo -
cia w obu kra jach. Fak tem jest, ˝e PKB per ca pi ta w Wiel kiej Bry ta nii
jest po nad dwu krot nie wy˝ szy ni˝ w Pol sce, co przy trzy – czte ro krot nie
ni˝ szej sto pie bez ro bo cia Êwiad czy, ˝e go spo dar ka Wiel kiej Bry ta nii jest
bar dziej roz wi ni´ ta. 

Ta be la 3. Kształ to wa nie si´ PKB, PKB per ca pi ta, 
sto py bez ro bo cia w Pol sce i w Wiel kiej Bry ta nii 
w la tach 2000–2007

Rok 2002 2003 2004 2005 2006 2007

Pol ska, PKB 
po wierzch nia per ca pi ta 10 000 10 200 11 100 11 700 7100 b.d.
322 575 km2

PKB w mln eu ro 210 192 204 244 272 b.d.

sto pa bez ro bo cia 19,9 19,6 19,0 17,7 13,8 b.d.

licz ba miesz kań ców 
w mln 38,2 38,2 38,2 38,2 38,2 38,1

Wiel ka Bry ta nia, PKB 
po wierzch nia per ca pi ta 25 000 25 400 26 600 27 300 31 500 b.d.
243 820 km2

PKB w mln eu ro 1679 1616 1745 1805 1910 b.d.

sto pa bez ro bo cia 5,1 4,9 4,7 4,8 5,3 b.d.

licz ba miesz kań ców
w mln 59,2 59,4 59,7 60,1 60,4 60,8

èró dło: Eu ro pe in Fi gu res. Eu ro stat Year bo ok 2006–2007, Of fi ce for Of fi cial Pu bli -
ca tions of the Eu ro pe an Com mu ni ties, Lu xem burg 2007, s. 51, 140, 152–153; 

Eu ro pe in Fi gu res. Eu ro stat Year bo ok 2008, Of fi ce for Of fi cial Pu bli ca tions of the Eu -
ro pe an Com mu ni ties, Lu xem burg 2008: http://epp.eu ro stat.ec.eu ro pa.eu/por tal/page?
_pa ge id=2693,70381876,2693_70592044&_dad=por tal&_sche ma=POR TAL#YB2.
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Kształ to wa nie si´ pod sta wo wych wiel ko Êci ma kro eko no micz nych w Pol -
sce i w Wiel kiej Bry ta nii w la tach 2002–2007 przed sta wio no w ta be li 3 na
stronie 88.

Sy tu acja ma kro eko no micz na wpły wa na in no wa cyj noÊç obu go spo -
da rek. W opu bli ko wa nym w 2008 r. ra por cie Eu ro pe an In no va tion Sco -
re bo ard,14 wska zu jà cym po ziom in no wa cyj no Êci go spo da rek kra jów mie -
rzo ny wskaê ni kiem Sum ma ry In no va tion In dex (SII),15 Wiel ka Bry ta nia
zo sta ła skla sy fi ko wa na (obok Szwe cji, Fin lan dii, Da nii i Nie miec) ja ko
li der in no wa cyj no Êci wÊród kra jów eu ro pej skich. Wskaê nik SII dla Pol -
ski był znacz nie ni˝ szy ni˝ Êred ni dla kra jów człon kow skich UE. Nasz
kraj za li czo no jed nak do gru py paƒstw do ga nia jà cych.16

Ostat ni mi la ty za sty mu la tor in no wa cyj no Êci i roz wo ju go spo dar cze -
go uwa ̋ a si´ wła Ênie MSP. Nie ste ty w Pol sce znacz nie trud niej za ło ̋ yç
przed si´ bior stwo i roz po czàç pro wa dze nie dzia łal no Êci go spo dar czej ni˝
w Wiel kiej Bry ta nii. W ra por cie Ban ku Âwia to we go, Do ing Bu si ness17
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14 Eu ro pe an In no va tion Sco re bo ard 2007. Com pa ra ti ve Ana ly sis of In no va tion Per -
for man ce, PRO – IN NO Eu ro pe, Fe bru ary 2008, s. 3.

15 Sum ma ry In no va tion In dex (SII) przed sta wia ogól ny ob raz kra jo wych wy ni ków in -
no wa cyj no Êci Êwiad czà cych o na kła dach na in no wa cje i o ich efek tach. SII jest ob li cza -
ny dla wszyst kich kra jów UE, Sta nów Zjed no czo nych i Ja po nii. Skal ku lo wa ny zo stał na
pod sta wie 16 wskaê ni ków in no wa cyj no Êci. Cyt. za: Eu ro pe an In no va tion Sco re bo ard 2004
Com pa ra ti ve Ana ly sis of In no va tion Per for man ce, Com mis sion Staff Wor king Pa per,
Brus sels, 19.11.2004; SEC(2004) 1475, s. 3.

16 Eu ro pe an In no va tion Sco re bo ard 2007. Com pa ra ti ve Ana ly sis Of In no va tion Per -
for man ce, op.cit., s. 6.

17 Ra port przed sta wia in for ma cje o wskaê ni ku zwa nym Ease of Do ing Bu si ness In -
dex (wskaê nik ła two Êci pro wa dze nia in te re sów) opra co wa nym przez Bank Âwia to wy.
Wy˝ sza po zy cja w ran kin gu ozna cza lep sze, za zwy czaj prost sze, prze pi sy re gu lu jà ce spra -
wy zwià za ne z pro wa dze niem przed si´ bior stwa oraz sil niej szà ochro n´ wła sno Êci przez
pra wo. Ba da nia em pi rycz ne zle co ne przez Bank Âwia to wy wy ka za ły, ̋ e po pra wie nie tych
re gu la cji ma bar dzo sil ny wpływ na wzrost go spo dar czy.

