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Małe jest piękne, ale słabe 

Wstęp 
 

Przesłanki podjęcia tematu 

 

Po dzieciątkach lat fascynacji dużymi i bardzo dużymi przedsiębiorstwami zarówno w gospodarce 

centralnie planowanej, jak i rynkowej od początku lat osiemdziesiątych można zaobserwować 

wzrastające zainteresowanie jednostkami  mniejszymi. Niektórzy ekonomiści mówią o ponownym 

wyłonieniu się (re-emergence) lub ponownych narodzinach (re-birth) małych przedsiębiorstw
1
. Na 

podstawie analiz zmian zatrudnienia w najwyżej rozwiniętych krajach w końcu lat siedemdziesiątych 

XX wieku dostrzeżono początek wychodzenia małych i średnich przedsiębiorstw z cienia dużych 

korporacji i powszechnie ogłoszono renesans sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). 

Zaskoczeni politycy, badacze, ekonomiści z czasem przyjęli do wiadomości ten fakt, który stał się 

podstawą do tworzenia programów politycznych, prowadzenia badań czy redefinicji teorii ekonomii 

dotyczących funkcjonowania przedsiębiorstw różniej wielkości w gospodarce.   

W literaturze przedmiotu, jak i w praktyce przytacza się wiele argumentów potwierdzających 

tezę o istotnej roli małych i średnich przedsiębiorstw w rozwoju gospodarczym każdego kraju
2
. Mają 

one zarówno charakter jakościowy, wskazujący na pewne szczególne cechy tej grupy podmiotów 

gospodarczych, jak i ilościowy, wyrażający się w ich potencjale ekonomicznym. Małe i średnie 

przedsiębiorstwa uważane są za stymulator rozwoju gospodarki, a ich funkcjonowanie stanowi 

przejaw zdrowej konkurencji oraz odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa
3
. Duże jednostki 

najczęściej poprzez stosowanie zasad formalnego zarządzania próbują dopiero wyzwolić w sobie 

cechy przedsiębiorczości
4
. Z przedsiębiorczości, o której mówi się w odniesieniu do małych i średnich 

przedsiębiorstw, wynika stała dbałość o efektywne wykorzystanie zasobów ludzkich, rzeczowych, a 

przede wszystkim finansowych.  

Szczególną cechą polskiej gospodarki jest relatywnie duży, na tle innych krajów regionu, 

udział małych i średnich przedsiębiorstw w liczbie podmiotów ogółem oraz spełnianie istotnych dla 

rozwoju gospodarczego i społecznego kraju funkcji. MSP stanowią 99,86 %
5
  całej populacji 

przedsiębiorstw w Polce, zatrudniają 65 % ogółu  pracujących oraz tworzą 48 %  produktu krajowego 

                                                 
1
M. Szreder: Development of small enterprises in Poland. Results of a sample survey conducted in the province 

of Gdansk. Statistics in Transition, March 2001 Vol. 5, No.1, s. 75–92. 
2
Na przykład: K. Safin: Zarządzanie małą firmą. Wrocław: Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara 

Lanego we Wrocławiu, 2003; P. Dominiak: Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Warszawa: PWN 2005; 

Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. Red. M. Strużycki: Warszawa: PWE 2004. 
3
 A. Skowronek-Mielczarek: Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania. Warszawa: Wydawnictwo 

C.H.Beck 2003 s. 6. 
4
 K. Safin: wyd. cyt. s. 8. 

5
 Obliczenia własne dla roku 2004, na podstawie danych statystycznych GUS, www. stat.gov.pl odczytane dnia 

04.04.2005. 
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brutto. Istotną rolę MSP odgrywały w okresie transformacji przyczyniając się do szybkiego 

wprowadzenia zasad rynkowych, ustalenia równowagi na rynkach, wchłonięcia ogromnej liczby 

bezrobotnych. Obecnie firmy te przyczyniają się do decentralizacji gospodarki i równomiernego 

rozwoju regionów, łagodzą negatywne skutki kryzysów gospodarczych, a także wzmacniają 

innowacyjność gospodarki.  

Małe przedsiębiorstwa narażone są jednak na większe ryzyko niepowodzeń niż jednostki duże, 

czego potwierdzeniem są dane statystyczne wskazujące na niską przeżywalność podmiotów sektora 

MSP
6
. Najprawdopodobniej wynika to z zewnętrznych uwarunkowań funkcjonowania małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz ma związek ze specyfiką ich działalności. Z jednej strony mamy więc 

do czynienia z ogromną rolą sektora MSP dla gospodarki narodowej, a z drugiej z barierami, które 

hamują w istotny sposób ekspansję małych i średnich przedsiębiorstw i wpływają na ich sytuację 

finansową, a w ostateczności przyczyniają się do niewypłacalności i bankructwa. Skłoniło to autorkę 

do  głębszej analizy kondycji finansowej przedsiębiorstw małych i średnich oraz poszukiwania 

przyczyn niskiej przeżywalności podmiotów tego sektora, a także identyfikacji uwarunkowań, które 

prowadzą do upadłości z powodu utraty płynności finansowej. 

 

Prezentacja problemu badawczego 

Głównym celem dysertacji jest ocena kondycji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw 

w latach 1995-2004, ze szczególnym naciskiem na płynność finansową oraz wypłacalność, a także 

identyfikacja czynników wywierających wpływ na kształtowanie się wypłacalności oraz ryzyko 

bankructwa w sektorze MSP. Wypłacalność przedsiębiorstwa zależy w dużej mierze od skuteczności 

zarządzania płynnością finansową. Niewątpliwie utrata płynności finansowej, a w ostateczności 

wypłacalności może mieć związek z błędami przedsiębiorców w zakresie zarządzania finansami, w 

tym składnikami kapitału obrotowego. Celem pracy jest także przybliżenie praktyki małych 

przedsiębiorców w zakresie stosowanych metod zarządzania płynnością finansową oraz ocena 

skuteczności stosowanych narzędzi. Rozpoznanie to może być podstawą dla dostosowania 

proponowanych przez teorię narzędzi zarządzania płynnością finansową do specyfiki przedsiębiorstw 

małych i średnich.  

Dla osiągnięcia celu głównego wyznaczono cele pomocnicze. Mają one ułatwić realizację celu 

zasadniczego, jakim jest ocena wypłacalność MSP oraz identyfikacja uwarunkowań wypłacalności. 

Cele pomocnicze są następujące: 

 charakterystyka cech jakościowych MSP, która ma pomóc w identyfikacji 

uwarunkowań wewnętrznych wypłacalności,  

                                                 
6
 Dane zaczerpnięte z niepublikowanej analizy Pt. Charakterystyka i przeżywalność przedsiębiorstw 

powstających w latach 1996-2001, przygotowanej przez pracowników GUS na zlecenie PARP, za J. Chmiel 

Stan sektora MSP w 2002 roku, tendencje rozwojowe 1994-2002. Warszawa: PARP 2003. 
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 uporządkowanie pojęć: płynność finansowa, wypłacalność, bankructwo oraz 

prezentacja ich miar ze wskazaniem problemów, jakie mogą pojawić się przy próbie 

oceny płynności finansowej i wypłacalności w małych i średnich przedsiębiorstwach, 

 przybliżenie teoretycznych modeli przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw – modele te 

mają ułatwić identyfikację uwarunkowań wypłacalności w polskich 

przedsiębiorstwach, 

 prezentacja dotychczasowych badań empirycznych w zakresie identyfikacji 

czynników bankructwa w krajach wysokorozwiniętych (Australia, Kanada, USA) oraz 

w Polsce. 

 

 Podstawową hipotezą przyjętą w pracy (H1) jest stwierdzenie, że mikro i małe 

przedsiębiorstwa narażone są na większe ryzyko bankructwa z powodu utraty płynności 

finansowej niż przedsiębiorstwa średnie i duże. Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym z większym 

prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że jego kondycja finansowa jest słaba oraz jego 

funkcjonowanie zagrożone jest ze względów finansowych.  

 Równocześnie należy założyć, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie są grupą  homogeniczną. 

Można by wyróżnić kilka podgrup, ze względu na cechy jakościowe i ilościowe. W pracy przyjęto 

podział stosując kryterium  liczby zatrudnionych osób, dzieląc je na mikro, małe i średnie 

przedsiębiorstwa.  

 Hipotezą pomocniczą (H2) jest stwierdzenie, że wyższe ryzyko bankructwa w mikro i 

małych przedsiębiorstwach ma swoje źródło w cechach jakościowych tych przedsiębiorstw 

(czynnikach endogenicznych), a także w otoczeniu zewnętrznym (czynnikach egzogenicznych). 

Na funkcjonowanie MSP, a co za tym idzie ich wypłacalność wpływają między innymi następujące 

uwarunkowania zewnętrzne: 

 polityka państwa, której pochodną są między innymi  rozwiązania prawne skierowane 

do MSP oraz kierunki i skala pomocy publicznej,  

 dostępność kapitałów zewnętrznych, wynikająca z dostosowania źródeł kapitału do 

specyfiki działania małych i średnich przedsiębiorstw, 

 specyfika branż, w których funkcjonują małe i średnie podmioty. 

Natomiast wśród podstawowych uwarunkowań wewnętrznych wypłacalności MSP, wynikających z 

cech jakościowych tych podmiotów można wyróżnić : 

 cechy osobowościowe właściciela-menedżera, 

 przebieg procesu założycielskiego oraz motywy podejmowania działalności, 

 specyfikę zarządzania strategicznego w małych przedsiębiorstwach, 

 specyfikę cyklu inwestycyjnego w MSP, 

 specyfikę przedsiębiorstw rodzinnych, 
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 specyfikę zarządzania finansami, a w szczególności płynnością finansową. 

 

 

Metodologia badań 

 Badania mają charakter złożony, wskutek czego w pracy wykorzystana została metoda 

weryfikacji (redukcji), polegająca na kojarzeniu metody indukcyjnej z metodą dedukcyjną. Analiza 

przeprowadzona zgodnie z metodą indukcyjną umożliwiła zidentyfikowanie stopnia zagrożenia 

wypłacalności MSP. Z kolei stosując metodę dedukcyjną przechodzono od ogólnych warunków 

funkcjonowania i specyfiki działalności MSP do tych, które w istotny sposób wywierają wypływ na 

wypłacalność.  

  Realizacja celów pracy oraz weryfikacja hipotez wymagała przeprowadzenia obszernych 

badań empirycznych. Dla sprawdzenia pierwszej hipotezy badawczej (H1) konieczna była dogłębna 

analiza finansowa, a w szczególności pomiar płynności finansowej oraz wypłacalności. Badania 

oparto na sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstw z sektora MSP, obejmujących lata 1995-2004 

(łącznie 77 tys. sprawozdań finansowych). Wyniki badań zostały poddane statystycznym testom 

istotności.  

 Z kolei weryfikacja hipotezy drugiej (H2) wymagała dogłębnych studiów literaturowych, 

analizy obszernych danych statystycznych a także przeprowadzenia badań wśród małych i średnich 

przedsiębiorców. Narzędziem badawczym był wywiad telefoniczny oparty na kwestionariuszu 

ankiety. Próbę badawczą wylosowano z wspomnianej bazy sprawozdań finansowych. Skutecznie 

udało się przeprowadzić 207 ankiet.  

 

Struktura pracy 

 Struktura pracy podporządkowana jest realizacji wskazanych celów oraz weryfikacji 

przytoczonych hipotez.  

 W rozdziale pierwszym zaprezentowano podstawowe pojęcia związane z funkcjonowaniem 

małych i średnich przedsiębiorstw. Przedstawiono stosowane kryteria ilościowe, służące 

wyodrębnieniu podmiotów z sektora MSP. Obszernie opisano cechy jakościowe, które umożliwiają 

zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do grupy MSP. Wskazano również na znaczenie tych podmiotów 

we współczesnej gospodarce. Przedstawiono dane statystyczne, które potwierdziły rolę sektora MSP 

w rozwoju gospodarczym Polski. 

 Celem rozdziału drugiego było przybliżenie zagadnień związanych z wypłacalnością. Przede 

wszystkim uporządkowano pojęcia: płynność finansowa, wypłacalność, bankructwo. Zaprezentowano 

tradycyjne oraz skierowane do sektora MSP miary płynności finansowej oraz wypłacalności. 
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Wskazano również na problem ze stosowaniem proponowanych przez literaturę miar, a wynikający w 

głównej mierze z rejestracji zdarzeń gospodarczych w małych podmiotach z wykorzystaniem 

uproszczonych ewidencji podatkowych.  

 W rozdziale trzecim przeprowadzone kompleksową analizę wypłacalności sektora MSP w 

latach 1995-2004 na podstawie sprawozdań finansowych z wykorzystaniem wybranych z 

zaprezentowanych w rozdziale drugim miar wypłacalności krótkoterminowej i długoterminowej. 

Zastosowano między innymi: tradycyjne wskaźniki płynności finansowej, wskaźniki wystarczalności 

gotówkowej, ocenę poziomu i struktury zadłużenia, miary oparte na wartości likwidacyjnej 

przedsiębiorstwa (wyznaczonej zgodnie z formułą Wilcoxa-Gamblera) oraz modele stosowane w 

ocenie zagrożenia przedsiębiorstw niewypłacalnością (model „poznański” i B. Prusaka). 

Przeprowadzona analiza potwierdza różnice w kształtowaniu się płynności finansowej i wypłacalności 

w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, zatem uzasadnia rozważania podjęte w kolejnych 

rozdziałach. 

 W rozdziale czwartym dokonano identyfikacji i klasyfikacji uwarunkowań wypłacalności 

MSP. Wcześniej jednak zaprezentowano teoretyczne modele przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw 

oraz przybliżono badania empiryczne prowadzone w zakresie identyfikacji czynników bankructwa 

przedsiębiorstw w krajach wysokorozwiniętych (m. in. Australia, Kanada, USA), a także 

przeprowadzonych w Polsce. W kolejnych dwóch rozdziałach dokonano pogłębionej analizy 

uwarunkowań wypłacalności MSP zidentyfikowanych w rozdziale czwartym. W rozdziale piątym 

analizowano czynniki egzogeniczne, a w szóstym endogeniczne.  

 Analiza czynników egzogenicznych w rozdziale piątym skupia się na następujących 

zagadnieniach: wpływie globalizacji i umiędzynarodowienia działalności na wypłacalność, związku 

pomiędzy uwarunkowaniami ekonomicznymi (wzrostem gospodarczym i stopą procentową) a 

wypłacalnością MSP. Ocenie poddano również politykę państwa w stosunku do sektora MSP, a w 

szczególności wynikające z niej rozwiązania prawne mogące wywierać wpływ na kondycję MSP oraz 

skalę i kierunki pomocy publicznej. W rozdziale tym przeanalizowano dostępne dla MSP źródła 

finansowania działalności oraz próbowano ocenić ich znaczenie i perspektywy dostępności w 

niedalekiej przyszłości. Wśród czynników egzogenicznych wypłacalności wyodrębniono również 

uwarunkowania sektorowe. Podjęta została próba zidentyfikowania branż w największym stopniu 

zagrożonych bankructwem. Wskazano również na korzyści i niebezpieczeństwa w zakresie 

wypłacalności wynikające z wchodzenia przedsiębiorstw małych w różne formy kooperacji. 

Omówiono franachising, jako szczególną formę współpracy sieciowej, która zmniejsza ryzyko 

bankructwa przedsiębiorstw. 

 Z kolei analiza uwarunkowań endogenicznych, przeprowadzona w rozdziale piątym uwagę 

skupia na zagadnieniach związanych z osobą właściciela-menedżera małego przedsiębiorstwa, 

zarządzaniem strategicznym oraz czynnikach decydujących o sukcesie bądź porażce w procesie 

założycielskim. W rozdziale tym przybliżono także specyfikę cyklu inwestycyjnego w MSP, 
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omówiono politykę finansowania działalności inwestycyjnej. Rozważono także inne cechy MSP, które 

mogą mieć związek z wypłacalnością, w szczególności wiek i formę organizacyjno-prawną, a także 

rodzinny charakter przedsiębiorstwa. 

 W rozdziale siódmym, ostatnim, przybliżono praktykę MSP w zakresie zarządzania 

płynnością finansową opierając się na wynikach przeprowadzonych badań ankietowych. Oceniono 

zakres stosowania planowania finansowego oraz scharakteryzowano metody zarządzania składnikami 

kapitału obrotowego (należnościami, zapasami, środkami pieniężnymi, zobowiązaniami). Sporo uwagi 

poświęcono zagadnieniom związanym z zarządzaniem należnościami. Na koniec dokonano próby 

identyfikacji przyjmowanych przez małe i średnie przedsiębiorstwa strategii zarządzania kapitałem 

obrotowym.   

 W zakończeniu dokonano syntezy wniosków wynikających z rozważań teoretycznych i badań 

empirycznych. Ponadto zestawione zostały materiały dodatkowe w formie załączników, spisy 

rysunków i tabel oraz wykaz literatury, do której autorka nawiązywała w niniejszej pracy. 

 Badania prowadzone w latach 2006-2007 i wykorzystane w tej pracy finansowane były z 

grantu promotorskiego nr 1 H02D105 30, a ich wyniki były prezentowane na konferencjach 

naukowych organizowanych przez różne ośrodki naukowe w Polsce. 

 W pracy wykorzystano bazę sprawozdań finansowych wywiadowi gospodarczej InfoCredit, 

obejmującą lata 1995-2004. Analizę finansową, która okazała się bardzo pracochłonna ze względu na 

liczbę rekordów w dostarczonej bazie (77 tys.), prowadzono z wykorzystaniem programów MS 

Access, Statistica oraz MS Excel. Zdecydowano się oprzeć badania na sprawozdaniach finansowych, 

pomimo, że autorka ma świadomość iż spora grupa mikro i małych przedsiębiorstw korzysta z 

uproszczonych podatkowych form ewidencji. Jednak samodzielne pozyskanie danych finansowych 

(takich jak stan środków pieniężnych, należności czy zobowiązań) od tej grupy przedsiębiorców 

wydawało się zadaniem niewykonalnym. Z kolei w zakupionej bazie sprawozdań finansowych liczba 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wydawała się na tyle duża, że z powodzeniem można 

odnosić wnioski z badań na pozostałe podmioty (np. w roku 2003 analizowano 1776 sprawozdań 

mikro, 5149 sprawozdań małych i 6739 średnich przedsiębiorstw). Co najważniejsze, analiza 

prowadzona była na przestrzeni dziesięciu lat i w każdym roku wnioski są zbliżone. W trakcie badań 

autorka rozważała, czy badania ankietowe, których celem było rozpoznanie stosowanych przez MSP 

metod zarządzania płynnością finansową, przeprowadzić w grupie losowo wybranych przedsiębiorstw 

czy też wylosować próbę z bazy sprawozdań finansowych. Ostatecznie zdecydowano się na 

rozwiązanie drugie, ze względu na możliwość konfrontacji udzielonych odpowiedzi z wynikami 

finansowymi ankietowanych przedsiębiorstw.  

Na koniec serdecznie dziękuję Panu Profesorowi Stefanowi Wrzoskowi za wsparcie 

merytoryczne i organizacyjne. Szczególne podziękowania należą się również moim Bliskim, którzy 

przez cały czas mnie wspierali i bez których wsparcia ta praca na pewno by nie powstała. 
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1. Małe i średnie przedsiębiorstwa w praktyce gospodarczej  
 

 

„Small business is not a little big business.” 