Ease of Do ing Bu si ness In dex ma na ce lu zmie rze nie re gu la cji bez po Êred nio
wpływajàcych na przed si´bior stwa. Po zy cja da ne go kra ju w ran kin gu opie ra si´ na Êred -
niej z 10 ka te go rii:

1. zakłada nie fir my – pro ce du ry, czas oraz wy ma ga ny mi ni mal ny wkład po czàt kowy,
2. uzy ski wa nie li cen cji – pro ce du ry, czas oraz koszt in spek cji oraz uzy ski wa nia

licencji,
3. za trud nia nie i zwal nia nie pra cow ni ków – trud no Êci zwià za ne ze zna le zie niem

od po wied niej si ły ro bo czej, mak sy mal ny czas pra cy, trud no Êci zwià za ne ze zwal -
nia niem pra cow ni ków, koszt za trud nie nia i zwol nie nia pra cow ni ków,

4. re je stro wa nie wła sno Êci – pro ce du ry, czas oraz koszt re je stro wa nia nie ru cho moÊci,
5. otrzy my wa nie kre dy tu – si ła re gu la cji kre dy tów oraz iloÊç in for ma cji na te mat

kre dy to wa nia,



200818, nasz kraj zo stał skla sy fi ko wa ny na 74. po zy cji (w po rów na niu
z 2007 r. spa dek o trzy miej sca), pod czas gdy Wiel ka Bry ta nia zna la zła
si´ na szó stej.19

We dług ba daƒ Ban ku Âwia to we go pol skie fir my ma jà przede wszyst -
kim pro ble my z kon ce sjo no wa niem dzia łal no Êci – czas po trzeb ny na uzy -
ska nie li cen cji si´ ga w Pol sce Êred nio 308 dni, a na za ło ̋ e nie fir my po -
trze bu je my 31 dni. Po nad to pro wa dze nie dzia łal no Êci w Pol sce utrud nia jà
skom pli ko wa ny sys tem po dat ko wy i zło ̋ o noÊç pro ce sów zwià za nych z za -
trud nia niem pra cow ni ków.20

Szcze gól nie êle oce nio no Pol sk´ w ka te go riach roz po czy na nie dzia -
łal no Êci (145. miej sce) i for mal no Êci bu dow la ne (158.). Rów nie˝ w in -
nych wa˝ nych kwe stiach zwià za nych z za ło ̋ e niem i pro wa dze niem biz -
ne su Pol ska uzy ska ła sła be oce ny. Zaj mu je my 82. miej sce w ka te go rii
za trud nia nie pra cow ni ków, 84. – re je stra cja praw wła sno Êci, 142. – po -
dat ki i 68. w ka te go rii eg ze kwo wa nie po sta no wieƒ umów. Sto sun ko wo
naj le piej wy pa dli Êmy w ka te go riach po zy ski wa nie kre dy tów (28) i ochro -
na in we sto rów (38). 

In for ma cje o kla sy fi ka cji Pol ski i Wiel kiej Bry ta nii w ca łym ran kin -
gu oraz w po szcze gól nych ob sza rach bra nych pod uwa g´ w ba da niu Ban -
ku Âwia to we go przed sta wia ta be la 4.
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6. ochro na in we sto rów – za kres jaw no Êci oraz od po wie dzial no Êci za rzà du przed
współ udzia łow ca mi,

7. pła ce nie po dat ków – licz ba pła co nych po dat ków, go dzi ny sp´ dzo ne rocz nie nad
przy go to wa niem ze znaƒ po dat ko wych oraz cz´Êç do cho du brut to, ja kà sta no wi
pła co ny po da tek,

8. han del za gra nicz ny – licz ba do ku men tów, pod pi sów i cza su wy ma ga ne go, aby
przed si´bior ca mógł im por to waç lub eks por to waç,

9. za wie ra nie umów – pro ce du ry, czas i koszt za wie ra nia i eg ze kwo wa nia umów
dłu˝ nych,

10. li kwi da cja przed si´bior stwa – czas i koszt zwiàza ny z za koƒcze niem działal no Êci
oraz sto pa od zy sku. èródło: http://pl.wi ki pe dia.org/wi ki/Ease_of_Do ing_Bu si ness_
In dex.

18 Ra port oce nia oto cze nie re gu la cyj ne dla in we sto rów w okre sie 1 lip ca 2007–
30 czerw ca 2008 r. (tj. w trak cie ro ku fi nan so we go Ban ku Âwia to we go) i ma sta no wiç
re ko men da cj´ dla in we sto rów. 

19 Do ing Bu si ness 2008, The In ter na tio nal Bank for Re con struc tion and De ve lop -
ment/The World Bank, Wa shing ton DC 2007, s. 6.

20 Ibi dem, s. 144.



Ta be la 4. Ła twoÊç za ło ̋ e nia i pro wa dze nia dzia łal no Êci 
w Pol sce i w Wiel kiej Bry ta nii – ana li za 
po rów naw cza

Ob sza ry pro wa dze nia dzia łal no ści Pol ska Wiel ka 
Bry ta nia

Miej sce w ran kin gu

Ła twość pro wa dze nia biz ne su – wy nik ogól ny 74 6

Roz po czę cie dzia łal no ści 129 6

Kon ce sjo no wa nie dzia łal no ści 156 54

Za trud nia nie pra cow ni ków 78 21

Dzia łal no ści pod le ga ją ce re je stra cji 81 19

Uzy ska nie kre dy tu 68 1

Ochro na in we sto rów 33 9

Kwe stie po dat ko we 125 12

Han del po za gra ni ca mi 40 27

Eg ze kwo wa nie kon trak tów 68 24

Za mknię cie dzia łal no ści 88 10

èró dło: Do ing Bu si ness 2008, The In ter na tio nal Bank for Re con struc tion and De ve lop -
ment/The World Bank, Wa shing ton DC 2007, s. 144, 158.