J.A. Welsh, J.F. White 

 

1.1. Pojęcie małego przedsiębiorstwa  

 

 W literaturze przedmiotu spotkać można liczne próby ujęcia zjawiska jakim są małe i średnie 

przedsiębiorstwa. Podmioty te opisywane są zarówno za pomocą cech jakościowych, jak i 

ilościowych. Nigdzie jednak nie są zdefiniowane w sposób ścisły, a istniejące definicje nie mają 

charakteru ogólnie obowiązującego. Twierdzi się, że małe i średnie przedsiębiorstwa są nieuchwytną 

koncepcją. Firmy, które konstytuują sektor małych i średnich przedsiębiorstw  są tak różnorodne, że 

nie da się według kilku kryteriów jakościowych bądź ilościowych dokonać klasyfikacji
7
. 

Heterogeniczność sektora MSP ujawnia się również w porównaniach pomiędzy różnymi 

gospodarkami. Podobieństwa w skali międzynarodowej dotyczą przeważnie rozkładu firm różnej 

wielkości, chociaż i tu zdarzają się rozbieżności. Reszta cech jest silnie zróżnicowana. 

Rozmiar przedsiębiorstwa jest kategorią stricte ilościową. Jednak wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa 

następują istotne zmiany jakościowe w sposobie jego funkcjonowania. Dopiero wypadkowa zmian 

ilościowych i jakościowych wpływa na zmianę wyników, zachowań poszczególnych firm.  

 Definicje oparte na kryteriach jakościowych przytaczają pewne właściwości małych i średnich  

przedsiębiorstw i zakładają, że istnieje katalog cech właściwych tym podmiotom. Kwalifikacja 

przedsiębiorstwa do kategorii małych i średnich firm może polegać na zbadaniu czy większość tych 

cech dotyczy danego przedsiębiorstwa lub założeniu całkowitej zgodności.  

Mimo licznych ujęć charakterystyki przedsiębiorstwa małego i średniego panuje dosyć 

zgodnie przekonanie, że danemu podmiotowi mogą być przypisane cechy przedsiębiorstwa średniego, 

dopóki właściciel panuje na ogółem spraw związanych z jego funkcjonowaniem
8
. 

Niewątpliwie więc podstawową rolę w małych i średnich przedsiębiorstwach odgrywa jego 

właściciel, który jest najczęściej równocześnie menedżerem wykazującym się wysoką 

przedsiębiorczością i któremu to można nadać miano przedsiębiorcy. 

 Natura przedsiębiorcy jest skomplikowana, a różnorodność funkcji, które może pełnić 

dodatkowo komplikuje jego definicję. W związku z tym w literaturze można napotkać wiele 

                                                 
7
 Z.J Acs: Small Firms and Economic Growth, vol. 1, Edward Elgar Publ. Ltd, 1996.  

8
 T. Łuczka: Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie. Wybrane aspekty miko- i makroekonomiczne. 

Warszawa-Poznań: PWN 2001, s. 14. 
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sformułowań, które odpowiedź na pytanie „kim on jest” dają następującą: przedsiębiorca jest osobą 

ponoszącą ryzyko (np. R. Cantillon, J.H. von Thunen, F. K. Knight, L. von Mises), osobą 

dostarczającą kapitał (np. A. Smith, L. von Mises), innowatorem (np. J. Schumpeter), osobą 

podejmującą decyzje (np. R. Cantillon, A. Marshall), liderem przemysłu (np. J.B. Say, A. Marshall, J. 

Schumpeter), właścicielem przedsiębiorstwa ( np. F. Wuasney), osobą korzystającą z okazji (np. P.F. 

Drucker)
9
. Pojawiają się również dość ekstrawaganckie określenia przedsiębiorcy, a mianowicie, że 

jest osobą „poszukującą przygód”, „nałogowcem w dziedzinie podnoszenia poziomu adrenaliny” 

(adrenaline addiction), „osobą szukającą nowych wrażeń” (thrill-seeking) lub ryzykantem
10

.  

Przedsiębiorczość z kolei może być między innymi indywidualną cechą przedsiębiorcy prowadzącą do 

wyzwolenia określonych działań, procesów lub sam proces kreowania czegoś odmiennego. Działanie 

przedsiębiorcze może być podjęciem jakiejś inicjatywy wiążącej się z ryzykiem. F.L. Frey rozumie 

przedsiębiorczość, jako proces mogący przyjmować wiele różnych form, w tym miedzy innymi: 

rozpoczynanie przedsięwzięcia, kreatywność i innowacyjność w rozwoju nowych produktów, 

zarządzanie rozwojem przedsiębiorstwa, poszukiwanie finansowych i rzeczowych źródeł zasilania 

potencjalnie szybko rosnących przedsięwzięć i akceptowanie ryzyka
11

. Innymi słowy jest to
12

 pewien 

akt tworzenia lub wzrostu, polegający na: 1) ocenie szans uruchomienia i rozwoju (lub tylko rozwoju) 

przedsięwzięcia 2) ocenie szans na zebranie efektów tych działań 3) oszacowaniu stopnia 

towarzyszącego tym działaniom ryzyka. Jest to więc proces, który przyjmuje wiele postaci, w tym 

między innymi przygotowanie nowych i rozwój dotychczasowych produktów, wyszukiwanie nowych 

źródeł finansowania działalności czy zarządzanie istniejącym już przedsięwzięciem w raki sposób, 

żeby mogło się rozwijać.  

 Wyróżnikiem przedsiębiorcy jest ryzyko, jakie podejmuje. Ryzyko to wyraża się między 

innymi możliwością bankructwa w wyniku utraty wypłacalności finansowej i utraty zaangażowanego 

kapitału. Przedsiębiorca będzie więc najczęściej osobą, która angażuje i ryzykuje swój wkład 

kapitałowy. 

Przedsiębiorca może więc być
13

: 

 założycielem firmy, 

 właścicielem firmy, 

 kierownikiem (menedżerem) firmy. 

Zależności między pojęciami „przedsiębiorca”, ”właściciel”, „ menedżer” nie są do końca 

oczywiste i nie są to pojęcia tożsame. Jedna osoba może pełnić wszystkie te funkcje równocześnie, jak 

                                                 
9
 F. Bławat: Przedsiębiorca w teorii przedsiębiorczości i praktyce małych firm. Gdańskie Wydawnictwo 

Naukowe, Gdańsk 2003 s. 16. 
10

J. Kao: Enetepreneurs and Managers; Are They Different? Cambidge, Harvard University Graduate School of 

Business, Working Papers :Entepreneurship, Creativity and Organization”, Prentice Hall, Englewodd Cliffs 1989  
11

 F. Bławat: wyd. cyt. s. 20. 
12

 Ekonomika i zarządzanie małą firmą. Red. B. Piasecki. Warszawa-Łódź: Wydawnictwo Naukowe PWN, 1998  

s. 23. 
13

 F. Bławat: wyd. cyt. s.. 28. 
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i zakres pełnionych funkcji zmienia się w czasie. Zgodnie z ta koncepcją w małych i średnich 

przedsiębiorstwach występują osoby, które są:  

 wyłącznie przedsiębiorcami, 

 wyłącznie właścicielami, 

 wyłącznie menedżerami, 

 przedsiębiorcami i właścicielami, 

 właścicielami i menedżerami, 

 przedsiębiorcami, menedżerami i właścicielami. 

 Szczególnym zainteresowaniem i badaniem powinna zostać objęta przypuszczalnie 

najliczniejsza grupa właścicieli-menedżerów oraz menedżerów. 

Z roli jaką przypisuje się osobie przedsiębiorcy w małych i średnich podmiotach wynika 

podstawowa i naczelna cecha jakościowa małych firm: samodzielność ekonomiczna i prawna 

właściciela
14

. W licznych definicjach jest ona zasadniczym kryterium wyodrębniania tego typu 

przedsiębiorstwa. Samodzielność oznacza taki stan, w którym właściciel, opierając się na prawie 

własności, może wprowadzić w życie swoją inicjatywę i w którym na własne ryzyko pełni on 

wszystkie rozstrzygające funkcje kierownicze i zarządcze, niezależnie od woli i kontroli osób trzecich. 

W ostatnich latach jednak aspekt samodzielności ulega ewolucji, pod wpływem licznych czynników 

ekonomicznych i społecznych i powinien ulec redefinicji.  Zjawiskiem coraz to powszechniejszym w 

grupie MSP  jest powierzanie zarządu w ręce osób trzecich, podczas gdy właściciel pełni rolę 

organizatora kolejnych przedsięwzięć. W wyniku tego procesu nie następuje utrata naczelnej cechy – 

panowania nad całością spraw przedsiębiorstwa. Menedżer najczęściej realizuje zamierzenia 

właściciela i pozostaje pod jego szczególnym wpływem i kontrolą
15

. Z drugiej strony właściciel traci 

zdolność do kontrolowania wszystkich istotnych zasobów firmy, ponieważ najistotniejszymi zasobami 

stały się w niej wiedza i umiejętności pracowników. Prowadzić może to do zmiany podziału władzy w 

firmie
16

.  

Poza pierwszą niekwestionowaną cechą MSP, umiejętnością kontrolowania całości spraw 

związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa przez właściciela, istnieje cały zbiór mniej lub bardziej 

istotnych charakterystyk. Na szczególną uwagę zasługuje odrębny typ gospodarki finansowej. 

Przejawia się ona w różnych obszarach finansów: w decyzjach inwestycyjnych, dotyczących 

wykorzystania kapitału i decyzjach finansowych, związanych z pozyskaniem źródeł finansowania fazy 

                                                 
14

 T. Łuczka, B. Piasecki, K. Poznańska, G. Michalski, K. Safin. 
15

 W pracy przyjmuje się, że przedsiębiorstwa takie dalej należą do branży małych i średnich firm. 

Gdyby takie założenie nie zostało przyjęte, mogłoby się okazać, że grupa firm podlegająca badaniu uległaby 

znacznemu skurczeniu, a poza tym informacja o tym, kto zarządza w przedsiębiorstwie (właściciel czy wynajęty 

menedżer) nie jest ogólnie dostępna. Również w przedsiębiorstwach stan ten może ulegać ciągłym zmianom. 
16

 M Grabowski.: Dywagacje o małych i średnich firmach w czasach niepewności i słabości teorii. W: 

Przedsiębiorczość i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w XXI wieku. Red. B. Piasecki Łódź : Łódź 

University Press, 2002 s. 35. 
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założycielskiej oraz inwestycji. Odmienność wyraża się w specyficznych sposobach działania, 

stosowanych narzędziach, przyjmowanych celach, w porównaniu do przedsiębiorstw dużych. 

Przejawem specyfiki finansowej jest między innymi sposób finansowania początkowej fazy rozwoju 

przedsiębiorstwa, kiedy to założyciel korzysta z środków własnych oraz rodziny i znajomych (fools 

and family), a następnie gromadzi kapitał poprzez tezauryzację zysku. Obawa przed zaciągnięciem 

kredytu oraz innych długów widoczna jest również w późniejszych fazach rozwoju. Wynikająca z 

dążenia do zachowania niezależności niechęć do kapitału obcego może w skrajnych przypadkach 

prowadzić do bankructwa przedsiębiorstwa
17

. 

Pozyskanie dodatkowych środków finansowych spoza przedsiębiorstwa, kredytów, kapitału za 

pośrednictwem giełdy jest z reguły trudniejsze w przypadku przedsiębiorstw małych. Po stronie 

przedsiębiorcy ujawnia się głównie bariera psychologiczna, która swoje źródło ma w obawie przed 

utratą niezależności ekonomicznej i samodzielności prawnej w wyniku wprowadzenia dodatkowych 

organów kontrolnych (np. rady nadzorczej). 

Tabela 1. Cechy gospodarki finansowej w odniesieniu do wielkości organizacji 

Wybrane cechy systemu 

finansowania przedsiębiorstw 

Sposób finansowania przedsiębiorstw 

małych i średnich dużych 

Własność kapitału Jednoosobowa, rodzinna albo w 

posiadaniu wąskiego grona osób 

Przy współudziale rynku 

kapitałowego 

Powiązanie z rynkiem 

kapitałowym 

Brak, przez to ograniczone 

możliwości finansowe 

Duże, przez to wielostronne 

możliwości finansowe 

Wspieranie państwa w sytuacjach 

kryzysowych 

Prawie żadne Prawdopodobne 

Dostęp do zewnętrznych źródeł 

kapitału 

Ograniczony Względnie swobodny 

Kapitałochłonność inwestycji Niska Inwestycje wysokonakładowe 

Źródło: opracowane własne na podstawie B. Nogalski, J Karpacz., A. Wójcik-Karpacz: Funkcjonowanie i 

rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od czego zależy? Bydgoszcz: 2004 AJG, s. 12.  

 

Katalog cech jakościowych charakteryzujących małe i średnie firmy można uzupełnić o 

następujące
18

: 

 nacechowanie struktury organizacyjnej osobowością właściciela, 

 specyficzny systemem zarządzania organizacją 

 specyficzna struktura organizacyjna,  

 specyficzny system kadrowy, 

 mały udział w rynku (zajmowanie nisz rynkowych), 

 dysponowanie przez przedsiębiorstwo siecią osobistych kontaktów z klientami 

(dostawcami), 

 specyficzny proces produkcyjny. 

                                                 
17

 T. Łuczka, wyd. cyt.  s. 17. 
18

 Por. K. Safin: wyd. cyt. s. 36-41; Ekonomika i zarządzanie…s. 55.  
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Właściciel intensywnie oddziaływanie w swej codziennej pracy na wszystkie funkcje 

przedsiębiorstwa i we właściwy sobie sposób kształtuje stosunki z pracownikami. Zwykle 

łączy on funkcje kierownicze i właścicielskie (właściciel-menedżer), co zwykle przejawia się 

w większej odpowiedzialności w prowadzeniu przedsiębiorstwa, niż w przypadku 

kontraktowego menedżera w dużym przedsiębiorstwie.  Z drugiej strony działanie właściciela-

menedżera  cechuje niski stopień planowości działań i stawianiem na własną intuicję.  Nie 

można oczywiście generalizować oceny, że wszystkie małe firmy nie mają odpowiedniej 

wiedzy z  zakresu zarządzania, a w szczególności planowania, gdyż współcześnie można 

spotkać liczne małe i profesjonalnie zarządzanie przedsiębiorstwa. 

Struktura organizacyjna w małych firmach jest najczęściej płaska, cechuje się małą liczbą 

poziomów hierarchii władzy, względnie dużymi jednostkami roboczymi oraz dużą rozpiętością 

kierowania
19

. Specyficzna struktura organizacyjna, odmienna niż w przedsiębiorstwach dużych 

sprawia, że proces podejmowania decyzji jest zwykle krótszy, stosunki pomiędzy pracownikami mniej 

sformalizowane, podział pracy rozmyty, nie do końca jasno sprecyzowane obowiązki pracowników. 

Różnice w stosunku do przedsiębiorstw dużych dotyczą także obiegu informacji i sposobu jej 

wykorzystania. W strukturze organizacyjnej nie występują negatywne czynniki jak: sztywność 

udzielanych instrukcji, procedura biurokratyczna czy ograniczenie możliwości efektywnego działania 

przez ramy formalnego schematu organizacyjnego, zawężenie działania określonego działu, 

pracownika tylko do zakresu sformalizowanego obowiązku. Funkcje i zadania pracowników mają 

zazwyczaj charakter umowny i tymczasowy, następuje częsta zmiana ról, zadań. Dostosowanie się do 

nowych warunków rynkowych w związku z tym odbywa się znacznie krócej, bez długotrwałej fazy 

przygotowawczej. Wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa następuje  ewolucja struktury organizacyjnej. 

 Za specyficzną strukturą organizacyjną związany jest szczególny system kadrowy. W małej 

firmie właściciel sam bezpośrednio realizuje większość funkcji związanych z zarządzaniem 

przedsiębiorstwem, w tym w szczególności zarządzanie personelem. Wraz ze wzrostem firmy 

poszczególne funkcje zostają delegowane w ręce innych osób (specjalistów). W pierwszej kolejności 

księgowa, następnie  handlowa. Zarządzanie personelem, jako obszar newralgiczny, pozostaje zwykle 

najdłużej pod kontrolą właściciela firmy.  

Dysponowanie siecią osobistych kontaktów z klientami (dostawcami) oznacza wąski krąg 

kontrahentów, eliminuje anonimowość i formalizm w kontaktach. Daje to możliwość 

natychmiastowego odbioru słabych sygnałów rynkowych
20

.  Odpowiednio wczesne rozpoznanie 

kierunków zmian w otoczeniu pozwala na szybkie przygotowanie się do nowych warunków. Cecha ta 

związania jest  bezpośrednią z kolejną właściwością,  mianowicie przedsiębiorstwo małe najczęściej 

świadczy usługi, produkuje zgodnie z indywidualnymi zapotrzebowaniami klientów. Jest to 

                                                 
19

 B. Nogalski, J. Karpacz., A. Wójcik-Karpacz: Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od 

czego zależy? Bydgoszcz: AJG 2004, s. 10. 
20

 K. Safin: wyd. cyt. s. 37. 
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sprawdzony sposób na wyróżnienie się od przedsiębiorstw dużych, które nastawione są na masowy 

produkt i usługi. Z drugiej strony fakt ten uniemożliwia lansowanie nowych potrzeb klientów, a 

jedynie pozwala na dostosowywanie i zaspokajanie już istniejących. Potencjał finansowy, kadrowy, 

produkcyjny nie pozwala najczęściej na skierowanie oferty do klienta masowego.  

Proces produkcyjny realizowany w małych przedsiębiorstwach charakteryzuje się wysoką 

pracochłonnością przy jednocześnie ograniczonych nakładach kapitałowych
21

.  W połączeniu z 

niewielkimi partami produkcji trudno uzyskać korzyści skali. Maszyny używane przez małe 

przedsiębiorstwa są zwykle uniwersalne, aby łatwo było przedstawić je na inny rodzaj produkcji. 

Dzięki temu przedsiębiorstwa tego sektora zachowują wysoką elastyczność w reagowaniu na 

zmieniające się zapotrzebowanie konsumentów.  

Listę cech jakościowych można by wydłużać, jednak B. Piasecki wskazuje, że istnieje obawa, 

iż operowanie wyłącznie kryteriami jakościowymi zawęzi kategorię małych i średnich firm do 

tradycyjnych firm rzemieślniczych, które to przez innych autorów są wyłączone z tej grupy.  

Według Piaseckiego najważniejszymi cechami jakościowymi, które powinny być 

uwzględnione w formalnych definicjach jakościowych są następujące czynniki
22

: 

1. niezależność decyzyjna, 

2. niezależność finansowa, 

3. brak (finansowych) możliwości zatrudnienia na stałe specjalistów, 

4. brak dostępu do źródeł finansowania oferowanych przez rynek kapitałowy. 

Kryteria jakościowe są nieocenione w rozpoznaniu istoty przedsiębiorstwa. Teoretycznie 

można je mnożyć, praktycznie powstaje ogromny kłopot z ich wykorzystaniem. Rozpatrywanie całego 

katalogu cech jakościowych przy próbie zakwalifikowania przedsiębiorstwa do sektora MSP byłoby 

niepraktyczne. Opis cech musiałby znajdować się w formalnym dokumencie lub każdorazowo trzeba 

by przeprowadzić wywiad z właścicielem, aby rozpoznać stan faktyczny. Sami właściciele z 

pewnością też mieliby problemy z zakwalifikowaniem siebie do właściwej grupy przedsiębiorstw. W 

badaniach kryteria jakościowe mogłyby się sprawdzić jedynie wtedy, gdyby dotyczyły  mikroskali i 

każdej firmie można by się przyjrzeć z osobna. W przypadku badań masowych, kiedy to właściciel 

określa cechy jakościowe opisujące jego przedsiębiorstwo, badacz skazany jest na subiektywną opinię 

wypełniającego ankietę (kwestionariusz), bez możliwości weryfikacji. W związku z tym w masowych 

badaniach wykorzystuje się tylko kilka cech jakościowych, łatwo sprawdzalnych i nie budzących 

wątpliwości: niezależność firmy, formę własności, strukturę zarządzania. 

Względy praktyczne, gospodarcze, polityczne przemawiają więc za tym, aby kryteria 

jakościowe zostały uzupełnione kryteriami  ilościowymi.   

                                                 
21

 Nogalski B., Karpacz J., Wójcik-Karpacz A., Funkcjonowanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. Od 

czego zależy? Bydgoszcz 2004, AJG s. 12. 
22

B. Pasiecki: Ekonomika… s. 60. 
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Podsumowanie najczęściej wymienianych kryteriów jakościowych odbębniających małe 

przedsiębiorstwa od dużych zostało ujęte w tabeli 2. 

Tabela 2. Cechy jakościowe odróżniające małe i średnie przedsiębiorstwa od dużych. 

Wybrane obszary zarządzania Realizacja danego obszaru w przedsiębiorstwach 

małych i średnich dużych 

Funkcje kierownicze Pełni właściciel Pełnią menedżerowie 

Wiedza z zakresu kierowania 

przedsiębiorstwem 

Ograniczona do pewnych zakresów Solidna i rozległa 

System informacyjny Niesformalizowany Sformalizowany, dobrze rozbudowany 

System zarządzania Oparty niejednokrotnie na zasadach 

patriarchalnych 

Oparty na zasadach mendżmentu 

Rola planowania Ograniczona Decydujące znaczenie 

Znaczenie intuicji Duże Znikome 

Podejmowanie decyzji Raczej indywidualne Często kolektywne 

Strategia Funkcjonowanie kierownictwa na 

zasadzie "straży pożarnej" 

Działania firmy oparte na przyjętej 

strategii rozwoju i strategiach 

cząstkowych 

Cechy struktury organizacyjnej Charakterystyka danej cechy struktury w przedsiębiorstwach 

Małych i  średnich Dużych 

Rodzaj struktury organizacyjnej Najczęściej płaska Najczęściej smukła 

Droga przekazywania informacji Krótka, bezpośrednia Sformalizowana, długa 

Przekazywanie wskazówek i kontroli 

pleceń 

Poprzez bezpośredni kontakt osobowy Sformalizowany system 

przekazywania wskazówek i kontroli 

poleceń 

Decentralizacja decyzji W ograniczonym stopniu W szerokim zakresie 

Stopień formalizacji zadań Niski Wysoki 

Elastyczność struktury organizacyjnej Wysoka niska 

Wybrane cechy systemu kadrowego Realizacja cech systemu kadrowego w przedsiębiorstwach 

Małych i  średnich Dużych 

Liczba zatrudnionych Niewielka ( 0 – 249) Duża (ponad 250) 

Zapotrzebowanie na 

wykwalifikowanych pracowników 

Nieznaczne Wysokie 

Zapotrzebowanie na pracowników z 

wyższym wykształceniem 

Rosnące, w określonych zakresach W szerokim zakresie 

Relacje między pracownikami Bezpośrednie miedzy wszystkimi 

pracownikami 

Bezpośrednie tylko w zespołach 

roboczych. 

Wybrane cechy rynku zbytu Zachowanie się na rynku zbytu przedsiębiorstw 

Małych i  średnich Dużych 

Ukierunkowanie na zaspokojenie 

potrzeb 

Nastawienie na indywidualne potrzeby 

klienta 

Nastawienie na masowe potrzeby 

Pozycja rynkowa Niejednolita Dobra 

Wybrane cechy relacji z dostawcami Pozycja dostawców wobec przedsiębiorstw 

Małych i  średnich Dużych 

Pozycja wobec dostawców Słaba Mocna 

Charakter umowy z dostawcami Oparty na zamówieniach, z wyjątkiem 

sfery handlu 

Oparty na długoterminowych 

umowach z dostawcami 

Możliwość zbudowania więzi z 

dostawcami 

Realna i oczekiwana Realna i konieczna 

Wybrane cechy procesu 

produkcyjnego 

Realizacja cech procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwach 

Małych i  średnich Dużych 

Rodzaj produkcji Pracochłonny Kapitałochłonny 

Efekty podziału pracy Mała specjalizacja Wysoka specjalizacja 

Rodzaj stosowanych maszyn i 

urządzeń 

Uniwersalne Specjalistyczne 

Ekonomia skali produkcji Niewielka Wysoka 

Związek z innowacjami Brak związku długoterminowego Często długoterminowy 

Źródło: B. Nogalski, J Karpacz., A. Wójcik-Karpacz: wyd. cyt. s. 12.  

 

Kryteria ilościowe najogólniej rzecz ujmując mogą dotyczyć nakładów bądź efektów. 

Przedsiębiorstwo może być małe (duże), ponieważ angażuje niskie (wysokie) nakłady lub też osiąga 
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małe (duże) efekty
23

. Wielkość poniesionych nakładów i uzyskanych efektów silnie uzależniona jest 

od rodzaju prowadzonej działalności. Wielkość firmy ma zatem kontekst ściśle gałęziowy.  

Spośród różnych możliwości określenia nakładów zwykle wybiera się zaangażowany kapitał, 

aktywa oraz liczbę zatrudnionych osób. Wiele definicji zawęża się wyłącznie do ostatniego kryterium: 

wielkości zatrudnienia. Dotyczy to przede wszystkim rejestrów prowadzonych przez urzędy 

statystyczne.  

Pomiar każdego kryterium może być nieprecyzyjny. Zatrudnienie można mierzyć na 

podstawie etatów, jak i zatrudnionych osób. Problematyczna jest kwestia współpracujących członków 

rodziny, którzy nie są zatrudnieni w firmie, a dla niej pracują. Uciążliwy może okazać się również 

pomiar zaangażowanego kapitału, bądź aktywów. Ze względu na różnie sposoby wyceny aktywów, 

stosowane stawki amortyzacyjne, kursy walut poprzez manipulacje księgowe można doprowadzić do 

istotnej zmiany ich wartości. 

Kryteria ilościowe wyodrębniania małych i średnich przedsiębiorstw różnią się i zależą od 

kontekstu historycznego i gospodarczego państwa. Można by tu przytaczać przeróżne progi 

wartościowe związane z liczbą zatrudnionych, przychodami, wartością majątku pochodzące z krajów 

Unii Europejskiej, jak i  spoza Europy
24

. Rozbieżności pomiędzy narodowymi kryteriami są duże, a ze 

względu na stosowanie waluty narodowej w kryteriach ilościowych, są one  trudne do porównania. 

Najsłynniejsza i  jedna z pierwszych definicji małych i średnich przedsiębiorstw, pojawiła się 

w Wielkiej Brytanii w 1971 roku w tak zwanym raporcie Boltona
25

 . Zaliczono w nim do małych firm 

jednostki, które zatrudniają 200 pracowników, w przypadku małych zakładów budowlanych 

                                                 
23

 P. Dominiak: wyd. cyt.  s. 28. 
24

 Ciekawe może być jednak przyjrzenie się definicjom, które obowiązują w państwach znajdujących się poza 

Unią Europejską: np. Stanów Zjednoczonych, Japonii, Rosji, gdyż daje to pewien pogląd na potencjał 

gospodarek tych krajów w porównaniu z krajami Unii Europejskiej. 

 W Stanach Zjednoczonych obowiązuje definicja przyjęta w ustawie z 1953 roku – Small Business Act , 

zgodnie z którą „małą firmą jest taka jednostka, która stanowi niezależną własność, działa niezależnie i nie 

dominuje na rynku, na którym operuje.”  Nie wyróżnia się tam firm średnich, a do całej grupy firm 

zatrudniających poniżej 500 osób stosowany jest termin „drobna przedsiębiorczość” (small business). 

Japońska „Ustawa o małych i średnich przedsiębiorstwach” podaje osobne definicje małych i średnich 

przedsiębiorstw dla poszczególnych działów gospodarki. I tak zalicza się do nich jednostki: w przemyśle i 

górnictwie zatrudniające nie więcej niż 300 pracowników o kapitale wynoszącym nie więcej niż 100 milionów 

jenów; 2) w handlu hurtowym zatrudniające nie więcej niż 100 pracowników, o kapitale wynoszącym nie więcej 

niż 30 milionów jenów; 3) w handlu detalicznym i usługach zatrudniające nie więcej niż 50 pracowników, o 

kapitale wynoszącym nie więcej niż 10 milionów jenów. Ustawa definiuje również mikroprzedsiębiorstwa: 1) w 

przemyśle jednostki zatrudniające nie więcej niż 20 pracowników;2) w handlu i usługach jednostki zatrudniające 

nie więcej niż 5 pracowników. 

Problematykę MSP w Rosji reguluje ustawa federalna z 12 maja 1995 roku o wspieraniu przez państwo 

małej przedsiębiorczości w Federacji Rosyjskiej. Małe przedsiębiorstwa zdefiniowano w niej jako jednostki 

komercyjne, w których kapitał statutowy, wkład podmiotów państwowych, organizacji społecznych i religijnych 

oraz fundacji nie przekracza 25%, a zatrudnienie nie przekracza:1) w przemyśle, budownictwie i transporcie 100 

osób; 2) w rolnictwie i sferze naukowo-technicznej – 60 osób; 3) w handlu hurtowym – 50 osób; 4) w handlu 

detalicznym i usługach 30 osób. Por. B. Korkozowicz : Małe i średnie przedsiębiorstwa na świecie. Polska 

Fundacja Rozwoju i Promocji Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Warszawa: Wydawnictwo PARP 2000, s. 15 
25

J. E. Bolton Committee: Report of the Committee of Inquiry into Small Firms. London: HMSO 

1971. 
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zatrudniające do 25 osób, w handlu detalicznym sklepy, których obrót nie przekracza 50 tys. funtów 

natomiast w transporcie drogowym firmy nie posiadające więcej niż 6 pojazdów. Jednocześnie raport 

Boltona wymienia trzy cechy jakościowe odróżniające małe firmy od pozostałych podmiotów: cechy o 

charakterze ekonomicznym (względnie mały udział w rynku), menedżerskim (firma jest kierowana 

przez jej właściciela lub współwłaścicieli w sposób mocno spersonalizowany) i właścicielskim (firma 

jest niezależne  - nie stanowi części dużego przedsiębiorstwa).  

Kryteria ilościowe zaprezentowane w raporcie Boltona z pewnością są nieadekwatne do 

dzisiejszych warunków. Podlegały one więc ewolucji i z pewnością nadal będą, ze względu na 

zmieniającą się pozycję małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Obok małych firm 

wyodrębniono przedsiębiorstwa średnie i mikroprzedsiębiorstwa – firmy najmniejsze. Kryteria 

jakościowe z kolei są w miarę stabilne, jednak również tu nie obywa się bez redefinicji niektórych 

cech, chociażby wcześniej wspomnianej samodzielności ekonomicznej.  

W każdym kraju, jak i w Unii Europejskiej obowiązuje zwykle kilka oficjalnych definicji 

małych i średnich przedsiębiorstw: dla celów statystycznych, dla celów rachunkowości 

sprawozdawczej, podatkowych i dla przydziału środków pomocowych. Podobnego podziału definicji 

można się doszukać w ustawodawstwie polskim. Definicje te mogą być wynikiem stosowania 

odmiennych źródeł danych pochodzących ze statystyki publicznej, rejestrów podatku od wartości 

dodanej.  

Kraje Unii Europejska, jak i ubiegające się o członkostwo w myśl Rekomendacji Komisji 

Europejskiej
26

 nr 96/280/EC (zmieniona Rekomendacją Komisji Europejskiej 2003/361/EC z 2003 

roku) dążą od 1996 roku do unifikacji podstawowych definicji prawnych. Zalecana definicja ma 

charakter multikryterialny. Podstawowymi kryteriami wyodrębniania firm różnej wielkości są: liczba 

zatrudnionych, obrót, suma bilansowa i niezależność. Rekomendacja rozstrzyga wiele spornych 

kwestii dotyczących precyzyjnego określenia wielkości zalecanych kryteriów. Może, choć nie musi, 

stosowana w ustawodawstwie krajowym przez państwa członkowskie, jednak w zakresie programów i 

projektów UE ma charakter bezwzględnie obowiązujący, niezależnie od prawa krajowego. 

Formalizacja statystyczno-administracyjna wspólna dla wszystkich krajów wspólnoty pozwala 

porównać podstawowe parametry, a przede wszystkim analizować znaczenie i rolę małych i średnich 

przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej.  

Ustawodawstwo polskie aż do roku 1999 nie zawierało jednolitej definicji małych i średnich 

przedsiębiorstw, chociaż istniały definicje stosowane dla celów statystycznych i podatkowych. 

Dopiero w 1999 roku do ustawy  „Prawo działalności gospodarczej”
27

 wprowadzono pojęcie małego i 

średniego przedsiębiorcy w związku z dostosowywaniem prawodawstwa polskiego do unijnego. 

Kolejne zmiany w tym zakresie przyniosło wprowadzenie w 2004 roku „Ustawy o swobodzie 

                                                 
26

 Commission Recommendation of 3 April 1996 Cencerning the Definition of Small land Medium-sized 

Enterprisiess, Official Journal 30/04/1996, No. L 107, The Commission of The European Communities. 
27

 Dz. U. nr 101, poz. 1178 (z późniejszymi zmianami) z dnia19 listopada 1999 roku. 
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działalności gospodarczej”
28

. Wprowadzono pojęcie mikroprzedsiębiorcy i podwyższono progi 

wartościowe dotyczące wielkości obrotu i sumy aktywów dostosowując je do rekomendacji Komisji 

UE z 2003 roku. 

W dalszych rozważaniach za główną metodę klasyfikacji przedsiębiorstw klasyfikację 

wynikającą z ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z 2004 roku,  którą to zostanie 

uzupełniona stosownymi cechami jakościowymi. Aby przynależeć do określonej grupy należy spełnić 

kryterium zatrudnienia i jedno kryterium finansowe, co najmniej w jednym w dwóch ostatnich latach 

obrotowych. Kryteria te w porównaniu do wcześniej obowiązujących zawiera tabela 3. 

 

Tabela 3. Kryteria ilościowe klasyfikacji małych i średnich przedsiębiorstw 

Rodzaj 

przedsiębiorcy 

Kryterium zatrudnienia 

Kryterium przychodów ze 

sprzedaży towarów, 

wyrobów i usług oraz 

operacji finansowych 

Kryterium sumy aktywów 

bilansu 

Prawo 

działalności 

gospodarczej z 

1999 

Ustawa o 

swobodzie 

działalności 

gospodarczej 

z 2004 

Prawo 

działalności 

gospodarczej 

z 1999 

Ustawa o 

swobodzie 

działalności 

gospodarczej 

z 2004 

Prawo 

działalności 

gospodarczej 

z 1999 

Ustawa o 

swobodzie 

działalności 

gospodarczej 

z 2004 

Mikroprzedsiębior

ca 
brak 

< 10 

pracowników 
brak 

mniej niż 2 

mln euro 
brak 

mniej niż 2 

mln euro 

Mały 

przedsiębiorca 

< 50 

pracowników 

< 50 

pracowników 

mniej niż  7 

mln euro 

mniej niż  10 

mln euro 

mniej niż  5 

mln euro 

mniej niż  10 

mln euro 

Średni 

przedsiębiorca 

< 250 

pracowników 

<  niż 250 

pracowników 

mniej niż  40 

mln euro 

mniej niż  50 

mln euro 

mniej niż  27 

mln euro 

mniej niż 43 

mln euro 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ustaw: Prawo działalności gospodarczej, art. 56-55; Ustawa o 

swobodzie działalności gospodarczej art. 103-106. 

  

 W „Prawie działalności gospodarczej”, jak i w „Ustawie o swobodzie działalności gospodarczej” 

istnieje zapis  wskazujący na cechę jakościową: niezależność małego lub średniego przedsiębiorstwa. 

Do grupy MSP przedsiębiorców nie zalicza się przedsiębiorstw, w których inni niż mali, Skarb 

Państwa oraz jednostki samorządu terytorialnego  posiadają
29

:  

1) więcej niż 25 % wkładów, udziałów lub akcji, 

2) prawa do ponad 25 % udziału w zysku, 

3) więcej niż 25 % głosów w zgromadzeniu wspólników (akcjonariuszy).  

Wydaje się, że kryteria ilościowe uzupełnione wyłącznie o kryterium jakościowe 

(niezależność) zdecydowanie dalekie są od „idealnego kryterium” małej i średniej firmy. Ze względu 

na silną zależność wielkości firmy od branży należałoby rozszerzyć stosowane kryteria o 

przynależność przedsiębiorstwa do gałęzi gospodarki, określone na podstawie PKD (EKD). Chociaż 

podobne próby uzależnienia klasyfikacji przedsiębiorstwa od przynależności do gałęzi  gospodarki 

                                                 
28

 Dz. U. nr 173 poz. 1807 (z późniejszymi zmianami) z dnia 2 lipca 2004 roku. 
29

 Art. 54 pkt. 2 Dz. U. nr 101, poz. 1178 (z późniejszymi zmianami) z dnia19 listopada 1999 roku. 



 21 

zostały zaproponowane w słynnym Raporcie Boltona i się nie przyjęły. Z drugiej strony marzenie 

niektórych teoretyków o idealnym kryterium wyodrębniania małych i średnich firm wydaje się być 

mrzonką. Jedna, uniwersalna definicja nie ma racji bytu, gdyż większą praktyczną użyteczność mają 

definicje, które odpowiadają konkretnym potrzebom definiującego. W polityce wspierającej sektor 

małych i średnich przedsiębiorstw skutecznym narzędziem mogą być definicje mieszane, oparte na 

kryteriach jakościowych i ilościowych. Natomiast dla porównań zbiorów statystycznych i w analizach 

społeczno-ekonomicznych najodpowiedniejszą definicją MSP  będzie taka, która opiera się na 

kryteriach ilościowych. Istnieje silna potrzeba odczuwana przez teoretyków, polityków, statystyków 

ponadnarodowej standaryzacji definicji dla celów ewidencji statystycznej. Bez niej trudno będzie 

odkryć prawidłowości rządzące sektorem małych i średnich przedsiębiorstw w skali globalnej.  

W  badaniach, w miarę możliwości i jeśli charakter badań na to pozwala, celowe jest 

gromadzenie obok danych ilościowych charakteryzujących przedsiębiorstwo, informacji o  cechach 

jakościowych w celu weryfikacji kryterium ilościowego. Uwzględnienie kryteriów jakościowych, 

będzie znacznie poszerzać zakres analizy oraz umożliwi pełniejszą identyfikację grupy małych i 

średnich przedsiębiorstw.  
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1.2.  Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw  we współczesnej 

gospodarce  

 

Znaczenie małych przedsiębiorstw dla gospodarki dostrzegł i docenił już Schumpeter  wysuwając 

tezę o „kreatywnej destrukcji”
30

. Według niej kapitalizm nie mógłby istnieć, bez ciągłego rodzenia się 

nowych firm na gruzach tych, które upadły, a dzięki tym procesom gospodarka podlegając ciągłej 

transformacji wchodzi na wyższy poziom rozwoju. Podobny pogląd podziela P. Drucker stwierdzając, 

że małe i średnie przedsiębiorstwa są „solą gospodarki rynkowej” i stanowią bazę demokratycznego 

porządku społeczno-ekonomicznego
31

.  