Sek tor MSP w Pol sce i w Wiel kiej Bry ta nii

Po czàw szy od lat 70., kie dy prze wa ̋ a jà ce wów czas du ̋ e przed si´ -
bior stwa, a w kon se kwen cji nie mal wszyst kie go spo dar ki Êwia to we, bo -
ry ka ły si´ z kry zy sem eko no micz nym, we wszyst kich kra jach eu ro pej -
skich na stà pił szyb ki i dy na micz ny roz wój sek to ra przed si´ biorstw mi kro,
ma łych i Êred nich. Trwa jà cy przez ko lej ne la ta in ten syw ny wzrost licz -
by MSP i ich zna cze nia był wy ni kiem gł´ bo kich prze mian w ca łej Eu -
ro pie, wi docz nych zwłasz cza w la tach 90. ubie głe go wie ku.21

Rów nie˝ obec nie ob ser wo wa ny kry zys fi nan so wy po ka zu je, ˝e
w pierw szej ko lej no Êci je go skut ki od czu wa jà – po za in sty tu cja mi fi nan -
so wy mi – przed si´ bior stwa du ̋ e, zwłasz cza po wià za ne ka pi ta ło wo.

We dług ra por tów spo rzà dzo nych przez Ko mi sj´ Eu ro pej skà w 2004
r. wÊród kra jów Unii Eu ro pej skiej, cha rak te ry zu jà cych si´ naj bar dziej roz -
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21 B. Mi ko łaj czyk, M.Kraw czyk, Anio ło wie..., op.cit.. s. 10. 



wi ni´ tym sek to rem ma łych i Êred nich przed si´ biorstw, na le ̋ y wy ró˝ niç:
Wło chy, Niem cy, Hisz pa ni´, Fran cj´ i, co wa˝ niej sze dla ni niej szej pu -
bli ka cji, Wiel kà Bry ta ni´. W ka˝ dym z wy mie nio nych paƒstw licz ba firm
pro wa dzà cych dzia łal noÊç go spo dar czà, speł nia jà cych kry te ria MSP,
prze kra cza ła 2 mln.22

Wy mie nio ne kra je, gdzie w struk tu rze przed si´ biorstw do mi nu jà fir -
my z sek to ra MSP, na le ̋ à do paƒstw wy so ko roz wi ni´ tych, cha rak te ry -
zu jà si´ sto sun ko wo szyb kim tem pem wzro stu go spo dar cze go i po nad -
prze ci´t nym stan dar dem ˝y cia oby wa te li. Fakt ten mo ̋ e do wo dziç, ˝e
ma łe i Êred nie przed si´ bior stwa sta no wià pod sta w´ współ cze snych go -
spo da rek eu ro pej skich, gdy˝ to głów nie fir mom z te go sek to ra po szcze -
gól ne paƒ stwa za wdzi´ cza jà swój wzrost i roz wój.

Z da nych The De part ment for Bu si ness, En ter pri se and Re gu la to -
ry Re form (BERR), sta no wiàce go cz´Êç Of fi ce for Na tio nal Sta ti stics
(ONS),23 czy li od po wied ni ka pol skie go Głów ne go Urz´du Sta ty stycz ne -
go, w Wiel kiej Bry ta nii na poczàtku 2007 r. działało po nad 4,67 mln
przed si´biorstw, któ re mo˝na było za li czyç do mi kro, małych lub Êred -
nich. W po rów na niu z ro kiem 2006 nastàpił wzrost ich licz by o 4,8 proc.,
a wi´c o po nad 212 000.24 Wiel ko Êci te za wie rajà da ne In ter -De part -
men tal Bu si ness Re gi ster (IDBR)25, przed sta wiajàce liczb´ przed -
si´biorstw za re je stro wa nych i sza cun ki BERR po chodzàce z ba da nia
ONS La bo ur For ce Su rvey and HM Re ve nue & Cu stoms Su rvey of Per -
so nal In co mes o fir mach nie pod le gajàcych obo wiàzko wej re je stra cji.26
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22 SMEs in Eu ro pe. 2003 Ob se rva to ry of the Eu ro pe an SMEs. no 7, Eu ro pe an Com -
mis sion, 2004, s. 77.

23 Da ne po cho dzà ce ze stron in ter ne to wych The De part ment for Bu si ness, En ter -
pri se and Re gu la to ry Re form: http://stats.berr.gov.uk/ed/sme/sme stat s2007.xls.

24 Sta ti sti cal Press Re le ase URN 08/92, The De part ment for Bu si ness, En ter pri se
and Re gu la to ry Re form, 30.07.2008, s. 1. 

25 In ter -De part men tal Bu si ness Re gi ster jest pro wa dzo nym przez Of fi ce for Na tio nal
Sta ti stics re je strem przed si´biorstw za re je stro wa nych ja ko płat ni cy VAT oraz firm za re -
je stro wa nych w sys te mie Pay As You Earn (PAYE), czy li ry czałtow ców.

Po da no za: Small and Me dium -Si zed En ter pri se (SME) Sta ti stics for the UK 2006
Me tho do lo gy and Ac cu ra cy Tech ni cal No te, The En ter pri se Di rec to ra te of the De part -
ment for Bu si ness, En ter pri se and Re gu la to ry Re form, 2006, s. 2. 

26 W la tach 2005–2006 fir my dzia ła jà ce na te re nie Wiel kiej Bry ta nii o rocz nych ob -
ro tach po ni ̋ ej 60 000 fun tów nie pod le ga ły obo wiàz ko wi re je stra cji w IDBR. Po dob nie
przed si´ bior stwa, któ re nie za trud nia ły pra cow ni ków lub za trud nia ły pra cow ni ków ni -
sko pła co wych (np. na nie peł nym eta cie), nie mo gły dzia łaç w sys te mie PAYE.

Po da no za: Small and Me dium -Si zed En ter pri se (SME) Sta ti stics for the UK 2006
Me tho do lo gy and Ac cu ra cy Tech ni cal No te, The En ter pri se Di rec to ra te of the De part -
ment for Bu si ness, En ter pri se and Re gu la to ry Re form (BERR), 2006, s. 2.



Szcze gółowe in for ma cje o zmia nach licz by przed si´biorstw mi kro,
małych i Êred nich w Wiel kiej Bry ta nii w la tach 2006–2007 za wie ra ta -
be la 5.