Żadna jednak z istniejących teorii nie sugeruje bezpośredniego związku pomiędzy przeciętną 

wielkością firmy, a wzrostem gospodarczym, aczkolwiek podkreśla się, że duża liczba przedsiębiorstw 

ma pozytywny wpływ na wzrost gospodarczy, ponieważ pobudza konkurencję. Nie ma również 

wątpliwości, że gospodarka oparta na małych i średnich firmach wygląda i funkcjonuje inaczej niż 

gospodarka bazująca na dużych podmiotach. W teoriach  wyjaśniających związek pomiędzy firmami 

małymi a wzrostem gospodarczym wskazuje się raczej na element je łączący: przedsiębiorczość. Ze 

względu na to, że przedsiębiorczości nie można tak łatwo skwantyfikować, jak pracy, kapitału czy 

ziemi, teoria neoklasyczna jak i keynesiści pomijają ten wątek.  Przedsiębiorczość trudno ująć w 

ekonometrycznych modelach. Mark Blaug pisze
32

: „Jeżeli przedsiębiorczość to pewna funkcja, nie 

można jej dzielić precyzyjnie na żadne funkcje, w rodzaju np. „roboczogodzin” przedsiębiorczości w 

roli podstawowej jednostki podaży. Krótko mówiąc przedsiębiorczość to pewna funkcja, która nie 

spełnia warunków koniecznych do zdefiniowania „czynnika produkcji”.  Tak więc, ekonomia przez 

długi czas ignorowała pojęcie „przedsiębiorczości” oraz osobę przedsiębiorcy. Teoretyczne 

rozważania ekonomii neoklasycznej dążyły w głównej mierze do poszukiwania determinant 

utrzymania równowagi w gospodarce. Keynsowska rewolucja podtrzymała ten trend, z tym, że 

państwo poprzez swoją interwencję miało przyczyniać się do podtrzymania równowagi. Kolejne 

trendy badawcze w ramach ekonomii  nie podejmowały próby włączenia „przedsiębiorczości” w 

główny nurt rozważań. I jest to jak najbardziej zrozumiałe. Przedsiębiorca – destruktor poszukujący 

nowego porządku, łamiący zastany ład, diametralnie różni się od bohatera neoklasycznej ekonomii – 

homo economicus. Przedsiębiorca jest z natury nieprzewidywalny i wciąż poszukuje jak odejść od 

równowagi rynkowej, zmieniając rynek poprzez wprowadzenie nowego produktu, usługi, procesu, 

innowacji, aby osiągnąć przewagę nad innymi przedsiębiorcami jak najszybciej
33

. 

                                                 
30

 Ekonomika i zarządzanie … s. 63. 
31

 K. Safin wyd. cyt. s. 47.  
32

 M. Blaug: Teoria Ekonomii. Ujęcie retrospektywne. Warszawa: PWN 1994 s. 467. 
33

P. Dominiak, wyd. cyt. s. 70. 
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 Powrót do teorii głoszonych przez J. Schumpetera i  F. H. Knihgta  na temat przedsiębiorstwa, 

przedsiębiorczości i znaczenia małych firm dla gospodarki, nastąpił dopiero w ostatnim 

dwudziestoleciu XX wieku. Wcześniej postrzegane były jako „interesujące”, co rekomendowało je 

jedynie do podręczników historii ekonomii.  Kluczowym argumentem przemawiającym za powrotem 

do dzieł Schumpetera Teoria rozwoju gospodarczego i  Kapitalizm, socjalizm, demokracja był rosnący 

udział samozatrudnionych w populacji pracujących. Zjawisko to przeczyło wcześniej dowodzonej 

negatywnej korelacji pomiędzy wzrostem gospodarczym, a samozatrudnieniem. 

W zrównoważonej teorii rozwoju ekonomicznego J. Schumpetera
34

 przedsiębiorca i 

przedsiębiorczość zajmuje bardzo ważne miejsce. Przedsiębiorczość jest podstawowym źródłem 

innowacji i rozwoju. Nie jest przedsiębiorcą ktoś, kto innowacji nie wprowadza. Wzrost gospodarczy 

jest możliwy dzięki przedsiębiorcom, a oni  kojarzeni są  z małymi firmami. Schumpeter ubolewał  

nad postępującą biurokracją w wielkich przedsiębiorstwach, zmniejszającą przestrzeń dla zachowań 

przedsiębiorczych. Twierdził, że z czasem skłonnego do ryzyka przedsiębiorcę, zastąpi „przezorny 

menedżer”, będący imitatorem, nieskłonnym do wprowadzania własnych innowacji.  

Powrót do dzieł Schumpetera i wzrastająca rola małych i średnich firm skłoniła wielu 

ekonomistów do modelowego ujęcia relacji pomiędzy przedsiębiorczością, a wzrostem gospodarczym. 

Na uwagę zasługują teorie ewolucji struktur gospodarczych (new theories of industry evolution) 

opracowane przez D. Audetresch, R. Thurik, T. Kawaak, N. Bosman
35

 oraz modyfikacja modelu 

zabronowania przez P.  Dominiaka.  

W ujęciu zaproponowanym przez R. Thurnik’a i S. Wennekers’a istotną rolę odgrywają 

uwarunkowania determinujące poziom i rozwój przedsiębiorczości oraz powiązania pośrednie, które 

stanowią przełożenie działań przedsiębiorczych na szczeblu miko na efekt makroekonomiczny. 

Powiązania pośrednie pokazują, jakimi drogami przedsiębiorczość wpływa na wzrost gospodarczy
36

.  

Autorzy koncepcji dokonali bardzo wnikliwej i wieloaspektowej analizy literatury pod kątem 

poszukiwań „powiązań pośrednich” pomiędzy przedsiębiorczością, a wzrostem gospodarczym. W 

konkluzji stworzyli schemat ram, w jakich relacja powinna być badana (rys. 1). Jak wynika z analizy 

rysunku powiązania są skomplikowane i wieloaspektowe. Pożądanym kierunkiem badań nad 

powiązaniami powinno być według autorów: poszukiwanie miar przedsiębiorczości, poszukiwanie 

determinant przedsiębiorczości, a także rozpatrzenie zagadnień bezpośrednio związanych z relacją 

przedsiębiorczość-wzrost: jakie są determinanty upadku przedsiębiorstwa, przeżycia, sukcesu. 

                                                 
34

 J. Schumpeter: Teoria rozwoju gospodarczego. Warszawa: PWN 1960; Kapitalizm, socjalizm, demokracja, 

Warszawa: PWN 1995.  
35

 SME Observatory nr 7, 2004 s. 12- 23. 
36

 Dominiak P. s. 76-77. 
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Rys. 1. Przedsiębiorczość, a wzrost gospodarczy – ujęcie S. Wennekersa i R. Thurnika. 

Źródło:  P. Dominiak: Sektor MSP we współczesnej gospodarce. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 

2005 s. 74. 

 
Model opracowany przez Piotra Dominiaka bazuje na wcześniej przybliżonym, opracowanym 

przez Thurnik’a i Wennekers’a, aczkolwiek ujmuje on kulturę wieloaspektowo, oraz włącza w model 

obok sektora przedsiębiorstw małych, sektor przedsiębiorstw dużych. Pierwsze przybliżenie modelu 

pokazuje główne kierunki oddziaływania (rys. 2). Otoczenie rozumiane jest szeroko: jako splot 

czynników ekonomicznych, społecznych, politycznych, prawnych i kulturowych i to właśnie 

otoczenie wyznacza charakter i dynamikę przedsiębiorczości w społeczeństwie. Przedsiębiorca może 

realizować swoje wizje i działania przedsiębiorcze wyłącznie w przedsiębiorstwie, zarówno małym 

(jednodobowym) jak i dużym. Powiązania pośrednie są nośnikami skutków mikro i mezo na poziom 

makroekonomiczny
37

.  

                                                 
37

Tamże s. 77. 

Uwarunkowania 

(personalne, kulturowe, instytucjonalne) 

Przedsiębiorczość 

(wielowymiarowość, różne szczeble analizy) 

Powiązania pośrednie 

(innowacje, konkurencja) 

Wzrost gospodarczy 
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Rys. 2 „Model” relacji przedsiębiorczość-sektor MSP-wzrost gospodarczy. Przybliżenie. 

Źródło: P. Dominiak, wyd. cyt. s. 85. 

 

 Obok rozważań teoretycznych na temat związku pomiędzy przedsiębiorczością, a wzrostem 

gospodarczym drugim, równoległym torem biegną liczne badania empiryczne. Zasadniczo można 

wyróżnić cztery ich typy.  

Pierwsze próbują odpowiedzieć na pytanie jaki jest wpływ pomiędzy liczbą wejść na rynek i 

wyjść z rynku (turbulencje) a wzrostem gospodarczym. Liczba wejść i wyjść może być uważana za 

wskaźnik aktywności gospodarczej. Caves
38

 wskazuje, że w krótkim okresie czasu ruch 

przedsiębiorstw związany z wejściami i wyjściami ma mały wpływ na efektywność gospodarczą. 

Aczkolwiek dodaje, że w długim okresie ten wpływ jest zdecydowanie większy. Bosma i 

Nieuwenhuijsen
39

 analizując dane 40 holenderskich regionów w latach 1988-96 wykazali, że 

pozywany związek pomiędzy obrotem przedsiębiorstw a wzrostem gospodarczym jest widoczny tylko 

w sektorze usług, ale już nie w sektorze produkcyjnym. 

Drugi typ badań koncentruje się na liczbie przedsiębiorstw różnej wielkości w danym 

regionie, a wzrostem gospodarczym. Jeżeli regionie jest więcej małych firm, niż w innym, zwykle 

                                                 
38

 M. A. Carree,  A. R. Thurik: The Impact of Entrepreneurship on Economic Growth, 2002, w: International 

Hanbook of Entrepreneurship Research, Red. Z. Acs and D. Audretsch. Boston: Kluwer Academic Publishers 

2003 s. 17. 
39

 Tamże s. 18. 
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świadczy to o wyższym poziomie przedsiębiorczości. Badania empiryczne w tym obszarze są dosyć 

rozległe i opierają się na danych lat 80 i wczesnych 90. Przykładowo Carree i Thurik
40

 wykazują, że 

obecność małych firm w sektorze produkcyjnym w  krajach Europy w roku 1990 miała pozytywny 

wpływ na wzrost wyników badanych branż w następnych czterech latach. Thurik w swoich badaniach 

natomiast wykazał, że wzrost małych firm miał pozytywny wpływ na procentową zmianę dochodu 

narodowego 16 europejskich krajów w latach 1988-1993. Te same wyniki osiągnęli Robbins, 

Pantuosco, Parker and Fuller
41

 analizując dane 48 amerykańskich stanów w latach 1986-1995. Stany z 

większą populacją małych przedsiębiorstw charakteryzowały się wyższym wzrostem gospodarczym. 

Trzeci wątek badawczy koncentruje się na wpływie liczby przedsiębiorstw (właścicieli 

przedsiębiorstw) na wzrost gospodarczy. Tutaj nie wszystkie badania potwierdziły relację. 

Balnchflower
42

 nie znalazł dowodów opierając się na danych ekonomicznych grupy krajów 

należących do OECD, że istnieje jakikolwiek związek pomiędzy zjawiskiem samozatrudnienia, a 

wzrostem gospodarczym. Aczkolwiek zarzuca się mu, że korzystał z nieporównywalnych danych, 

dlatego jego badania obarczone są błędem. Z kolei Carree, van Stel, Thurik and Wennekers
43

  

wykazali, że kraje, które charakteryzowały się udziałem małych przedsiębiorstw odbiegającym od 

stanu „równowagi” cierpiały na  polu wzrostu gospodarczego. Według ich każda gospodarka ma 

własny punkt równowagi liczby małych przedsiębiorstw. Różnica pomiędzy obecną liczbą małych 

przedsiębiorstw, a punktem równowagi zmniejsza potencjał gospodarki w średnim okresie. 

Niedostateczna ilość właścicieli przedsiębiorstw prawdopodobnie negatywnie wpływa na wydajność i 

konkurencyjność gospodarek. Co ciekawe, z drugiej strony nadmiar małych przedsiębiorstw ma 

również negatywny wpływ na gospodarkę. Powoduje, że funkcjonują mierne przedsiębiorstwa, 

absorbujące kapitał i ludzką energię, która mogłaby być zaangażowana bardziej wydajnie. Jako 

konkluzja tych spostrzeżeń powstał model, w którym odsetek małych przedsiębiorstw jest funkcją 

PKB per capita. Wniosek z przeprowadzonej na podstawie danych krajów OECD estymacji jest 

następujący: większość krajów poddanych badaniu charakteryzuje się liczbą małych przedsiębiorstw 

odbiegającą od punktu równowagi co ma negatywny wpływ na wzrost gospodarczy (rys. 3).  

                                                 
40

 M. A. Caree, A. R Thurik. Small firms and economic growth In Europe. “Atlantic Economic Journal” 26, 

1998, s. 137-146. 
41

 D. K Robins, L. J Pantuosco, D. F. Parker, B. K Fuller: An empirical assessment of the contribution of small 

business employment to U.S. state economic performance.  “Small Business Economics” vol. 15. 2000 s.293-

302.  
42

 D.G. Blanchflower: Self-employmetn in OECD countries.  “Labour Economics” vol. 7, 2000 s. 471-505. 
43

 M. Carree, R. van Stel, R. Thurnik and S. Wennekers Economic Developement and Business Ownership: An 

Analysis Using Data of 23 OECD Countries in the Period 1976-1996. “Small Business Economics” vol. 19. 

2002. s. 147. 
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Rys. 3.  Punkt równowagi i rzeczywista stopa samozatrudnienia w wybranych krajach. 
Gdzie: E – wskaźnik udziału liczby samozatrudnionych do zatrudnieniowych ogółem, YCAP – PKB per capita 

w USD. 

Źródło: M. Carree, R. van Stel, R. Thurnik and S. Wennekers Economic Developement and Business Ownership: 

An Analysis Using Data of 23 OECD Countries in the Period 1976-1996. W: Small Business Economics 19. s. 

18. 

  
 Relacja liczby właścicieli przedsiębiorstw do całkowitej liczby zatrudnionych  we Włoszech 

przekracza znacząco punkt równowagi. Oznacza to, że wysoki poziom samozatrudnienia jest 

nieefektywny i ma relatywnie negatywny wpływ na wzrost gospodarczy. Przykładem krajów, których 

omawiana relacja znajduje się poniżej punktu równowagi są kraje skandynawskie. Wynika to z dużego 

znaczenia sektora publicznego, niskiej stopy wejść i wyjść z rynku oraz wysokiej stopy podatkowej.  

Ostatnim, czwartym źródłem dowodów na relacje pomiędzy samozatrudnieniem a rozwojem 

gospodarczym jest historia byłych krajów socjalistycznych, z gospodarką centralnie planowaną, w tym 

Polski. Charakterystyczny dla tych krajów był kompletny brak małych przedsiębiorstw i całkowita 

monopolizacja rynku. Rozwój sektora małych i średnich przedsiębiorstw w krajach Europy 

Wschodniej jest za jedną z podstaw transformacji i wzrostu gospodarczego. 

Niezależnie od budowanych modeli i badań nad znaczeniem małych firm dla gospodarki, wśród 

praktyków życia gospodarczego, polityków, a także teoretyków można spotkać osoby reprezentującej 

dwa skrajne podejścia. Pierwsza postawa minimalizuje wkład małych i średnich firm w rozwój 

gospodarki, a przypisuje go przedsiębiorstwom dużym, druga natomiast  wiąże dynamiczny i stabilny 

rozwój z małymi i średnimi firmami. 

Pierwsza grupa  uważa, że tylko duże firmy posiadają odpowiednie zasoby finansowe i 

organizacyjne, które będą w stanie zapewnić długotrwały wzrost gospodarczy. Oznacza to, że w celu 

przyspieszenia rozwoju krajów postkomunistycznych należy przyciągnąć wielkie międzynarodowe 

koncerny oferując im dedykowane ulgi i zwolnienia w podatkach. Wśród przedstawicieli drugiej 

grupy, upatrującej w małych i średnich firmach główną siłę napędową rozwoju gospodarki był między 

innymi E. F. Schumacher, który przede wszystkim ze względów etyczno-moralnych postulował 



 28 

oprzeć rozwój krajów niedorozwiniętych na tanich metodach i technologiach, przystosowanych do 

produkcji na małą skalę
44

. Teoria ta znalazła wielu zwolenników, gdyż model gospodarki ze 

znaczącym udziałem liczby MSP zaczął przynosić efekty. Przykładem są Hiszpania i Portugalia w 

Europie, czy Tajlandia w Azji, kraje które swą pozycję umocniły dzięki przedsiębiorczości, a także 

niektóre regiony np. Dolina Krzemowa w USA, tzw. Trzecie Włochy we Włoszech czy region 

Badenii-Witembergii w Niemczech.  

 Dowodów o pierwszeństwie w gospodarce małych podmiotów nad dużymi dostarczyły 

badania L. Hannaha
45

. Ekonomista ten analizował relacje miedzy wielkimi firmami a stanem 

gospodarek, w których odgrywały one większą rolę. Zbadał 100 największych firm amerykańskich, 

niemieckich i brytyjskich w latach 1912-1995 i dowiódł, że nie istnieje związek pomiędzy wynikami 

dużego koncernu a krajem jego pochodzenia. Działalność dużych firm nie determinuje więc wyników 

gospodarki w skali globalnej.  

Natomiast skutki oparcia polityki ekonomicznej na dużych przedsiębiorstwach mogą być niekorzystne 

z kilkunastu poniżej wymienionych powodów. 

1. Duże koncerny poszukując kraju, w którym chcą ulokować kolejną inwestycję, kierują się 

rachunkiem ekonomicznym i zainwestują tam , gdzie jest najwyższa stopa zwrotu. Oznacza to, 

że w przypadku jej spadku nastąpi odpływ kapitału do innych, atrakcyjniejszych pod tym 

względem rejonów świata.  

2. Korporacje międzynarodowe przyczyniają się do drenażu środków pieniężnych z krajów, 

gdzie lokują swoje zakłady, do centrali wykorzystując mechanizm cen transferowych, co 

powoduje że wartość inwestycji netto być ujemna
46

.  

3. W przypadku dominacji międzynarodowych korporacji tylko mała część społeczeństwa może 

osiągnąć poprawę warunków materialnych, natomiast drobna przedsiębiorczość wpływa na 

wzrost poziomu życia społeczeństwa
47

. 

4. Duże koncerny przyczyniają się do rozwoju tylko niektórych regionów kraju. Wiele obszarów 

zostaje poza obszarem zainteresowań korporacji ze względu na niewłaściwą infrastrukturę 

techniczną, biznesową. W konsekwencji przepaść pomiędzy regionami danego kraju jest coraz 

większa.  

5. Inwestycje wielu koncernów sprowadzają się do wykorzystania tańszej siły roboczej danego 

kraju, co w konsekwencji nie prowadzi do wzrostu gospodarczego, a jedynie do osłabienia i 

pogorszenia się warunków działania na rynku. 

                                                 
44

 E. F. Schumpeter Małe jest piękne. Spojrzenie na gospodarkę na gospodarkę świata z założeniem, że człowiek 

coś znaczy. Warszawa: PIW 1981, s. 46. 
45

 L. Hannah, Marshall’s:  „Trees” and the „Globar Forest”: Were „giant Redwoods” Deferent? Za  S. 

Jankiewicz: Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej. AE: 

Poznań 2004 s. 13. 
46

 S. Jankiewicz: Wspieranie rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jako priorytet polityki gospodarczej. 

AE: Poznań 2004 s. 15. 
47

 Przedsiębiorcy jako grupa społeczna. Red. E. Jadźwińska, A. Żuk-Iwanowska, Warszawa:  PARP 2000 s. 20-

25. 
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Poza wyżej wymienionymi negatywnymi skutkami oparcia działalności na dużych koncernach 

należy przytoczyć korzyści związane z oparciem rozwoju gospodarczego na małych i średnich 

przedsiębiorstwach. Wśród najważniejszych wymienić należy
48

: 

1) tworzenie nowych miejsc pracy (efekt zatrudnienia), 

2) wyzwolenie i wzmocnienie innowacyjności gospodarki (efekt postępu technicznego-

innowacyjność), 

3) pełniejsze zaspokojenie potrzeb społeczeństwa, przy niższych cenach (efekt produkcyjny), 

4) łagodzenie negatywnych skutków kryzysu gospodarczego (efekt stabilizacyjny), 

5) neutralizowanie negatywnych skutków reform (efekt transformacyjny), 

6) przyczynianie się do równomiernego rozwoju regionów (efekt regionalnej 

decentralizacji), 

7) pozytywny wpływ na środowisko naturalne (efekt ekologiczny), 

8) tworzenie dochodów państwa. 

 Efekt zatrudnienia należy rozpatrywać wielowymiarowo. Po pierwsze jest on związany z 

liczbą zatrudnionych osób w tym sektorze, po drugie MSP wnoszą wkład w tworzenie nowych miejsc 

pracy, szczególnie w okresie recesji zatrudnienie rośnie, podczas gdy w dużych firmach maleje. Po 

trzecie małe i średnie przedsiębiorstwa wnoszą poważny wkład w system szkolenia i kształcenia 

zawodowego, a po czwarte koszt zorganizowania jednego miejsca pracy w MSP jest kilkakrotnie 

niższy niż w przedsiębiorstwach dużych. Należy jeszcze dodać, że małe firmy obok legalnych miejsc 

pracy zatrudniają wielu pracowników „na czarno”. Procent wytworzonego przez małe 

przedsiębiorstwa PKB w różnych krajach Unii Europejskiej może się wahać w granicach 3 do 35
49

. 

Aktywność innowacyjna małych i średnich przedsiębiorstw obejmuje aktywność wewnątrz i 

na zewnątrz przedsiębiorstwa, a jej celem i rezultatem jest wprowadzenie nowych oraz ulepszonych 

produktów, procesów, organizacji, a także zdobycie nowych rynków. Źródłem innowacji może być 

własna działalność wynalazcza, jak i adaptacja nowych technologii z  zewnątrz
50

. Innowacyjność jest 

jednym z przejawów przedsiębiorczości, którą odnosi się w szczególny sposób do małych i średnich 

przedsiębiorstw. Szczególne znacznie w określeniu znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w 

tworzeniu innowacji ma model innowacji produktowej i procesowej opracowany przez Abernathy’ego 

i Utterbacka (1978). Zgodnie z nim małe firmy przyczyniają się do innowacji produktowej w 

początkowej fazie życia produktu dzięki większej elastyczności, nieformalnej strukturze 

organizacyjnej, duchowi przedsiębiorczości i lepszemu przystosowaniu się do potrzeb rynku. 

Natomiast w fazie dojrzałości, kiedy to produkty charakteryzują się wysokim stopniem standaryzacji, 
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 Sawicka J.: Założenie i prowadzenie małego przedsiębiorstwa. Wyd. SGGW, Warszawa 2000 s. 11 

K. Safin wyd. cyt. s. 48-60. 
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 K. Safin: wyd. cyt. s. 48-60. 
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 K. Poznańska: Uwarunkowania innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Dom 

Wydawniczy ABC 1998 s. 42. 
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konkurencja nastawiona jest na minimalizację kosztów, ważniejszą rolę pełnią innowacje procesowe. 

W związku z tym, nie można jednoznacznie odpowiedzieć, czy firmy duże lub małe są bardziej 

innowacyjne, gdyż pełnią różną rolę w zależności od cyklu życia produktu. Pewnie jest tylko, że 

mocną stroną dużych firm są większe zasoby  finansowe, techniczne i związana z tym większa 

umiejętność ponoszenia ryzyka, podczas, gdy silniejszą stroną MSP jest elastyczność, zdolność do 

adaptacji.  

Efekt produkcyjny działania małych i średnich przedsiębiorstw wyraża się poprzez udział w 

tworzeniu PKB. Wraz z rozwojem społeczno-gospodarczym  rola MSP w dziedzinie produkcji nie 

tylko maleje, ale może wzrastać w miarę wzrostu poziomu życia i indywidualizacji popytu.  

  Efekt stabilizacyjny oznacza, że małe i średnie przedsiębiorstwa przyczyniają się do 

łagodzenia kryzysów gospodarczych. Przetrwanie i wzrost MSP w okresie dekoniunktury wynikać 

może z przyjmowania strategii obronnej przez właściciela, dla którego dochody z prowadzonej 

działalności są jedynym źródłem utrzymania rodziny. W przypadku zagrożenia właściciel jest w stanie 

efektywnie poszukiwać dodatkowych źródeł finansowania działalności  - angażując własne rezerwy - 

czy zmienia profil działalności na taki, który jest mu w stanie zapewnić zyski na czas przetrwania 

recesji. Duże koncerny natomiast w sytuacji kryzysu przenoszą swoją działalność do regionów, gdzie 

mogą oczekiwać wyższej stopy zwrotu, likwidując w ten sposób miejsca pracy w kraju (regionie) o 

gorszej koniunkturze.  

 Efekt transformacyjny wyraża się w neutralizowaniu negatywnych skutków reform między 

innymi poprzez tworzenie nowych miejsc pracy i przyczynieniu się do powstania równowagi 

rynkowej. 

Efekt regionalnej decentralizacji wynika z faktu, że korporacje wybierają te obszary, które są 

im w stanie zapewnić wykwalifikowaną siłę roboczą czy odpowiednią infrastrukturę, a małe i średnie 

firmy są w stanie działać w każdym regionie. Dzięki swobodzie działania MSP, ich skłonności i 

możliwości wykorzystania lokalnych zasobów wzrasta rola małych podmiotów w gospodarce 

regionalnej
51

. Doświadczenia krajów wysokorozwiniętych wskazują, że małe i średnie 

przedsiębiorstwa bardzo korzystnie wpływają na dynamikę rozwoju gospodarczego, ożywiają 

gospodarkę lokalną. Oznacza to, że są one efektywną formą gospodarki i stanowa prawidłowość 

rozwojową. 

 Ostatnim z wyżej wymienionych pozytywnych oddziaływań związanych z oparciem rozwoju 

gospodarki na małych podmiotach jest efekt ekologiczny. Przyjmuje się, że w miarę wzrostu 

rozmiarów przedsiębiorstwa rośnie jego ujemny wpływ na środowisko naturalne
52

.  

 Działanie wszystkich omówionych efektów przyczynia się do wzrostu konkurencyjności 

gospodarki na arenie międzynarodowej.  
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 Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu. Red. M. Strużycki. PWE 2004 Warszawa. 
52

 K. Safin. wd. cyt. s. 60. 
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1.3.  Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce polskiej 

 
We wcześniejszych rozważaniach zostały przedstawione argumenty przemawiające za 

oparciem rozwoju gospodarczego na małych i średnich przedsiębiorstwach. Obecnie uwaga zostanie 

skupiona w głównej mierze na danych statystycznych dotyczących polskiej gospodarki w pewnym 

stopniu potwierdzających wyżej opisane efekty. 

Funkcje pełnione przez małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce krajowej należy 

rozpatrywać poprzez liczby charakteryzujące ten sektor, a przede wszystkim liczbę podmiotów sektora 

MSP w stosunku do wszystkich podmiotów funkcjonujących w gospodarce, liczbę zatrudnionych, 

udział MSP w tworzeniu PKB oraz historyczne uwarunkowania rozwoju. Na podstawie polskich 

doświadczeń można przyznać, że sektor MSP odgrywa istotną rolę w okresie transformacji 

gospodarki, stanowiąc ważny element rozwoju gospodarczego i dokonywania zmian.   

Wymowną liczbą charakteryzującą sektor MSP w Polsce jest udział małych i średnich 

podmiotów w ogólnej liczbie przedsiębiorstw. Na koniec 2004 w gospodarce funkcjonowało
53

 

3 576 830 podmiotów, z których 99,86 %
54

 stanowił sektor MSP, z czego 95,12 % to 

mikroprzedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób,  3,96 % to firmy małe, a 0,79 % firmy średnie. 

Przedsiębiorstwa duże stanowią zaledwie 0,14 % wszystkich podmiotów. Istnieje co prawda różnica 

pomiędzy rozkładem przedsiębiorstw różnej wielkości w sektorze prywatnym i  publicznym, ale 

dominującą formą własności są przedsiębiorstwa prywatne, które stanowią 96 % podmiotów ogółem. 

Rozkład wielkości podmiotów prywatnych jest więc bardzo zbliżony do rozkładu przedsiębiorstw 

ogółem i mikroprzedsiębiorstwa nadal stanowią miażdżącą większość: 96,4 % na koniec 2004 roku 

(rys. 4). 

 

                                                 
53

 Obliczenia własne na podstawie danych statystycznych GUS – podstawowe dane charakteryzujące gospodarkę 

www.stat.gov.pl (z dnia 04.04.2005). 
54

 Należy mieć świadomość, że nie wszystkie podmioty zarejestrowane w systemie REGON faktycznie 

prowadzą działalność. Na koniec 2002 roku oceniono, że wskaźnika aktualności rejestru REGON wynosił 53,5 

%, co oznacza, że tylko połowa firm zarejestrowanych faktycznie prowadzi działalność gospodarczą. Wskaźnik 

ten utrzymywał się na podobnym poziomie w systemie w kolejnych latach. Por. Stan sektora MSP w 2002 roku, 

tendencje rozwojowe w latach 1994-2002 Red. J. Chmiel. Warszawa: PARP 2004  s.11. 
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Udział firm różnej wielkości w populacji przedsiębiorstw w Polsce - rok 2004

Przedsiębiorstwa zatrudniające 

do 9 osób

95,12%

Przedsiębiorstwa małe (9-49)

3,96%

Przedsiębiorstwa duże (250-)

0,14%Przedsiębiorstwa średnie (50-

249)

0,79%

 

Rys. 4. Udział firm różnej wielkości w populacji przedsiębiorstw w Polsce (rok 2004). 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych www.stat.gov.pl. 

 

Udział MSP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych, w Polsce, jak i  krajach UE od 

początku lat dziewięćdziesiątych utrzymuje się na niezmienionym poziomie: 99,8% dla UE jako 

całości i od 99,4% do 99,9% w poszczególnych państwach członkowskich
55

.  Podobne wskaźniki 

osiągały Japonia oraz Stany Zjednoczone
56

. 

Analizę jednostek zarejestrowanych w systemie REGON należy uzupełnić o badanie 

jednostek aktywnie działających. Wynika z niej, że w latach 1995-2002 nastąpiło spowolnienie 

rozwoju sektora MSP (rys. 5). W okresie 1995-1998 wzrastał udział aktywnie działających małych i 

średnich firm w liczbie przedsiębiorstw ogółem z 54 % do 62 %, by w kolejnych latach się 

ustabilizować, a nawet ulec zmniejszeniu. W roku 1998 dynamika przyrostu aktywnych MSP spadła o 

połowę, do 9 %, a w latach 2000-2001 była ujemna. Fakt ten wpłynął na zmniejszenie się udziału 

aktywnie działających podmiotów w liczbie przedsiębiorstw ogółem do wartości 49 %, czyli do 

poziomu sprzed 1995 roku.  

                                                 
55

 B. Piasecki, A. Rogut, E. Stawasz, S. Johnson, D. Smallbone: Warunki prowadzenia działalności gospodarczej 

przez MSP w Polsce i krajach Unii Europejskiej. Warszawa: PARP 2001 s. 14. 
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 Observatory of European SMEs. Highlights from the 2003 Observatory s. 12. 

http://www.stat.gov.pl/
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Aktywne MSP  - Polska
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Rys. 5. Aktywne małe i średnie przedsiębiorstwa. Polska, rok 2004. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

 

Ważnym elementem charakterystyki ilościowej omawianego sektora jest analiza udziału 

małych i średnich przedsiębiorstw w tworzeniu w tworzeniu produktu krajowego brutto (tab. 4)
57

.  W 

roku 2002 osiągnął on wartość rzędu 48,6 %, z czego 40,5 %  stanowią przedsiębiorstwa średnie, a 8,1 

% przedsiębiorstwa małe
58

. Tak wysoki udział nie zawsze jednak był normą i w roku 1995 oscylował 

w granicach 30 %.  Największy wzrost wkładu MSP w tworzeniu PKB można było zaobserwować w 

latach 1995-1997 (z poziomu 30 % w 1995 roku do 45,3 % w 1997), potem nastąpiło wyraźne 

wyhamowanie, ale trend był nadal rosnący i na koniec 2002 roku udział osiągnął wspomnianą 

wartość.  W 2001 zmniejszyła się po raz pierwszy od połowy lat 90 bezwzględna wartość brutto 

wytworzona przez przedsiębiorstwa średniej wielkości. Spadek ten najprawdopodobniej 

spowodowany był przez zmniejszenie zatrudnienia i przejścia wielu średnich przedsiębiorstw do grupy 

małych podmiotów. 

Tabela 4. Udział sektora MSP w tworzeniu Produktu Krajowego Brutto 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Udział MSP w 

PKB (%) 
30 40 45,3 47,8 48,5 49,4 48,4 48,6 48,3 47,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS www.stat.gov.pl. 

 

                                                 
57

 W publikacjach PARP dotyczących stanu sektora przedsiębiorstw wykazuje się, że zdecydowanie lepszym 

miernikiem niż PKB do oceny roli i znaczenia małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce narodowej jest 

udział w wartości dodanej. PKB jest sumą wartości dodanej brutto, ceł i podatków, a w szczególności podatku 

VAT. Tych ostatnich składników nie można rozdzielić na podmioty różnej wielkości, gdyż np. VAT powstaje w 

różnych stadiach gospodarki. Wartość dodana ma zastosowanie w pomiarze znaczenia małych i średnich 

przedsiębiorstw w poszczególnych sekcjach gospodarki, gdyż pojęcie PKB dla sekcji nie istnieje. 
58

 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003. Red. A. Tokaj-

Krzewska, A. Żołnierski, Warszawa: PARP 2004  s. 21 

http://www.stat.gov.pl/
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Udział przedsiębiorstw w tworzeniu PKB  w Polsce, lata 1995-2004
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Rys. 6. Udział przedsiębiorstw w tworzeniu PKB. Polska, lata 1995-2004. 

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów o stanie sektora MSP opracowanych przez PARP (tabele-

załączniki z danymi statystycznymi). 

 
Udział w MSP w tworzeniu wartości dodanej brutto jest znacznie wyższy niż udział w kreacji 

PKB. Na uwadze należy mieć także fakt, że statystyki dotyczące MSP są zaniżone, ze względu na 

funkcjonowanie szarej strefy. W rzeczywistości wkład MSP w tworzenie dochodu narodowego jest 

znacznie wyższy niż wynika to ze statystyk.  

W poszczególnych sekcjach gospodarki, najwyższy wskaźnik udziału w tworzeniu wartości 

brutto można zanotować w edukacji, handlu i naprawach, obsłudze nieruchomości i firm, ochronie 

zdrowia, budownictwie (tab. 5). Są to te sektory, w których funkcjonuje najwięcej mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw. 

 

Tabela 5.Udział MSP w wartości dodanej brutto wytworzonej przez przedsiębiorstwa według sekcji 

gospodarki w latach 2001-2002 (w %) 

Sekcje gospodarki 2001 2002 

Ogółem (bez rolnictwa, leśnictwa, 

rybołówstwa) 71 70,8 

Górnictwo   6 7,8 

Przetwórstwo przemysłowe 52,1 50,9 

 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię, gaz i 

wodę 16,6 13,8 

Budownictwo  86,2 87,5 

Handel i naprawy 92,8 93 

Hotele i restauracje  83,8 85,6 

Transport, łączność 43,7 42,6 

Pośrednictwo finansowe  72,6 71,5 

Obsługa nieruchomości i firm, nauka 91,8 92,5 

Edukacja 98,5 91,6 

Ochrona zdrowia 91,3 91,6 

Działalność usługowa 82,3 80,4 

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003. Red. A. Tokaj-

Krzewska, A. Żołnierski, Warszawa: PARP 2004  s. 23. 
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59

 udział MSP w tworzeniu PKB (wartości dodanej) różnych krajów od 

rozpoczęcia okresu „renesansu” wzrósł, ale nie był to znaczący wzrost, a od początku lat 90 jest dość 

stabilny, z lekką tendencją do spadku.  

Najbardziej odczuwalnym i naocznym rezultatem działania małych i średnich firm nie jest 

jednak wkład w tworzenie dochodu narodowego, a wspomniany wcześniej, efekt zatrudnienia. To 

właśnie od statystycznej analizy liczny osób zatrudnionych w przedsiębiorstwach różnej wielkości 

dostrzeżono wzrastającą rolę małych i średnich przedsiębiorstw. Pozycja sektora MSP w tworzeniu 

efektów makroekonomicznych utrzymywana jest właśnie przez kreację nowych miejsc pracy. Nie ma 

wątpliwości, że w tym zakresie przewaga małych przedsiębiorstw nad dużymi jest dostrzegalna, 

chociaż nie we wszystkich krajach i sekcjach gospodarki. Dla gospodarek wielu krajów prawdziwym 

zagrożeniem staje się bezrobocie. Wzrost w warunkach bezrobocia lub co gorsze, wzrost generujący 

bezrobocie, trudno uznać za przejaw rozwoju gospodarczego. Stąd istnieje potrzeba dobrego 

rozpoznania mechanizmu kreacji nowych miejsc w pracy w małych przedsiębiorstwach.  

W przypadku Polski liczba zatrudnionych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, 

systematycznie wzrastała do 1999 roku, osiągając wartość ponad 7 mln osób, po czym uległa 

zmniejszeniu (zobacz rys. 7). Jednak stale podnosił się udział sektora MSP w zatrudnieniu ogółem i na 

przestrzeni lat 1994-2002 wzrósł o niemal 12 punktów procentowych (z 56,42 % w 1994 do 68,09 % 

w 2002 roku). Podobne obserwacje można poczynić w krajach UE. Z danych statystycznych 

dotyczących krajów Unii Europejskiej w latach 1988-2003 wynika, że w małych i średnich 

przedsiębiorstwach zatrudnienie wzrosło, podczas gdy w dużych firmach się obniżyło (tab. 6). W  

2002 roku struktura zatrudnienia w Polsce kształtowała się następująco: 27,4 % osób zatrudnionych w 

sektorze prywatnym pracowało w mikroprzedsiębiorstwach,  18,5 % w małych firmach, 22,2  % w 

średnich, a 31,9 % w dużych. W sumie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw pracowało 68 % 

zatrudnionych. Wskaźnik ten podobny jest do średniej krajów europejskich, z tą różnicą, że w Polsce 

więcej osób pracuje w firmach średnich, a mniej w małych. Na koniec 2003 roku w krajach UE w 

sektorze MSP zatrudnionych było 70 % (podczas gdy w Japonii 67 %, a USA 49 %)
60

. Jednak jeżeli 

porównamy strukturę zatrudnienia poszczególnych krajach europejskich, występuje duże 

zróżnicowanie. Funkcjonują gospodarki, w których udział mikroprzedsiębiorstw w zatrudnieniu 

przewyższa 40 %, np. Belgia, Hiszpania, oraz takie, w których udział ten oscyluje od 20 % do 25 %: 

Austria, Holandia, Szwajcaria
61

.  
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 P. Dominiak: wyd. cyt.  s. 108. 
60

 Observatory of European SMEs, 8/2003. 
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 www.eim.bv. 
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Rys. 7. Liczba zatrudnionych w MSP – Polska, udział w zatrudnieniu ogółem 1994-2002 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych zamieszczonych w Raportach o stanie 

małych i średnich przedsiębiorstw, opracowanych przez PARP. 