Ta be la 5. Zmia ny licz by przed si´biorstw z sek to ra MSP  
w Wiel kiej Bry ta nii w la tach 2006–2007

Wy szcze gól nie nie: To wa rzy stwa, Spół ki Dzia łal ność Ra zem
spół dziel nie itp. jed no oso bo wa

(łącz nie z pu blicz ny mi 
kor po ra cja mi i cia ła mi 
zna cjo na li zo wa ny mi)

Przed się bior stwa 
za re je stro wa ne, 
w tym: 42 000 –17 000 –23 000 2000

za trud niające 
pra cow ni ków 23 000 –2000 –6000 15 000

nie za trud niające 
pra cow ni ków 19 000 –15 000 –17 000 –13 000

Przed się bior stwa 
nie za re je stro wa ne nie po li czo ne 19 000 191 000 210 000

Ra zem 42 000 2000 168 000 212 000

èró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie Sta ti sti cal Press Re le ase URN 08/92, The
De part ment for Bu si ness, En ter pri se and Re gu la to ry Re form, 30.07.2008, s. 5.

Zde cy do wanà wi´kszoÊç firm z Wiel kiej Bry ta nii działajàcych na
poczàtku 2007 r. sta no wiły przed si´bior stwa mi kro i małe, a wi´c ta kie,
któ re za trud niały do 49 pra cow ni ków (99,3 proc.). Fir my Êred nie
(27 000) sta no wiły 0,6 proc. ogółu przed si´biorstw, a za trud niajàce po -
wy˝ej 250 osób (pra wie 6000) – za le d wie 0,1 proc.27

MSP dzia ła jà ce na po czàt ku 2007 r. w Wiel kiej Bry ta nii za trud nia -
ły łàcz nie nie mal 13,5 tys. pra cow ni ków, co sta no wi ło wów czas 59,2 proc.
ogó łu za trud nio nych w sek to rze pry wat nym. W ana li zo wa nym 2007 r.
zre ali zo wa ły 51,5 proc. rocz ne go ob ro tu wy pra co wa ne go przez wszyst -
kie an giel skie fir my.28
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27 Sta ti sti cal Press Re le ase URN 08/92, The De part ment for Bu si ness, En ter pri se
and Re gu la to ry Re form, 30.07.2008, s. 3.

28 Ibi dem, s. 4.



Tym sa mym w po rów na niu z 2006 r. za trud nie nie w MSP wzro sło
o nie mal 2,3 proc., a rocz ny ob rót zre ali zo wa ny przez oma wia ny sek tor
zwi´k szył si´ o 6,1 proc.29 Szcze góły za wie ra ta be la 6.

Ta be la 6. Pod sta wo we in for ma cje o przed si´ bior stwach 
funk cjo nu jà cych w Wiel kiej Bry ta nii 
w sek to rze pry wat nym. Stan na po czà tek 2007 r.

Licz ba Za trud nie nie Ob rót rocz ny 
przed się biorstw w tys. w mln fun tów* 

Fir my nie za trud nia ją ce 
pra cow ni ków 3 460 360 3774 222 382

Fir my za trud nia ją ce 
pra cow ni ków, w tym: 1 218 720 18 961 2 572 303

1–9 1 019 295 3764 413 211
10–49 166 815 3265 409 991
50–249 26 690 2653 394 707

250 i wię cej 5915 9279 1 354 395

Ra zem MSP 4 673 160 13 456 1 440 291

Licz ba Za trud nie nie Ob rót rocz ny 
przed się biorstw w tys. w mln fun tów* 

Fir my nie za trud nia ją ce 
pra cow ni ków 73,95% 16,60% 7,96%

Fir my za trud nia ją ce 
pra cow ni ków, w tym: 26,05% 83,40% 92,04%

1–9 21,78% 16,56% 14,79%
10–49 3,57% 14,36% 14,67%
50–249 0,57% 11,67% 14,12%

250 i wię cej 0,13% 40,81% 48,46%

Ra zem 100,00% 100,00% 100,00%

* Licz by cha rak te ry zu jà ce ka te go ri´ ob rót nie za wie ra jà da nych o sek cji prze my słu J
– (po Êred nic two fi nan so we) z po wo du ich nie po rów ny wal no Êci.

èró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych po cho dzà cych ze stron WWW The
De part ment for Bu si ness, En ter pri se and Re gu la to ry Re form: http://stats.berr.gov.
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29 Ibi dem, s. 4.



uk/ed/sme. WÊród MSP dzia ła jà cych w Wiel kiej Bry ta nii na po czàt ku 2007 r. naj licz -
niej szà gru p´ sta no wi ły fir my, któ re okre Êliç mo˝ na mia nem jed no oso bo wa dzia łal noÊç
go spo dar cza. WÊród po nad 2,984 mln przed si´ biorstw o ta kim sta tu sie nie mal 2,669
mln sta no wi ły ta kie, któ re po za za ło ̋ y cie lem/za rzà dza jà cym nie za trud nia ły ̋ ad nych pra -
cow ni ków. Mi kro -, ma łych i Êred nich przed si´ biorstw dzia ła jà cych ja ko spół ki na po czàt -
ku 2007 r. funk cjo no wa ło po nad 506 700, z cze go nie co po nad 1/3, a do kład nie 186,35
tys., za pew nia ło miej sca pra cy. Wi´ cej szcze gó łów za wie ra ta be la 7.

Ta be la 7. Licz ba przed si´ biorstw w Wiel kiej Bry ta nii 
we dług for my praw nej. Stan na po czà tek 2007 r.

To wa rzy stwa, Spół ki Dzia łal ność Ra zem
spół dziel nie itp. jed no -

(łącz nie z pu blicz ny mi oso bo wa
kor po ra cja mi i cia ła mi 
zna cjo na li zo wa ny mi)

Fir my nie za trud nia ją ce
pra cow ni ków 471 130 320 370 2 668 865 3 460 365

Fir my za trud nia ją ce 
pra cow ni ków, w tym: 716 390 186 435 315 890 1 218 715

1–9 557 690 159 530 302 075 1 019 295
10–49 128 180 25 215 13 420 166 815
50–249 24 695 1 605 385 26 685

250 i wię cej 5 825 85 10 5 920

Ra zem 1 187 520 506 805 2 984 755 4 679 080

èró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych po cho dzà cych ze stron WWW The
De part ment for Bu si ness, En ter pri se and Re gu la to ry Re form: http://stats.berr.gov.
uk/ed/sme.