 
Tabela 6. Średnia struktury zatrudnienia według klas wielkości przedsiębiorstw w grupie krajów E-15  

i Polski w  roku 2001, Polska 2001 

Podmiot Mikro Małe Średnie MSP DP 

EU-15  - rok 2001 27,7 21,5 16,3 65,5 34,5 

Polska  - rok 2001 25,4 19 22,7 67,1 32,9 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SMEs In Europe – Candidate countries, Data 2001, European 

Commission, 2003 Edition s. 17 i Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 

2002 s. 352. 

 Niektórzy utrzymują, że jedynym miarodajnym obrazem dynamiki małych firm, jest właśnie 

analiza liczby pracujących w sektorze MSP, ze względu, jak już zostało wspomniane wcześniej, na 

niedokładność statystyk związaną z funkcjonowaniem szarej strefy. Jednak i tu, statystyki nie obrazują 

prawdziwej skali zatrudnienia, właśnie z tego samego powodu. Szacuje się, że „na czarno” w 

poszczególnych sekcjach gospodarki pracowało blisko 400 tys. osób (tabela 7), czyli około 5 % 

zatrudnionych legalnie. 

Tabela 7. Pracujący w szarej strefie gospodarczej 
 

Wyszczególnienie 
  w tys. osób 

1999 2000 2001 

Ogółem 368 389 399 

Przetwórstwo przemysłowe 56 58 60 

Budownictwo 80 92 93 

Handel i naprawy 202 201 209 

Hotele i restauracje 6 6 7 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 12 14 14 

Obsługa nieruchomości i firm, nauka 8 10 10 

Ochrona zdrowia 2 4 4 

Pozostałą działalność usługowa 2 4 2 

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2002-2003… s. 123. 
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 Mikroprzedsiębiorstwa są najliczniejszą, a zarazem szczególną grupą. Udział liczby 

właścicieli i członków rodzin w ogólnej liczbie pracujących w mikorfirmach, w latach 1993-1998 

utrzymywał się na poziomie niemal niezmienionym i wynosił około 75 %
62

. Oznacza, to, że większość  

mikroprzedsiębiorstw, to przedsiębiorstwa rodzinne, zatrudniające niewielu pracowników z zewnątrz. 

Około 60 % wszystkich właścicieli traktowało pracę w firmie jako główne miejsce pracy. Reszta 

łączyła zwykle pracę we własnej firmie z pracą najemną. Z tego względu wzrost liczby 

przedsiębiorstw jednoosobowych najczęściej nie pociąga za sobą przyrostu nowych miejsc pracy, 

gdyż najczęściej firmy te nie zatrudniają nikogo, a ich założyciel może świadczyć usługi na rzecz 

byłego pracodawcy lub traktować firmę jako źródło dodatkowych dochodów.  

Odnosząc zatrudnienie do liczby przedsiębiorstw i biorąc pod uwagę również duże 

przedsiębiorstwa można stwierdzić, że średnio na każde przedsiębiorstwo przypada 5 miejsc pracy 

(2001 rok). Po wyłączeniu dużych przedsiębiorstw, każde przedsiębiorstwo z sektora MSP zatrudnia 

średnio 3 osoby
63

. W mikroprzedsiębiorstwach  zatrudnienie jest mniejsze niż 1 (0.81), co świadczy o 

dużej liczbie przedsiębiorstw opierających się wyłącznie na właścicielu (zatrudnienie 0). Potwierdza 

to również wcześniejszą tezę. W Europie średnią wielkość przedsiębiorstwa szacuje się na 7 osób, a w 

sektorze MSP 5
64

. Dostępne dane statystyczne sugerują więc, występowanie luki w strukturze 

wielkości MSP między Polską a krajami UE, choć w miarę kontynuowania transformacji luka ta może 

się zmniejszać. Jeżeli MSP ma wnieść swój pełny wkład w rozwój gospodarczy i tworzenie miejsc 

pracy – ważne jest, by więcej bardzo małych i małych firm przekształciło się w firmy większe.  

Wysoki udział mikroprzedsiębiorstw w ogólnej licznie podmiotów gospodarczych implikuje 

dominującą formę organizacyjno-prawną. Osoby fizyczne prowadzące działalność stanowiły 77,3 %
65

 

wszystkich podmiotów  w 2004 roku. Zdecydowana większość mikroprzedsiębiorstw prowadzona jest 

przez osoby fizyczne, bo aż 79,9 %. W kolejnych grupach ich udział maleje: już tylko 26,2 % firm 

małych i 8,7 % firm średnich prowadzonych jest przez osoby fizyczne (tab. 8).  

                                                 
62

 E. Balcerowicz: Mikroprzedsiębiorstwa, Sytuacja ekonomiczna, finansowanie, właściciele. Warszawa: CASE 

2001 s. 33. 
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Tabela 8.Udział formy działalności gospodarczej osób fizycznych w poszczególnych grupach 

przedsiębiorstw w 2004 roku 

 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statystycznych GUS (www.stat.gov.pl). 

 

 Spółki handlowe są zdecydowaną mniejszością w sektorze MSP. Tylko 4,2 % 

mikroprzedsiębiorstw było prowadzone pod postacią spółki z ograniczona odpowiedzialnością, a 0, 12 

% działało jako spółki akcyjne. Wśród przedsiębiorstw średnich spółka z o. o. była bardziej popularną 

formą prawną  (23 % firm średnich w 2004 roku), dalej jednak popularnością nie ciszyła się spółka 

akcyjna – tylko 1,32 % firm.  

 Z zaprezentowanych powyżej danych statystycznych dotyczących sektora MSP w Polsce, 

Europie jasno wynika, że teorie dotyczące znaczenia małych przedsiębiorstw dla rozwoju 

gospodarczego dają się jak najbardziej zweryfikować w praktyce. Można by przytaczać jeszcze 

mnóstwo innych liczb charakteryzujących ten sektor i potwierdzających ogromy wkład w rozwój 

gospodarczy kraju (jak na przykład udział w eksporcie, tworzeniu dochodu budżetu państwa, nakłady 

inwestycyjne) jednak nie jest to przedmiotem tejże pracy. Najistotniejsze jest rozpoznanie 

uwarunkowań kondycji finansowej małych i średnich firm, co wymusza konieczność przyjrzenia się 

wszystkim istotnym ograniczeniom ich działalności.  

 

razem 0-9 10-49 50-249 250-999 
1000  i 

więcej 

77,3% 79,9% 26,2% 8,7% 0,4% 1,0% 
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2. Wypłacalność małych i średnich przedsiębiorstw 

2.1.  Cele funkcjonowania przedsiębiorstwa a płynność finansowa i 

wypłacalność 

Zanim przystąpimy do zdefiniowania płynności finansowej i wypłacalności określimy miejsce 

celu, jakim jest zachowanie wypłacalności, w hierarchii wszystkich celów przedsiębiorstwa. 

Wokół właściwego określenia celu działalności przedsiębiorstwa powstało wiele sporów. W  

ekonomii neoklasycznej za podstawowy cel uznano maksymalizację zysku. Cel ten można realizować 

w różny sposób, ponieważ przedsiębiorstwo może dążyć do
66

: 

1. maksymalizowania zysku w długim okresie, co uwzględnia możliwość poświęcenia części 

zysków bieżących na rzecz przyszłych, 

2. osiągnięcia zysków zadawalających, czyli takich, które przez przedsiębiorstwo uznane są 

za wystarczające,  

3. maksymalizowania sprzedaży, co służy umacnianiu pozycji przedsiębiorstwa na rynku, 

nawet za cenę osiągnięcia mniejszych zysków bieżących.  

 Pogląd, jakoby maksymalizacja zysku była głównym celem działalności przedsiębiorstwa, 

poddawany jest wielostronnej krytyce. Przykładowo propagatorzy behawioralnej teorii 

przedsiębiorstwa uznają, że duża złożoność struktur gospodarczych jest jedną z przyczyn odrzucania 

maksymalizacji zysku jako podstawowego celu działalności przedsiębiorstwa.  

 Twierdzenie o maksymalizacji zysku może budzić również wątpliwości w przedsiębiorstwach 

małych i średnich. Spotyka się przedsiębiorstwa, w których właściciele nie tylko deklarują, ale także 

realizują inne cele, na przykład działanie w ulubionej branży, praca we własnej firmie („być swoim 

szefem”) czy zatrudnienie członków rodziny, utrzymanie przedsiębiorstwa w rękach rodziny. 

Realizacja tych celów często wymaga rezygnacji z zysku maksymalnego i zadowolenia się pewnym 

poziomem zysku (wystarczającym), który pozwala realizować główne cele właściciela.  

Cele warunkowane są więc wielkością przedsiębiorstwa. W przedsiębiorstwach małych i 

rodzinnych można wyodrębnić dwie zasadnicze grupy: cele moralno-etyczne i ekonomiczne
67

. Wśród 

celów moralno-etycznych wyróżnia się: przetrwanie firmy, zachowanie niezależności gospodarczej i 

finansowej, pozytywne postrzeganie rodziny i firmy przez otoczenie. Natomiast cele ekonomiczne to 

wzrost zysku i produktywności firmy, osiągnięcie określonego pułapu obrotów. 
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 Liczni autorzy formułują inne koncepcje podstawowego celu działalności, przyjmując 

jednocześnie, że niekoniecznie przedsiębiorstwo musi realizować jeden cel
68

. Może to być wiązka 

różnych celów. Przykładowo: rozważne prowadzenie finansów wymaga kompromisu pomiędzy 

zyskiem, a płynnością finansową
69

. Wyższa płynność (tym samym bezpieczeństwo) zmniejsza 

wyraźnie szanse ekspansji i osiągnięcia wyższego zysku w krótkim okresie. A zatem oprócz samych 

celów ważna jest ich struktura i hierarchia
70

.  

 Wpływ na wybór celów działalności ma forma organizacyjno-prawna, forma własności, typ 

zarządzania oraz wielkość przedsiębiorstwa. Zwrócić należy uwagę, że często występuje rozbieżność 

pomiędzy celami deklarowanymi, a tymi, które są faktycznie realizowane przez przedsiębiorstwo.   

 Wśród innych celów, które mogą realizować przedsiębiorstwa wyróżnia się zwłaszcza
71

: 

1) osiągnięcie określonej z góry stopy zwrotu, 

2) uzyskanie wyznaczonego udziału w sprzedaży na rynku danego towaru (świadczonej 

usługi) i związaną z tym maksymalizację sprzedaży, poddaną warunkowi 

ograniczającemu, w postaci osiągnięcia zysku,  

3) zapewnienie dobrych stosunków z otoczeniem społecznym, 

4) maksymalizację użyteczności dla menedżerów, 

5) przetrwanie, 

6) otrzymanie nadwyżki służącej do pokrycia potrzeb konsumpcyjnych właściciela 

przedsiębiorstwa prywatnego. 

Większość wymienianych w literaturze celów i przytoczonych powyżej, ma charakter finansowy, 

co oznacza, że można je zmierzyć i porównać. Trudniej  natomiast ocenić cele jakościowe (np. dobre 

stosunki z otoczeniem społecznym), ze względu na pojawiające się problemy z doborem miary, jak i 

subiektywizmem ocen. 

Wśród przytoczonych celów polemikę wzbudza „przetrwanie”, którego deklaracje są dość 

rozpowszechnione  i zwolennicy tego podejścia stwierdzają, że głównym celem organizacji, bez 

względu na jej charakter i typ działalności, jest istnienie (przetrwanie). Zaznacza się przy tym, że 

przetrwanie w warunkach konkurencyjnych może oznaczać rozwój jednostek gospodarczych, 

natomiast przy braku konkurencji - stagnację. Przetrwanie utożsamiane jest również z utrzymaniem 

płynności finansowej, co oznacza unikanie problemów finansowych, które mogłyby prowadzić do 

upadłości
72

. Można więc przyjąć, że jednym z wymienianych celów prowadzenia działalności jest 

zachowanie płynności finansowej. 
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Trudno sobie jednak wyobrazić, że przedsiębiorcę rozpoczynającego działalność, który za główny 

cel stawia sobie przetrwanie. Takie podejście wydaje się nieracjonalne i zakłada z góry, że egzystencja 

przedsiębiorstwa będzie zagrożona od pierwszego dnia funkcjonowania. Można się jednak zgodzić, że 

w warunkach nasilonej konkurencji i bezpośredniego zagrożenia działalności przedsiębiorstwa 

przetrwanie może znaleźć się krótkookresowo na pierwszym miejscu w hierarchii celów. Będzie ono 

jednak warunkiem realizacji celu podstawowego, dla którego przedsiębiorstwo zostało założone. 

Na gruncie zarządzania finansami cel, jakim jest maksymalizacja zysku, dawno stracił na 

znaczeniu. Za podstawowy cel uznaje się zwiększanie bogactwa właścicieli przedsiębiorstwa poprzez 

wzrost wartości podmiotu gospodarczego lub wartości zainwestowanych w niego kapitałów. 

Maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa powinna odbywać się w warunkach bezpiecznych, tzn. 

takich, w których nie dochodzi do upadku czy niewypłacalności
73

.  

Zwykle realizację przyjętych celów finansowych, rentowność, płynność finansową, sprawność 

działania, oceniania się na podstawie wielu wskaźników, z których próbuje się budować jedną 

kompleksową miarę. Coraz częściej zwraca się uwagę, że miary tego typu ze względu na ich 

fragmentaryczność w ujmowaniu skutków procesów ekonomicznych, mimo że uwzględniają w 

pewnym stopniu wpływ otoczenia, „nie zauważają” jednocześnie „całego otoczenia”. Dopiero analiza 

wartości przedsiębiorstwa pozwala uzyskać pełen, zagregowany obraz, który uwzględnia związki 

pomiędzy wszystkimi obszarami funkcjonowania spółki, a także wpływ czynników zewnętrznych, 

które z jednej strony stanową źródła wartości, z drugiej są dla niej zagrożeniem
74

.  

Pozostałe cele finansowe są uznane za drugorzędne, jednak powinny służyć i wynikać z celu 

głównego, jakim jest maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa. Stąd też przetrwanie uwarunkowane 

utrzymaniem płynności finansowej, ma służyć zwiększaniu wartości przedsiębiorstwa dla jego 

właścicieli. Główny cel funkcjonowania przedsiębiorstwa determinuje zadania stawiane przed 

obszarami funkcjonalnymi przedsiębiorstwa: produkcją, zbytem, a przede wszystkim finansami. 

Działania podejmowane w ramach zarządzania finansami polegać będą  przede wszystkim na 

pozyskiwaniu źródeł finansowania działalności przedsiębiorstwa (kapitałów) oraz lokowaniu ich w 

składnikach majątkowych w sposób pozwalający na realizację strategicznego celu, jakim jest 

maksymalizacja korzyści przypadających udziałowcom
75

. Korzyści udziałowców mogą występować w 

formie wypłaconych dywidend oraz długookresowego wzrostu wartości posiadanych udziałów. 

Wszystkie te działania mają swoje odzwierciedlenie w sferze gospodarki finansowej przedsiębiorstwa. 

To właśnie ona powinna sprzyjać wzrostowi nadwyżki finansowej, realizacji efektywnych inwestycji,  

które w perspektywie posłużą maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa. Natomiast realizowana w 

ramach gospodarki finansowej taktyka finansowa powinna prowadzić do równowagi finansowej. 
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Płynność finansowa jest więc jednym z kryteriów oceny gospodarki finansowej, obok kosztów 

finansowych.  

Zarządzaniu finansami towarzyszy ryzyko, które wyraża się tym, że korzyści finansowe z danego 

przedsięwzięcia mogą okazać się mniejsze niż, przewidywano przy jego podejmowaniu, lub mogą 

nawet przerodzić się w straty. Źródłem ryzyka są trudne do przewidzenia przyszłe uwarunkowania 

zewnętrzne działalności firmy, jak i niedoskonałości związane z zarządzaniem przedsiębiorstwem. 

Szczególnie widoczną formą ryzyka finansowego jest ryzyko utraty płynności finansowej, a skala tego 

rodzaju ryzyka rośnie w miarę zwiększania się zadłużenia. Długotrwałe zachwianie płynności 

finansowej przeradza się w niewypłacalność i prowadzi do bankructwa. 

Płynność finansowa ze względu na zagrożenie jakie niesie jej utrata, wymaga szczególnego 

traktowania w ramach zarządzania finansami. Pomiarem i oceną płynności finansowej oraz 

wypłacalności zainteresowane są wszystkie podmioty związane z przedsiębiorstwem: od właścicieli i 

pracowników, bo banki i instytucje rządowe. Trwała utrata płynności finansowej w małych i średnich 

przedsiębiorstwach ma szczególne znaczenie nie tylko z punktu widzenia pojedynczego 

przedsiębiorcy, ale również z punktu widzenia gospodarki narodowej. Ze względu na duże znaczenie 

tych podmiotów w kreacji nowych miejsc pracy, udział w tworzeniu produktu krajowego brutto i 

eksporcie, zachwianie płynności w małych firmach, prowadzące do niewypłacalności zmniejsza 

potencjał całej gospodarki.  

 

2.2. Istota płynności finansowej i wypłacalności  

 Pojęcia płynności finansowej i wypłacalności często są utożsamiane w literaturze 

przedmiotu. Płynność i wypłacalność doczekały się licznych definicji, które nie zawsze są spójne. 

Pojęcie płynności ma w finansach wiele aspektów. W literaturze z zakresu finansów można 

spotkać definicje płynności w trzech różnych znaczeniach: 

1) płynność finansowa rozumiana jako wypłacalność, czyli zdolność do regulowania zobowiązań 

bieżących i długoterminowych w terminie ich płatności
76 

 

2) płynność rozumiana jako wymienialność aktywów przedsiębiorstwa na inne aktywa, czyli 

łatwość dokonywania transakcji wymiany przy towarzyszących jej niskich kosztach 

transakcyjnych
77

  (płynność w aspekcie majątkowym
78

) 

3) płynność rozumiana jako przestrzeń dla transakcji na rynkach finansowych - występuje wtedy, 

gdy istnieje na danym rynku swoboda dokonywania wielu transakcji kupna, sprzedaży bez 

obawy, że nie znajdzie się odpowiedniego popytu lub podaży. 
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Pomiędzy wyżej wymienionymi rodzajami płynności zachodzi związek (zob. rys. 8). Duża ilość 

środków zaangażowanych w aktywa o wysokim stopniu płynności (np. środki pieniężne, łatwo 

zbywalne papiery wartościowe), w stosunku do potrzeb gotówkowych, wynikających z konieczności 

regulowania płatności zwiększa płynność finansową spółki
79

. Z koeli pojemny i płynny rynek na 

którym spółka może zbyć posiadanie aktywa określa szybkość transakcji i zwykle oznacza wyższą 

cenę.  