Zde cy do wa na wi´k szoÊç bry tyj skich firm mi kro, ma łych i Êred nich
dzia ła ła w bran ̋ ach zwià za nych z nie ru cho mo Êcia mi i bu dow nic twem.
Struk tu r´ MSP we dług sek cji go spo dar ki przed sta wia ta be la 8.
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Ta be la 8. Licz ba przed si´ biorstw z Wiel kiej Bry ta nii 
we dług sek cji go spo dar ki. Stan na po czà tek 2007 r.

Ra zem 4 679 080*

Rol nic two, łowiec two, le śnic two, ry bołów stwo 168 495

Gór nic two i ko pal nic two, wy twa rza nie i za opa try wa nie 
w ener gię elek tryczną, gaz i wodę 13 025

Prze twór stwo prze mysłowe 348 250

Bu dow nic two 978 065

Han del hur to wy i de ta licz ny, na pra wy 562 030

Ho te le i re stau ra cje 149 765

Trans port, go spo dar ka ma ga zy no wa i łączność 297 550

Po śred nic two fi nan so we 67 275

Nie ru cho mo ści, wy na jem, dzia łal ność biz ne so wa 1 130 890

Edu ka cja 162 540

Ochro na zdro wia i opie ka so cjal na 273 570

Po zo stała działal ność usługo wa ko mu nal na, społecz na i in dy wi du al na 527 625

* Da ne do ty czà ce licz by przed si´ biorstw zo sta ły za okrà glo ne, w kon se kwen cji licz ba
w ru bry ce Ra zem nie mu si rów naç si´ su mie po szcze gól nych cz´ Êci.

èró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych po cho dzà cych ze stron WWW The
De part ment for Bu si ness, En ter pri se and Re gu la to ry Re form: http://stats.berr.gov.
uk/ed/sme.

Na po czàt ku 2007 r. licz ba przed si´ biorstw mi kro, ma łych i Êred nich
w Wiel kiej Bry ta nii nie za trud nia jà cych pra cow ni ków wy no si ła ok. 2,985
mln, co sta no wi ło 74 proc. ogó łu bry tyj skich firm ist nie jà cych w tym
cza sie. Naj wi´ cej dzia ła ło w ta kich sek cjach go spo dar ki jak: edu ka cja
(91,3 proc.), gór nic two i ko pal nic two, wy twa rza nie i za opa try wa nie
w ener gi´ elek trycznà, gaz i wod´ (90,8 proc.), bu dow nic two (85,4 proc.).
Z dru giej stro ny fir my nie za trud nia jà ce pra cow ni ków sta no wi ły za le d -
wie 22,4 proc. ogó łu przed si´ biorstw trud nià cych si´ usłu ga mi ho te lar -
ski mi i re stau ra cyj ny mi. W tej sek cji do mi no wa ły fir my mi kro. Wi´ cej
in for ma cji za wie ra ta be la 9.
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Ta be la 9. Struk tu ra przed si´ biorstw z Wiel kiej Bry ta nii 
we dług wiel ko Êci za trud nie nia w po dzia le na
sek cje go spo dar ki. Stan na po czà tek 2007 r.* (w %)

Licz ba pra cow ni ków

Sek cja bez 1–49 50–249 po wyżej 
go spo dar ki pra cow ni ków** 250

Ra zem 74,0 25,3 0,6 0,1

Rol nic two, łowiec two, 
le śnic two, ry bołów stwo 61,5 38,4 0,1 0,0

Gór nic two i ko pal nic two, 
wy twa rza nie i za opa try wa nie 
w ener gię elek tryczną, 
gaz i wodę 90,8 7,8 0,8 0,5

Prze twór stwo prze mysłowe 69,2 28,4 2,0 0,5

Bu dow nic two 85,4 14,4 0,2 0,0

Han del hur to wy i de ta licz ny, 
na pra wy 55,9 43,1 0,8 0,2

Ho te le i re stau ra cje 22,4 76,0 1,4 0,2

Trans port, go spo dar ka 
ma ga zy no wa i łączność 84,5 14,9 0,5 0,1

Po śred nic two fi nan so we 70,0 28,5 1,1 0,5

Nie ru cho mo ści, wy na jem, 
działal ność biz ne so wa 72,5 26,9 0,5 0,1

Edu ka cja 91,3 8,4 0,2 0,1

Ochro na zdro wia i opie ka 
so cjal na 80,2 18,9 0,8 0,1

Po zo stała działal ność usługo wa
ko mu nal na, społecz na 
i in dy wi du al na 82,5 17,2 0,2 0,1

* Da ne pro cen to we zo sta ły za okrà glo ne, w kon se kwen cji licz by w ru bry ce Ra zem nie
mu szà rów naç si´ su mie po szcze gól nych cz´ Êci. 

** Licz by w ru bry ce Bez pra cow ni ków za wie ra jà jed no oso bo wà dzia łal noÊç go spo dar -
czà, spół ki za trud nia jà ce za ło ̋ y cie la (lub za ło ̋ y cie li) i in ne, zło ̋ o ne je dy nie z dy rek to -
ra (za rzà dza jà ce go).

èró dło: opra co wa nie wła sne na pod sta wie da nych po cho dzà cych ze stron WWW The
De part ment for Bu si ness, En ter pri se and Re gu la to ry Re form: http://stats.berr.gov.
uk/ed/sme.
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W dal szej cz´ Êci zo sta nie opi sa ne kształ to wa nie si´ licz by i struk tu -
ra firm z sek to ra MSP w Pol sce.

We dług da nych Głów ne go Urz´ du Sta ty stycz ne go licz ba pod mio tów
za re je stro wa nych w re je strze RE GON (z po mi ni´ ciem rol nic twa i le Ênic -
twa, ry bo łów stwa i ry bac twa oraz ad mi ni stra cji pu blicz nej) na ko niec
ro ku 2004 wy no si ła 3 465 793, rok póê niej – 3 501 114, w 2006 –
3 517 898, a na ko niec 2007 – 3 564 602.30 W okre sie 2005–2008 licz -
ba pod mio tów za re je stro wa nych w sys te mie RE GON ro sła z ro ku na rok,
jed nak nie wie le. Naj szyb ciej przy by wa ło za re je stro wa nych pod mio tów za -
trud nia jà cych od 10 do 49 osób, na to miast uby wa ło za trud nia jà cych po -
wy ̋ ej 249 osób.

Z ko lei da ne Pol skiej Agen cji Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci do ty czà ce
licz by przed si´ biorstw ak tyw nych, a wi´c rze czy wi Êcie funk cjo nu jà cych
w go spo dar ce, po ka zu jà, ˝e w ro ku 2004 by ło ich 1 704 527, po czym
w 2005 r. ich licz ba zmniej szy ła si´ do 1 666 679, czy li a˝ o 2,2 proc.
Wspo mnia ny spa dek na stà pił w wy ni ku zmniej sze nia si´ licz by firm mi -
kro za trud nia jà cych do 9 osób o 2,3 proc., czy li o po nad 38 tys. Na po -
czàt ku 2007 r. za no to wa no z ko lei zmniej sze nie si´ licz by firm ma łych
o 0,7 proc. Łàcz nie jed nak na po czàt ku 2007 r. licz ba MSP wzro sła
o 2,3 proc. w po rów na niu z no to wa nà w ro ku po przed nim i wy no si ła
1 704 262.

Ta be la 10. Licz ba przed si´ biorstw ak tyw nych 
na po czàt ku lat 2005, 2006 i 2007 w Pol sce 
(z po mi ni´ ciem rol nic twa i le Ênic twa, ry bo-
łów stwa i ry bac twa oraz ad mi ni stra cji pu blicz nej)

Po czą tek ro ku Ogó łem w tym przed się bior stwa o licz bie za trud nio nych

0–9 10–49 50–249 pow. 249

2007 1 704 262 1 642 552 44 034 14 698 2978

2006 1 666 679 1 605 276 44 326 14 245 2832

2005 1 704 527 1 643 601 44 180 13 995 2751

èró dło: Ra port o sta nie sek to ra ma łych i Êred nich przed si´ biorstw w Pol sce w la tach
2006–2007, Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci, War sza wa 2008, s. 20.
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30 Ra port o sta nie sek to ra ma łych i Êred nich przed si´ biorstw w Pol sce w la tach 2006–
2007, Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci, War sza wa 2008, s. 20.

31 Ibi dem, s. 21–22.



Przed si´ bior stwa mi kro sta no wi ły w ana li zo wa nym okre sie po nad
96 proc. ogól nej licz by pod mio tów ak tyw nych.31 Wi´ cej in for ma cji
o kształ to wa niu si´ licz by firm mi kro, ma łych i Êred nich dzia ła jà cych
ak tyw nie w Pol sce na po czàt ku lat 2005, 2006 i 2007 za wie ra ta be la 10.

Licz ba no wo za re je stro wa nych mi kro -, ma łych i Êred nich przed si´ -
biorstw w 2004 r. wy nio sła 227 729. W 2005 r. po wsta ło wi´ cej no wych
pod mio tów z oma wia ne go sek to ra – 255 624.32 W ro ku 2006 na stà pił
jesz cze sil niej szy wzrost licz by no wo re je stro wa nych firm mi kro, ma łych
i Êred nich, bo przy by ło ich 291 201. Âwiad czyç to mo gło o ko rzyst nych
zmia nach w oto cze niu, w któ rym fir my funk cjo nu jà, lub o wi´k szym
wspar ciu dla przed si´ bior ców. Nie ste ty rok ko lej ny, 2007, przy niósł spa -
dek licz by no wo za re je stro wa nych MSP o 0,6 proc., za re je stro wa no 289
436 przed si´ biorstw mi kro, ma łych lub Êred nich.33

Na ko niec 2005 r. licz ba pra cu jà cych w przed si´ bior stwach z sek to -
ra pry wat ne go ogó łem wy no si ła ok. 8,2 mln i wzro sła o 1,6 proc. w po -
rów na niu z ro kiem po przed nim. W 2005 r. tem po jej wzro stu by ło wyraê -
nie szyb sze w fir mach Êred nich i du ̋ ych (wzrost od po wied nio o 2,2 oraz
3 proc.) ni˝ w mi kro, za trud nia jà cych do 9 osób, i ma łych, za trud nia jà -
cych 10–49 osób (wzrost od po wied nio o 0,6 i 0,5 proc.). W 2006 tem -
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32 Ra port o sta nie sek to ra ma łych i Êred nich przed si´ biorstw w Pol sce w la tach 2005–
2006, Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci, War sza wa 2007, s. 21.

33 Ibi dem, s. 20–21.

Ta be la 11. Za trud nie nie w przed si´ bior stwach ak tyw nych 
w la tach 2005–2007 w Pol sce w ty sià cach osób 
(z po mi ni´ ciem rol nic twa i le Ênic twa, 
ry bo łów stwa i ry bac twa oraz ad mi ni stra cji 
pu blicz nej). Stan na po czà tek ro ku.