„Pojemność” rynku 

dla aktywów 

przedsiębiorstwa

Zdolność zamiany 

aktywów na inne

Zdolność 

regulowania 

zobowiązań

 

Rys. 8. Powiązania pomiędzy trzema przejawami płynności finansowej. 
Źródło: G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: PWN 2005 

s. 41. 

„Płynność finansowa” ma wiele synonimów. Wśród nich można wyróżnić między innymi: 

„zdolność płatniczą”,  „płynność płatniczą”,  „kondycję finansową”, a także „wypłacalność”.  Ostatni 

z terminów budzi jednak pewne kontrowersje. W opinii wielu teoretyków pojęcia płynności 

finansowej i wypłacalności nie można utożsamiać. Inni natomiast wręcz definiują płynność finansową 

poprzez wypłacalność (powyżej przytoczona definicja). 

Poniżej zaprezentowane zostaną wybrane definicje płynności, które utożsamiają ją z 

wypłacalnością, jak i definicje wypłacalności oraz podjęta zostanie próba ich uporządkowania. 

Najbardziej spopularyzowana definicja płynności finansowej wyraża płynność jako zdolność 

do spłaty zobowiązań krótkoterminowych w wyznaczonym terminie
80

 i tego rodzaju definicję 

proponuje U. Wojciechowska
81

. Przyjmuje ona, że płynność finansowa oznacza zdolność 

rozpatrywanej jednostki gospodarczej do dokonywania zakupów wszelkiego rodzaju towarów i usług,  

wtedy gdy są one potrzebne do zaspokojenia potrzeb produkcyjnych czy konsumpcyjnych tej 

jednostki, jak też zdolność do regulowania wszelkich zobowiązań finansowych w pełnej wysokości i 

obowiązujących terminach.  

Nieco szerzej płynność finansową definiuje G. Michalski twierdząc, że jest to zdolność do 

regulowania zobowiązań w terminie wymagalności wynikających ze zwykłych transakcji, 

niespodziewanych zdarzeń oraz zaistniałych sytuacji pozwalających na „okazyjny zakup dóbr”. W 

tym znaczeniu zachowanie płynności finansowej ma pozwolić przedsiębiorstwu na osiągnięcie 

dodatkowych korzyści wynikających z posiadania pewnej „rezerwy” środków pieniężnych, 

niezbędnych do uzyskania z nich dodatkowych korzyści, jakiej nie może osiągnąć podmiot nie 

posiadający „rezerwy”
82

.  
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 Natomiast według międzynarodowego słownika finansów, płynność jest dostępnością 

funduszy w celu zaspokojenia potrzeb. O jakimś podmiocie można powiedzieć, że ma płynność, jeżeli 

wszystkie jego finansowe zasoby bądź aktywa są w gotówce. Gorszą płynnością charakteryzują się 

podmioty, których zasoby występują głownie w takich formach, jak majątek ruchomy i nieruchomy, 

towary i długoterminowe papiery wartościowe, które trudno wymienić na gotówkę
83

. Definicja więc 

kieruje uwagę na majątek przedsiębiorstwa. 

Według J. Gadjki
84

 płynność  może być rozumiana co najmniej na dwa sposoby. Po pierwsze 

jako płynność aktywów (wymienialność aktywów) i płynność podmiotu gospodarczego 

(wypłacalność). Przez płynność aktywów rozumie on łatwość, z jaką poszczególne aktywa można 

wymienić na gotówkę bez konieczności ponoszenia wysokich kosztów transakcyjnych oraz zaniżania 

ceny w stosunku do rzeczywistej wartości. Drugi sposób rozumienia płynności koncentruje się  na 

ocenie zdolności do regulowania zobowiązań w wyznaczonym terminie.  

D. Wędzki również twierdzi, że o płynności finansowej można mówić w dwóch aspektach: 

majątkowym oraz majątkowo-kapitałowym. Płynność w aspekcie majątkowym oznacza zdolność 

aktywów do zamiany na środki pieniężne w jak najkrótszym czasie i bez utraty wartości (wcześniej 

definiowana wymienialność aktywów – płynność w drugim znaczeniu). Płynność w aspekcie 

majątkowo-kapitałowym dotyczy natomiast wzajemnej relacji zobowiązań finansujących majątek oraz 

majątku stanowiącego zabezpieczenie terminowej spłaty zobowiązań i oznacza zdolność 

przedsiębiorstwa do osiągnięcia przepływów pieniężnych umożliwiających regulowanie wymagalnych 

zobowiązań w ciągu 12 miesięcy od momentu bilansowego
85

 i pokrywanie niespodziewanych 

wydatków gotówkowych
86

.  

Z kolei W. Gos mówi o trzech aspektach płynności
87

, ale różniących się od tych 

wymienionych powyżej . Wyróżnia: płynność płatniczą (aktualną), płynność strukturalną oraz 

potencjalną (utajoną). Płynność aktualna określa zasób środków płatniczych gwarantujący 

każdorazowe regulowanie wszelkich zobowiązań. Płynność strukturalna polega na łatwości 

upłynnienia składników majątkowych, czyli jest to wcześniej omówiona wymienialność aktywów. 

Płynność potencjalna z kolei wyraża się możliwością uzyskania krótkoterminowej pożyczki. Z 

pewnością wymienione aspekty płynności przenikają się i uzupełniają. Płynność aktualna 

uwarunkowana jest płynnością strukturalną, z kolei płynność potencjalna zależy od poziomu płynności 

aktualnej.  

 T. Dudycz z koeli uważa, że posiadanie płynności wcale nie oznacza, że należy utrzymywać 

taki stan środków pieniężnych, które równoważyłyby istniejące zobowiązania, a raczej wskazuje na 
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umiejętne sterowanie wpływami i wydatkami
88

. Chodzi o to by wpływy równoważyły wydatki, a 

ewentualne zachwiania rytmiczności wpływów i wydatków należy kompensować rezerwą środków 

pieniężnych utrzymanych w tym celu. To wzajemne sprzężenie wpływów  i wydatków wyznacza ilość 

środków pieniężnych niezbędnych do utrzymania płynności. Im większa harmonia, tym mniej 

środków pieniężnych należy utrzymać w rezerwie.  

Wśród przytoczonych definicji dotyczących płynności finansowej można wyróżnić takie, 

które opisują płynność w aspekcie statycznym (np. międzynarodowy słownik finansów, D. Wędzki), 

jak i dynamicznym (np. T. Dudycz, U. Wojciechowska). W statycznym podejściu określa się płynność 

finansową na podstawie posiadanych w danym momencie zasobów aktywów i stanie zobowiązań.  

Dynamiczne pojęcie płynności finansowej ujmuje przebieg procesów finansowych ujętych 

strumieniowo w postaci wpływów i wydatków gotówkowych. To rozumienie płynności można 

określić jako płynność w aspekcie przepływów pieniężnych
89

. Zasadnicza różnica pomiędzy 

dynamicznym i statycznym pojęciem płynności polega na tym, że w ujęciu statycznym nie bierze się 

pod uwagę dalszych skutków funkcjonowania przedsiębiorstwa, tylko na podstawie danych 

historycznych ocenia zdolność płatniczą, podczas gdy w dynamicznym ujęciu, uwzględnia się nie 

tylko skutki pieniężne, które wynikają z już istniejących w danym momencie aktywów i zobowiązań, 

ale także te, które nastąpią w postaci przepływów pieniężnych. Zasadnicze znaczenie ma więc 

zdolność do generowania wpływów, a nie zasoby aktywów, które są w posiadaniu przedsiębiorstwa. 

Płynność finansowa może być również dzielona na naturalną (źródłową) oraz sztuczną 

(wyprowadzoną)
90

  Naturalną płynność wiąże się z upłynnianiem składników majątku w normalnym 

cyklu operacyjnym. Przedsiębiorstwo pozyskuje gotówkę na spłatę zobowiązań z działalności 

operacyjnej. Drugi przypadek ma miejsce jeżeli aktywa przedsiębiorstwa przed osiągnięciem celu 

gospodarczego zostaną upłynnione np. wcześniejsza sprzedaż materiałów czy składników aktywów 

trwałych, po to, żeby na czas uregulować zobowiązania. 

 W literaturze finansowej nie sposób nie zauważyć rozważań na temat płynności z punktu 

widzenia kryterium czasowego
91

. Zgodnie z nim wyróżnia się płynność finansową w krótkim okresie 

jak i długim. Pierwsza nosi miano płynności krótkoterminowej, druga równowagi dochodowej. 

Równowaga dochodowa występuje wtedy, gdy  przychody pieniężne jednostki gospodarującej w 

określonym czasie przewyższają jej łączne wymagalne zobowiązania pieniężne, wymagające pokrycia 

w tym samym czasie. Dokładne zrównanie  przychodów i wydatków oznacza stan równowagi, a 

nadwyżka przychodów nad wydatkami umożliwia uzyskanie rezerw pieniężnych. Brak równowagi 
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dochodowej natomiast to niedobór przychodów pieniężnych w stosunku do wydatków i oznacza 

konieczność poszukiwania dodatkowych źródeł pokrycia. Brak równowagi dochodowej zgodnie z tą 

koncepcją  jest czymś odmiennym od chwilowego braku, bądź nadwyżki płynności finansowej. 

 Do pojęcia równowagi, z tym że nie dochodowej, a finansowej odwołuje się w definiowaniu 

płynności finansowej T. Waśniewski i W. Skoczylas
92

. Autorzy wychodzą od celu przedsiębiorstwa, 

jakim jest zapewnienie egzystencji, co z kolei wymaga zachowania równowagi finansowej. Jeżeli 

przedsiębiorstwo nie może uregulować zobowiązań, to następuje zachwiane równowagi i firma staje 

się niewypłacalna. Powstają zatory płatnicze, które w krótkim czasie mogą zostać pokryte kredytami 

bankowymi. Utrzymujący się jednak długotrwale brak równowagi finansowej prowadzi do upadłości.   

 Nieco innego podziału, ze względu na kryterium czasu dokonuje D. Wędzki. Płynność w 

aspekcie majątkowo-kapitałowym może być wypłacalnością długoterminową (solvency) lub 

wypłacalnością krótkoterminową (technical solvency). Pierwsza oznacza długookresową nadwyżkę 

majątku przedsiębiorstwa nad finansującymi go zobowiązaniami, druga natomiast oznacza 

krótkookresową zdolność do płacenia aktualnych zobowiązań lub też zdolność do pokrycia 

niespodziewanych wydatków gotówkowych
93

. Natomiast w innej pozycji
94

 autor podaje, że płynność 

finansowa (wypłacalność krótkoterminowa) to zdolność do regulowania zobowiązań w ciągu 12 

miesięcy od momentu bilansowego, natomiast wypłacalność długoterminowa to zdolność do 

regulowania długoterminowych zobowiązań. W innych słowach analiza wypłacalności 

długoterminowej wiąże się z analizą zadłużenia i odpowiada na pytanie czy przedsiębiorstwo nie 

zbankrutuje z powodu braku gotówki na płacenie zobowiązań o terminie wymagalności dłuższym niż 

rok. Analiza wypłacalności długoterminowej jest kontynuacją analizy płynności finansowej i dotyczy 

wszystkich zobowiązań. 

 Zgoła odmiennego zdania jest A. Kusak
95

. Według niego płynność finansowa ma charakter 

wyłącznie krótkoterminowy i dotyczy zdolności sfinansowania zobowiązań w okresie miesiąca, kilku 

miesięcy, maksymalnie roku. W odniesieniu do oceny zdolności wywiązywania się z zobowiązań w 

dłuższym okresie czasu można dopiero mówić o wypłacalności przedsiębiorstwa. Niewypłacalność 

przedsiębiorstwa charakteryzuje się trwałą utratą zdolności spłaty długów, co oznacza, że nie ma 

możliwości zmiany tego stanu. Wypłacalność można opisać zarówno w aspekcie majątkowo-

kapitałowym, jak i przepływów pieniężnych. W pierwszym przypadku wypłacalność jest zachowana, 

gdy wartość majątku przekracza wartość długu przedsiębiorstwa. W drugim przypadku natomiast 

chodzi o długoterminową zdolność generowania wpływów na pokrycie niezbędnych wydatków, 

wynikających z prowadzonej działalności gospodarczej.  

Wypłacalność pojawia się często w bankowej analizie przedsiębiorstwa obok zdolności i 

wiarygodności kredytowej. Wypłacalność  to przede wszystkim możliwość spłaty wszystkich 
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zobowiązań z majątku firmy.
96

  Zdolność kredytowa natomiast, określana w prawie bankowym, jest 

jako zdolność do spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami w umówionych terminach. Zdolność 

kredytowa ma związek z zdolnością przedsiębiorstwa do wygospodarowania dodatniego wyniku 

finansowego zapewniającego rozwój przedsiębiorstwa. Wiarygodność kredytowa natomiast wiąże się 

z umiejętnościami kierownictwa (ew. właściciela-menedżera) przedsiębiorstwa do kreowania 

odpowiednio wysokich dochodów (przepływów) z majątku, który jest w dyspozycji przedsiębiorstwa, 

w taki sposób, aby zapewnić obsługę zobowiązań w terminie. Menedżer musi więc dysponować 

odpowiednimi kwalifikacjami, adekwatnymi do branży, w której działa przedsiębiorstwo, a także do 

jego zasobów. 

Zdolność kredytowa oznacza więc, że przedsiębiorstwo jest w stanie w bieżącej działalności 

operacyjnej wygospodarować nadwyżkę finansową z której można spłacać kredyty.  W przypadku 

utraty zdolności kredytowej  kapitałodawcy mogą skorzystać z alternatywnego źródła dochodów 

przedsiębiorstwa, jakim jest sprzedaż majątku przedsiębiorstwa. Wypłacalność ma więc związek z 

alternatywnymi do operacyjnych dochodów przedsiębiorstwa, a więc dochodami uzyskanymi ze 

sprzedaży majątku podmiotu gospodarczego w przypadku, gdyby przedsiębiorstwo nie jest w stanie 

wygenerować przepływów z podstawowej działalności do spłaty zobowiązań. Oczywiście banki 

zapewniają sobie uproszczony dostęp do majątku w postaci różnych zabezpieczeń (hipotek, zastawów, 

weksli). Pozostali kontrahenci (dostawy) również mają taką możliwość, ale ich droga do zajęcia 

majątku spółki jest znaczeni dłuższa i bardziej kosztowa, a także obarczona większym ryzykiem. 

Przedstawione powyżej definicje płynności finansowej i wypłacalności zostały ujęte w tabeli 

numer 9. 
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Tabela 9. Różne aspekty płynności finansowej i wypłacalności 
Autor Różne aspekty płynności finansowej i wypłacalności 

A. Nowak Płynność finansowa to wypłacalność, czyli zdolność do 

regulowania zobowiązań bieżących i długoterminowych w 

terminie ich płatności 

U. Wojciechowska 1. Krótki okres - terminowość realizacji zobowiązań; utrata 

płynności – brak synchronizacji między terminami 

dokonywania płatności a realizacji przychodów. 

2. Długi okres (określone ramy czasowe)– równowaga 

dochodowa – zrównanie przychodów i wydatków 

podmiotu 

J. Gajdka 1. Wymienialność aktywów 

2. Płynność podmiotu gospodarczego czyli wypłacalność 

D. Wędzki 1. Aspekt majątkowy (wymienialność aktywów) 

2. Aspekt majątkowo-kapitałowy  (relacja pomiędzy 

zobowiązaniami a majątkiem oraz zdolność do osiągnięcia 

przepływów): 

a.  wypłacalność długoterminową – długoterminowa 

nadwyżka majątku nad zobowiązaniami 

b.  wypłacalność krótkoterminową – zdolność do płacenia 

zobowiązań 

W. Gos 1. Płynność płatnicza (aktualna) – dotyczy środków 

pieniężnych 

2. Płynność strukturalna – łatwość upłynnienia majątku 

3. Płynność potencjalna (utajona) – możliwość uzyskania 

krótkoterminowej pożyczki 

T. Dudycz Umiejętność sterowania przepływami pieniężnymi 

A. Kusak 1. Płynność finansowa - zdolność do regulowania zobowiązań 

– ma wyłącznie charakter krótkoterminowy 

2. Wypłacalność – ocenia zdolności wywiązywania się z 

zobowiązań w długim okresie: 

a. Aspekt przepływów pieniężnych 

b. Aspekt majątkowo-kapitałwy 

S. Wrzosek
97

 Płynność finansowa to bieżąca wypłacalność. Płynność jest cechą dóbr 

oznaczającą łatwość wymiany ich na inne dobra. 

S. Ryżewska 1. Wypłacalność – możliwość spłaty wszystkich zobowiązań z 

majątku firmy 

2. Zdolność kredytowa (z punktu widzenia banku) – zdolność do 

spłaty zaciągniętego kredytu wraz z odsetkami. 

3. Wiarygodność kredytowa – umiejętność generowania dochodów 

z majątku przedsiębiorstwa. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Z przytoczonych wyżej definicji jasno wynika, że nie ma jednej jasno określonej definicji 

płynności, jak i jasności co do stosowania pojęcia wypłacalność. Zdaniem autorki pojęcia te nie są 

tożsame. 

Płynność finansowa to przede wszystkim zdolność do osiągnięcia z majątku 

przedsiębiorstwa przepływów pieniężnych umożliwiających regulowanie wymagalnych 

(bieżących) zobowiązań i pokrywanie niespodziewanych wydatków gotówkowych. Zdolność do 

osiągnięcia przepływów pieniężnych warunkowana jest stopniem płynności majątku przedsiębiorstwa 

– czyli jego zdolnością do szybkiej zamiany na środki pieniężne. Płynność majątku z kolei 
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uzależniona jest od płynności (pojemności) rynku na którym dobra te mogą być sprzedane. 

Powiązanie zdolności przedsiębiorstwa do generowania przepływów z  płynnością majątku 

usprawiedliwia utożsamiane płynności finansowej z wypłacalnością bieżącą (krótkoterminową). 

Podana definicja wyróżnia dwa aspekty płynności finansowej: przepływów pieniężnych (zdolność do 

generowania gotówki)  oraz relacji pomiędzy majątkiem przedsiębiorstwa oraz zobowiązaniami 

bieżącymi (relacja majątku do kapitału, źródeł jego finansowania). 

Wypłacalność długoterminowa, podobnie jak płynność finansowa również obejmuje dwa 

aspekty: kapitałowo-majątkowy czyli zdolność do pokrycia zobowiązań majątkiem przedsiębiorstwa 

oraz aspekt przepływów pieniężnych czyli trwała zdolności do generowania wpływów na pokrycie 

niezbędnych wydatków związanych z prowadzoną działalnością (wydatki inwestycyjne, wypłata 

zysków, spłata kredytów, bieżące wydatki operacyjne) . Pomiędzy wypłacalności bieżącą (płynnością 

finansową), a długoterminową występuje ścisły związek. Długotrwałe pogorszenie się płynności 

finansowej może prowadzić do utraty wypłacalności, a więc: 

 chwilowa utrata zdolności do osiągnięcia przepływów pieniężnych z majątku może 

przekształcić się w stan permanentny, 

 zachwiana zostaje relacja pomiędzy majątkiem przedsiębiorstwa a zobowiązaniami; 

zobowiązania nie tylko przewyższają majątek obrotowy,  ale sumę majątku 

obrotowego i trwałego (majątek całkowity). 

Analizę płynności finansowej (wypłacalności krótkoterminowej) należy oprzeć na badaniu 

relacji pomiędzy majątkiem obrotowym i zobowiązaniami bieżących (krótkoterminowych). Z kolei 

analiza wypłacalności długoterminowej opiera się na relacjach całego majątku przedsiębiorstwa 

(zarówno trwałego, jak i obrotowego) oraz całkowitych zobowiązań (krótkoterminowych oraz 

długoterminowych). Zaprezentowane definicje zostały ujęte w tabeli 10. 