Po czą tek ro ku Ogó łem w tym przed się bior stwa o licz bie za trud nio nych

0–9 10–49 50–249 pow. 249

2007 8500,70 3450,20 972,8 1541,7 2536

2006 8234,10 3380,90 968,4 1493,40 2391,40

2005 8106,80 3360,80 963,7 1461 2321,30

èró dło: Ra port o sta nie sek to ra ma łych i Êred nich przed si´ biorstw w Pol sce w la tach
2006–2007, Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci, War sza wa 2008, s. 28–29.



po wzro stu licz by za trud nio nych by ło nie mal dwu krot nie wy˝ sze ni˝ rok
wcze Êniej. Licz ba pra cu jà cych w przed si´ bior stwach z sek to ra pry wat -
ne go ogó łem na po czàt ku 2007 r. prze kro czy ła za tem 8,5 mln osób.34

Szcze gó ło we da ne pre zen tu je ta be la 11.
WÊród wszyst kich ak tyw nych MSP z po czàt kiem 2007 r. w Pol sce

naj wi´ cej dzia ła ło w sek cji han del i na pra wy (35,6 proc.), a na st´p nie
w ob słu dze nie ru cho mo Êci i firm (15,9 proc.), prze my Êle (11,6 proc.),
bu dow nic twie (10 proc.) oraz trans por cie, go spo dar ce ma ga zy no wej łàcz -
no Êci (8,4 proc.). W po rów na niu z ro kiem po przed nim kla sy fi ka cja ta
nie ule gła zmia nie.

W gru pie przed si´ biorstw ma łych (10–49 za trud nio nych) na po czàt -
ku 2007 r. naj wi´ cej by ło prze my sło wych (33,8 proc.) oraz za li cza nych
do sek cji han del i na pra wy (31,5 proc.). Rów nie˝ wÊród firm Êred niej
wiel ko Êci naj wi´ cej by ło prze my sło wych (49,3 proc.). Jed nak ina czej ni˝
w przy pad ku ma łych przed si´ bior stw35 zde cy do wa nie do mi no wa ły one
na wet nad dru gà co do li czeb no Êci gru pà firm han dlo wych (19,7 proc.).
Szcze gó ło we da ne przed sta wia ta be la 12.

Ta be la 12. Pol skie przed si´ bior stwa ak tyw ne we dług sek cji 
go spo dar ki na po czàt ku lat 2005, 2006, 2007

Wy szcze gól nie nie Po czą tek Ogó łem w tym za trud nia ją cych pra cow ni ków
ro ku

do 9 10–49 50–249 po wy żej
250

Ogó łem 2005 1 704 527 1 643 601 44 180 13 995 2751
2006 1 666 679 1 605 276 44 326 14 245 2832
2007 1 704 262 1 642 552 44 034 14 698 2978

C + D + E 2005 210 258 186 412 15 168 7034 1644
Prze mysł 2006 194 871 170 932 15 188 7098 1653

2007 197 493 173 671 14 840 7241 1741

F Bu dow nic two 2005 159 943 154 275 4210 1310 148
2006 160 224 154 457 4259 1343 165
2007 169 662 163 798 4236 1451 177

G Han del i na pra wy 2005 610 970 593 684 14 270 2703 313
2006 591 131 573 928 14 060 2809 334
2007 608 179 591 028 13 879 2897 375
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34 Ibi dem, s. 28.
35 Ibi dem, s. 246.



Wy szcze gól nie nie Po czą tek Ogó łem w tym za trud nia ją cych pra cow ni ków
ro ku

do 9 10–49 50–249 po wy żej
250

H Ho te le i re stau ra cje 2005 56 611 54 797 1597 188 29
2006 57 144 55 320 1594 201 29
2007 56 246 54 379 1614 222 31

I Trans port, go spo dar ka 2005 142 116 139 486 1786 640 204
ma ga zy no wa i łącz ność 2006 136 380 133 565 1962 645 208

2007 142 541 139 600 2034 691 216

J Po śred nic two 2005 52 079 51 781 223 52 23
fi nan so we 2006 52 642 52 328 229 62 23

2007 53 946 53 620 234 66 26

K Ob słu ga 2005 277 331 271 251 4227 1532 321
nie ru cho mo ści 2006 267 797 261 655 4271 1532 339
i firm, na uka 2007 272 184 265 802 4424 1601 357

M Edu ka cja 2005 27 297 26 846 427 24 –
2006 26 870 26 454 390 24 2
2007 28 752 28 291 431 28 2

N Ochro na zdro wia 2005 95 546 93 896 1421 196 33
2006 105 947 104 169 1532 206 40
2007 99 872 98 182 1514 164 12

O Po zo sta ła dzia łal ność 2005 72 376 71 172 852 316 36
usłu go wa ko mu nal na, 2006 73 674 72 469 841 325 39
spo łecz na i in dy wi du al na 2007 75 387 74 181 828 337 41

èró dło: Ra port o sta nie sek to ra ma łych i Êred nich przed si´ biorstw w Pol sce w la tach
2005–2006, Pol ska Agen cja Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci, War sza wa 2007, s. 270; Ra port
o sta nie sek to ra ma łych i Êred nich przed si´ biorstw w Pol sce w la tach 2006–2007, Pol -
ska Agen cja Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci, War sza wa 2008, s. 246.

Z przy to czo nych sta ty styk cha rak te ry zu jà cych sek tor MSP wy ni ka,
˝e licz ba przed si´ biorstw mi kro, ma łych i Êred nich w Pol sce z ro ku na
rok ro Ênie znacz nie szyb ciej ni˝ w Wiel kiej Bry ta nii. Jak ju˝ wspo mnia -
no, w 2007 r. po wsta ło 289 436 pol skich no wych MSP, na to miast ich
bry tyj skich od po wied ni ków za ło ̋ o no 212 000. Ta ki stan rze czy jest nie -
ja ko sprzecz ny z kla sy fi ka cjà obu ana li zo wa nych kra jów w opi sa nym na
po czàt ku ar ty ku łu ra por cie Ban ku Âwia to we go Do ing Bu si ness. Zda niem
au tor ki ar ty ku łu znacz nie lep sza po zy cja Wiel kiej Bry ta nii, a wi´c i wy˝ -
szy wskaê nik ła two Êci pro wa dze nia in te re sów (Ease of Do ing Bu si ness
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In dex), po win ny wpły waç na wi´k szà licz b´ na ro dzin MSP. Tym cza sem
to w Pol sce po wsta je znacz nie wi´ cej no wych mi kro -, ma łych i Êred nich
przed si´ biorstw ni˝ w Wiel kiej Bry ta nii. 

Bry tyj ski sek tor MSP bez wàt pie nia jest licz niej szy ni˝ pol ski. We -
dług da nych z po czàt ku 2007 r. na jed ne go miesz kaƒ ca w Wiel kiej Bry -
ta nii przy pa da 0,077 przed si´ bior stwa z sek to ra MSP, a prze ci´t ne za -
trud nie nie w ta kiej fir mie wy no si 2,88 oso by. W Pol sce na 38,1 mln
miesz kaƒ ców w 2007 r. za re je stro wa nych w sys te mie RE GON by ło
3 564 602 mi kro -, ma łych i Êred nich przed si´ biorstw. Prze ci´t ne za trud -
nie nie w pol skiej fir mie z sek to ra MSP wy no si ło nie wie le mniej ni˝
w Wiel kiej Bry ta nii, gdy˝ 2,38 oso by. Je Êli pod uwa g´ weê mie my licz b´
pod mio tów ak tyw nych, o któ rych w swo ich ra por tach wspo mi na Pol ska
Agen cja Roz wo ju Przed si´ bior czo Êci, wskaê nik prze ci´t nej licz by pra cow -
ni ków za trud nio nych w fir mie z sek to ra MSP na po czàt ku 2007 r. wzro -
Ênie do 4,99 oso by. Zna czy ło by to, ˝e prze ci´t nie w fak tycz nie dzia ła jà -
cym, czy li ak tyw nym, pol skim mi kro -, ma łym i Êred nim przed si´ bior stwie
za trud nio ne sà o dwie oso by wi´ cej ni˝ w oma wia nym sek to rze w Wiel -
kiej Bry ta nii. 

Choç licz ba przed si´ biorstw mi kro, ma łych i Êred nich w Wiel kiej Bry -
ta nii by ła na po czàt ku 2007 r. za le d wie o 31,1 proc. wi´k sza ni˝ w Pol -
sce,36 ge ne ro wa ne przez bry tyj skie fir my za trud nie nie by ło 1,6 ra zy wi´k -
sze (bry tyj ski sek tor MSP za trud niał 13 456 tys. pra cow ni ków, pod czas
gdy pol skie MSP da wa ły miej sca pra cy 8500,7 tys. osób). Ta ki stan rze -
czy mo ̋ e prze kła daç si´ na ni˝ szà, w po rów na niu z no to wa nà w Pol sce,
sto p´ bez ro bo cia w Wiel kiej Bry ta nii. 

Za koƒ cze nie

W Wiel kiej Bry ta nii dzia ła nie mal dwu krot nie wi´ cej mi kro -, ma łych
i Êred nich przed si´ biorstw ni˝ W Pol sce. Wpły wa to na wi´k szà ska l´
za trud nie nia, wy˝ szy PKB per ca pi ta oraz wy˝ szà in no wa cyj noÊç go spo -
dar ki. 

Wi´k sza licz ba firm z sek to ra MSP w Wiel kiej Bry ta nii to bez wàt -
pie nia efekt bar dziej przy ja zne go oto cze nia i wspar cia ze stro ny władz,
o czym Êwiad czà wy ni ki ra por tu Do ing Bu si ness. 

Na le ̋ y si´ za tem za sta no wiç, czy nie war to prze ana li zo waç wa run -
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36 Bio ràc pod uwa g´ da ne z urz´ dów sta ty stycz nych bry tyj skie go i pol skie go, a wi´c
w od nie sie niu do Pol ski – uwzgl´d nia jàc licz b´ mi kro -, ma łych i Êred nich przed si´ biorstw
za re je stro wa nych w sys te mie REGON.



ków za kła da nia i dzia ła nia biz ne su w Wiel kiej Bry ta nii w ce lu zna le zie -
nia i za im ple men to wa nia w pol skich wa run kach naj lep szych roz wià zaƒ.
Po win no to po zwo liç Pol sce na zwi´k sze nie kon ku ren cyj no Êci, in no wa -
cyj no Êci i osià gni´ cie lep szych wskaê ni ków eko no micz nych Êwiad czà cych
o wzro Êcie go spo dar czym.

Abs tract

Mi cro, small and me dium si zed en ter pri ses in Po land 
and Uni ted King dom – com pa ra ti ve ana ly ses

The ro le of this pa per is to em pha si se the ro le of SMEs in two Eu -
ro pe an co un tries: Po land and UK, from the po int of view of the ir im -
pact upon the eco no mic growth and in no va tion in the two eco no mies.
The to pic se ems espe cial ly im por tant no wa days, du ring the glo bal cri -
sis, as it cle ar ly shows that small and me dium si zed en ter pri ses still re -
ma in the lar gest so ur ce of new jobs, ge ne ra te most of exports and in -
tro du ce a lot of in no va ti ve so lu tions. This pro ves that SMEs’ in flu en ce
upon na tio nal eco no mies is ve ry strong.

Com pa red to Po land, in the Uni ted King dom the re are ne ar ly twi -
ce as ma ny small and me dium si zed en ter pri ses. In ef fect, Bri tish eco -
no my de ve lops fa ster than Po lish and is much mo re in no va ti ve. The
most im por tant re ason why SMEs in the UK out num ber tho se in Po -
land so va stly is the envi ron ment in which Bri tish com pa nies ope ra te –
much mo re bu si ness -frien dly than in Po land, as con fir med in the World
Bank re port cal led Do ing Bu si ness. 

In or der to im pro ve con di tions of ope ning, ope ra ting and clo sing bu -
si nesses in Po land, Po lish au tho ri ties co uld and in de ed sho uld ana ly se
so lu tions ad op ted in the Uni ted King dom, and, whe re po ssi ble, im ple -
ment them in our co un try. Such bench mar king can con tri bu te to mi -
ni mi sing bad im pact of cri sis upon Po lish eco no my and im pro ve its com -
pe ti ti ve and in no va ti ve ed ge in or der to im pro ve the growth of Po lish
eco no my in the fu tu re.
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