 

Tabela 10. Definicja płynności finansowej i wypłacalności 
 Płynność finansowa (wypłacalność 

krótkoterminowa) 

Wypłacalność długoterminowa 

Aspekt przepływów 

pieniężnych 

Zdolność do osiągnięcia z majątku  

przedsiębiorstwa przepływów 

pieniężnych umożliwiających 

regulowanie wymagalnych (bieżących) 

zobowiązań  

Trwała zdolność do generowania 

wpływów na pokrycie niezbędnych 

wydatków związanych z prowadzoną 

działalnością 

Aspekt kapitałowo-

majątkowy 

MO/ZB>1 

Majątek obrotowy przewyższa 

zobowiązania bieżące 

Inaczej: zobowiązania bieżące mają 

pokrycie w majątku obrotowym 

M/Z>1 

Majątek przedsiębiorstwa większy od 

wszystkich zobowiązań (długów) 

Inaczej: ogół długów ma pokrycie a 

majątku przedsiębiorstwa/ długi są 

zabezpieczone majątkiem 

przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne. 

  



 50 

Krótkotrwałe zachwianie płynności wynika przede wszystkim z nieodpowiedniej 

synchronizacji w czasie przepływów pieniężnych. Przedsiębiorstwo ma jednak szansę przywrócenia 

płynności finansowej poprzez podjęcie odpowiednich działań np. renegocjacje terminów płatności z 

kontrahentami, skrócenie terminów płatności odbiorcom lub pozyskanie krótkoterminowego 

finansowania zewnętrznego (np. kredytu obrotowego). Jeżeli bank pozytywnie ocenia strukturę 

zadłużenia przedsiębiorstwa i jego wypłacalność długoterminową, udziela kredytu, który pozwala na 

przywrócenie równowagi finansowej. Odmawia wsparcia finansowego przez instytucję finansową, ze 

względu na zbyt duże zadłużenie przedsiębiorstwa i negatywną ocenę jego zdolności do obsługi 

zadłużenia, może doprowadzić do trwałego załamania się płynności przedsiębiorstwa prowadzące do 

niewypłacalności. Ostatnią „deską ratunku”, w takiej sytuacji jest sprzedaż zbędnego majątku trwałego 

lub upłynnienie części materiałów, zapasów po cenach zwykle niższych niż rynkowe. Kolejne kroki 

podejmowane przez przedsiębiorstwo w związku ze zmniejszająca się płynnością finansową zostały 

zaprezentowane na rysunku 9. 

1. Przepływy pieniężne i inwestycje krótkoterminowe

2. Krótkoterminowe kredyty

3. Zarządzanie przepływami pieniężnymi 

(składnikami kapitału obrotowego)

4. Renegocjacja umów kredytowych

5. Sprzedaż aktywów

6. Bamkructwo
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Rys. 9. Kroki podejmowanie przez przedsiębiorstwo przy różnych poziomach płynności finansowej. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie J. G. Kallberg, K. L. Parkinson.: Corporate Liquidity. 

Management and Measurement. Boston: IRWIN 1993 s. 19. 
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 Płynność finansowa powinna być postrzegana głównie przez pryzmat przepływów 

pieniężnych i umiejętności ich synchronizacji w czasie. Większość małych przedsiębiorców myśli  

kategoriami przepływów pieniężnych, jakie generuje ich działalność. Poza tym zwykle miko i mali 

przedsiębiorcy nie sporządzają sprawozdań finansowych, w związku z tym śledzenie proporcji 

pomiędzy aktywami a wymagalnymi długami może być problematyczne. 

Analiza wypłacalności długoterminowej na podstawie przepływów pieniężnych nabiera 

szczególnego znaczenia w przedsiębiorstwach działających w branży usługowej, a także w związku z 

coraz szerszym stosowaniem outsourcingu wielu procesów, co prowadzi do obniżenia poziomu 

majątku  przedsiębiorstw. Główny nacisk położony jest na umiejętność długookresowego generowania 

przepływów pieniężnych, co jest zgodne z koncepcją wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Ten sposób 

ujmowania wypłacalności byłby również korzystny z punktu widzenia firm rozpoczynających 

działalność, które nie posiadają jeszcze odpowiedniego majątku, a przyszłe przepływy pieniężne 

zapewnią w pełni pokrycie wydatków przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia nowego prawa 

upadłościowego również większy nacisk kładzie się na analizę możliwości spłaty długów z środków 

pieniężnych pozyskanych z podstawowej działalności operacyjnej, niż ze sprzedaży majątku 

przedsiębiorstwa, co zwykle równoznaczne jest z jego likwidacją. 

 

2.3.   Pojęcie niewypłacalności w prawie upadłościowym (bankructwo a 

upadłość) 

 

   W literaturze niewypłacalność przedsiębiorstwa często utożsamiana jest z bankructwem i 

upadłością. Pojęcia te często używane są zamiennie, pomimo tego, że nie są tożsame. Bankructwo jest 

pojęciem stosowanym w naukach ekonomicznych, natomiast upadłość jest kategorią prawno-

ekonomiczną
98

. Niewypłacalność jest z kolei jedną z przesłanek do ogłoszenia upadłości 

przedsiębiorstwa lub uznania go za bankruta
99

. 
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  Bankructwo z pewnością jest szerszym pojęciem niż upadłość. Z ekonomicznego punktu 

widzenia za bankruta można uznać jednostkę gospodarczą, która nie jest w sanie funkcjonować 

samodzielnie, bez udzielenia jej pomocy z zewnątrz
100

. Pomoc może być udzielona w różnej postaci 

np. poprzez umorzenie części długów, przesunięcie w terminie spłaty długów, zawarcie ugody z 

bankiem, dopłat do kapitału własnego. Nie każde bankructwo ekonomiczne musi oznaczać jednak 

upadłość w rozumieniu prawa, lecz prawie każda upadłość oznacza bankructwo ekonomiczne. 

Przesłanką ogłoszenia upadłości w aspekcie prawnym jest niewypłacalność oraz posiadanie przez 

dłużnika majątku, który wystarczy na pokrycie kosztów postępowania upadłościowego.  

 Obrok bankructwa ekonomicznego i prawnego wymienia się również bankructwo 

symulowane (fałszywe), polegające na celowym doprowadzeniu do upadłości podmiotu 

gospodarczego, z którego wcześniej zostały wyprowadzone środki pieniężne (rys. 14).  

  

upadłość

Bankructwo

Bankructwo jawne
Bankructwo ukryte

 
Rys. 10. Zakres pojęcia bankructwo i upadłość. 

Źródło: Upadłość w teorii i praktyce – zarys problemu. wyd. cyt.  s. 395. 

 

 Prawo upadłościowe i naprawcze przewiduje dwa rodzaje upadłości: układową i likwidacyjną. 

Upadłość układowa jest to upadłość z możliwością zawarcia układu z wierzycielami. Ogłasza się ją 

wówczas, gdy w trakcie postępowania uprawdopodobnione zostanie, że wierzyciele zostaną 

zaspokojeni w wyższym stopniu w drodze układu, aniżeli w drodze upadłości likwidacyjnej
101

. Istotą 

upadłości układowej jest realizowanie programu naprawczego pod nadzorem sądu, w wyniku której 

wierzyciele zostają zaspokojeni, a działalność operacyjna po wprowadzeniu programu naprawczego 

jest nadal prowadzona.  

 Druga forma upadłości, likwidacyjna, obejmuje likwidację majątku dłużnika
102

. Może być 

ogłoszona, jeżeli nie ma podstaw do ogłoszenia upadłości układowej, co oznacza, że z prognozy 

zaspokojenia wierzycieli wynika, że wyższy stopień tego zaspokojenia będzie w przypadku upadłości 

likwidacyjnej, niż w przypadku upadłości układowej. Celem przeprowadzania upadłości likwidacyjnej 
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jest sprzedaż majątku upadłego dłużnika pod nadzorem sądu w celu zaspokojenia wierzycieli. 

Działalność operacyjna dłużnika zostaje zwykle zatrzymana i traci on zarząd nad majątkiem. 

 Zdolność upadłościową mają zarówno przedsiębiorstwa (również przedsiębiorstwo osoby 

fizycznej), jak i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne nie prowadzące działalności, 

wspólnicy spółek handlowych, ponoszący odpowiedzialność za zobowiązania spółki bez ograniczenia 

całym swym majątkiem, a także wspólnicy spółek partnerskich. Prawno upadłościowe i naprawcze 

przewiduje również przeprowadzenie postępowania naprawczego, dla którego przesłanką jest 

zagrożenie przedsiębiorcy niewypłacalnością
103

. Oznacza to, że sytuacja ekonomiczna przedsiębiorcy 

wskazuje na to, że w niedalekiej przyszłości stanie się on niewypłacalny. 

 Nowe prawo upadłościowe i naprawcze obowiązuje od 2003 roku. Wcześniejsze rozwiązania 

obowiązywały przez niemal 70 lat (rozporządzenie Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24.10.1934 roku 

Prawo upadłościowe i drugie rozporządzenie z tego samego okresu – Prawo układowe). 

Mankamentem wcześniej obowiązującego prawa upadłościowego był sposób zaspokojenia wierzycieli 

niewypłacalnego dłużnika będącego przedsiębiorcą w razie ogłoszenia jego upadłości. Prawo 

upadłościowe przewidywało, że zaspokojenie to następuje w zasadzie przez likwidację majątku 

dłużnika i podział uzyskanych stąd środków. Jednak takie rozwiązanie nie zawsze jest korzystne. Z 

ekonomicznego, a także społecznego punktu widzenia niejednokrotnie korzystniejsze jest 

zaspokojenie wierzycieli z dochodów uzyskiwanych przez zarząd przymusowy przedsiębiorstwa 

upadłego bądź przez układ.  

Niewypłacalność, która jest podstawą do ogłoszenia upadłości, stwierdzana jest przez sąd na 

podstawie dokumentów księgowych i finansowych dłużnika oraz wyjaśnień dłużnika i wierzycieli. 

Stwierdzenie niewypłacalności jest w istocie analizą finansową polegającą na badaniu stanu 

finansowego i majątkowego dłużnika. Prawo upadłościowe nie dostarcza jednak konkretnego zestawu 

wskaźników i ich wartości, które obiektywizowałyby wyniki prowadzonego postępowania, daje 

jednak pewne przesłanki, aby dany podmiot uznać za niewypłacalny. Zgodnie z art. 11 prawa 

upadłościowego niewypłacalność występuje
104

: 

1) jeżeli podmiot nie wykonuje swoich wymagalnych zobowiązań,  

2) zobowiązania dłużnika przekraczają wartość jego majątku, nawet wówczas, gdy na bieżąco te 

zobowiązania wykonuje. 

 Niewypłacalność w świetle prawa upadłościowego oznacza zaprzestanie spłacania długów. 

Drugą z podstaw ogłoszenia upadłości jest tzw. nadmierne zadłużenie, które przewidziane jest dla 

osób prawnych. Nadmierne zadłużenie oznacza, że zobowiązania dłużnika przekraczają wartość jego 

aktywów. 

 Na podstawie powyższych definicji jasno wynika, że w myśl prawa upadłościowego, utrata 

wypłacalności nie oznacza utraty płynności finansowej. Niewypłacalność zgodnie z przepisami prawa 

                                                 
103

 Tamże art. 492. 
104

 Tamże art. 11. 
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upadłościowego można utożsamiać z  pięcioma sytuacjami, które zostały przedstawione w tabeli  

numer 11. 

 

Tabela 11. Charakterystyka wypłacalności zgodnie z ustawą Prawo upadłościowe i naprawcze 
Sytuacja Płynność finansowa Struktura 

finansowania/zadłużenie 

Regulowanie 

zobowiązań 

I Dobra Właściwa Nie 

II Zła Właściwa Nie 

III Zła Zła Nie 

IV Dobra Zła Tak 

V Zła Zła Nie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Rutkowska: Utrata płynności czy wypłacalności? Główna 

determinanta zagrożenia kontynuowania działalności polskich przedsiębiorstw. w: Finanse przedsiębiorstwa. 

Red. J. Ostaszewski. Warszawa: Wyd. SGH 2005 s. 155. 

 

 Mimo, że prawo upadłościowe nie przyjmuje przesłanki płynności finansowej wprost do 

rozpoczęcia procesu upadłości, jednak nie zgadza to się z obiegową opinią na temat głównej 

przyczyny bankructwa przedsiębiorstw: trwałej utarty płynności finansowej. Płynność finansowa to z 

definicji zdolność do regulowania zobowiązań. Skoro przedsiębiorstwo nie reguluje wymagalnych 

zobowiązań, oznacza to, że płynność finansową utraciło. Stąd też można przyjąć, że de facto pierwszy 

warunek wymieniony w ustawie: nieregulowanie wymagalnych zobowiązań, oznacza utratę płynności 

finansowej, również w świetle wcześniej przytoczonych definicji płynności. Utrata płynności 

finansowej musi być trwała. Trwałe niewykonywanie zobowiązań jest przeciwieństwem 

„krótkotrwałego wstrzymania płacenia długów”, które może się zdarzyć w każdym przedsiębiorstwie, 

a wynikać może na przykład z chwilowych zatorów płatniczych, czy chwilowych trudności ze 

zbyciem produktów (towarów, usług). Istotne jest, aby przyczyny te były niezależne od dłużnika w 

sensie źródeł ich powstania, ale jednocześnie dłużnik miał wpływ na ich przezwyciężenie (np. w 

postaci zaostrzenia windykacji należności) lub istnieją racjonalne przesłanki, że przeszkody ustąpią 

wkrótce same (np. wzrośnie popyt na produkty oferowane przez przedsiębiorstwo). 

 Przy ocenie przesłanki upadłości w postaci niewykonywania wymagalnych zobowiązań 

uwzględnia się wyłącznie zobowiązania wymagalne (zobowiązania których termin zapłaty już minął). 

Natomiast przy ocenie poziomu zadłużenia w stosunku do majątku uwzględnia się wszystkie 

zobowiązania, wymagalnie i niewymagalne. Zobowiązania pieniężne ustala się wraz z odsetkami za 

zwłokę. Majątek przedsiębiorstwa z którym porównuje się wszystkie zobowiązania to wartość 

bilansowa przedsiębiorstwa dłużnika czyli wartość bilansowa jego aktywów, to jest wartość ustalona 

według zasad wyceny bilansowej. 
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 Sąd gospodarczy, do którego złożono wniosek o ogłoszenie upadłości, może taki wniosek 

oddalić
105

: 

1) jeżeli opóźnienie w spłacie długów nie przekracza trzech miesięcy, a suma niespłaconych 

długów nie przekracza 10 % wartości bilansowej przedsiębiorstwa dłużnika (ta zasada nie ma 

jednak zastosowania w przypadku, gdy niespłacanie długów ma charakter trwały albo gdy 

oddalenie wniosku może spowodować pokrzywdzenie wierzycieli); 

2) jeżeli majątek niewypłacalnego dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów 

postępowania; 

3) w razie stwierdzenia, że majątek dłużnika jest obciążony hipoteką, zastawem, zastawem 

rejestrowym, zastawem skarbowym lub hipoteką morska w takim stopniu, że pozostały jego 

majątek nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania. 

 

2.4. Bankructwa i likwidacje w Polsce  

Niewypłacalność, a w konsekwencji bankructwo pewnej liczby przedsiębiorstw w gospodarce 

jest zjawiskiem normalnym i częstym. Skala występowania tego zjawiska powoduje, że staje się ono 

nie tylko sprawą samych przedsiębiorstw, a ma reperkusje w całej gospodarce. Z tego względu można 

powiedzieć, że zjawisko te ma swoje miejsce w mikroekonomii, a w krajach, gdzie nastąpiło znaczne 

nasilenie, również staje się problemem makroekonomicznym.   

W literaturze, jak i w obiegowych opiniach przyjęło się że szczególnie narażoną grupą na 

bankructwo z powodu utraty płynności finansowej są podmioty z sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw. Analizując jednak liczbę bankructw w Polsce w latach 1997-2006 można odnieść 

wrażenie, że obiegowe opinie o lawinowych bankructwach czy upadłości jest skrajnie przesadzone 

(rys. 11). Największą liczbę upadłości zanotowano w 2002
106

 roku: 1863, na koniec 2004 roku 

natomiast 1116 i jest to o 40 % mniej niż rok wcześniej
107

. 

Tendencji spadkowej w liczbie ogłoszonych upadłości nie należy tłumaczyć jedynie wzrostem 

gospodarczym, chociaż ma on istotne znaczenie. Zastanawiająca jest również tak mała liczba 

upadłości w stosunku do aktywnych podmiotów gospodarczych. W Polsce funkcjonuje około 3 mln 

podmiotów, z czego upada około 1 tys. – stąd wskaźnik upadłości wynosi 0,03%. Na tle innych 

krajów europejskich wskaźnik ten jest bardzo niski – średni wskaźnik upadłości dla krajów objętych 

badaniem wynosi 0,8 %
108

.  

                                                 
105

 A. Działocha-Wietlikowska (i in.):  Upadłość i likwidacja przedsiębiorstw osób fizycznych i spółek 

osobowych w aspekcie prawnym i praktyce podatkowej oraz księgowej. Warszawa: Difin 2003 s. 36. 
106

  Duża ilość upadłości w 2002 roku odzwierciedlała spowolnienie gospodarcze, które dotknęło praktycznie 

każdą branżę, a w szczególności budownictwo. Niewypłacalności w sektorze budowlanym pociągnęły za sobą, 

na zasadzie domina w wielu branżach z nim powiązanych. Po 2002 stan gospodarki polskiej uległ znacznej 

poprawie, polepszyła się również kondycja firm.  
107

 Bankructwa 2004. Raport Euler Hermes (www.eulerhermes.pl) s. 75. 
108

 Tamże s. 77. 
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Liczba upadłosci i układów w Polsce w latach 1997-2006 
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Rys. 11. Upadłości i układy w Polsce w latach 1997-2006. 
Źródło: Informacja prasowa Euler Hermes w Polsce: Dalszy spadek liczby bankructw w 2006 r. Jak 

długo jeszcze utrzyma się taki stan? (www.eulerhermes.pl). 

 Sądzi się, że faktyczna liczba bankrutów jest znacznie wyższa niż liczba ogłoszonych 

upadłości. Około pięć razy więcej wniosków jest zwracanych z powodu braków formalnych lub 

oddalany z powodu braku majątku
109

. 

Przyczyn ogłaszania tylko tak niewielu upadłości można dopatrywać się w innych czynnikach. 

Można zaryzykować twierdzeniem, że aby w Polsce zbankrutować należy posiadać odpowiednio 

wysoki majątek, chociażby na pokrycie kosztów postępowania. W 2006 roku wzrosła opłata za 

złożenie wniosku o upadłość do 1000 złotych, co niewątpliwie wpłynęło na znaczne zmniejszenie 

liczby składanych wniosków. W przypadku gdy  przedsiębiorstwo nie ma juz żadnego majątku, 

wniosek o upadłość  jest oddalany i nie dochodzi do jej ogłoszenia, natomiast stosuje się odpowiednie 

przepisy kodeksu spółek handlowych oraz kodeksu postępowania cywilnego. 

Należy także zwrócić uwagę na strukturę zarejestrowanych w Polsce przedsiębiorstw według 

ich form prawnych. Upadłości w Polsce najczęściej zdarzają się są wśród spółek z ograniczoną 

odpowiedzialnością (rys. 12). Według Głównego Urzędu Statystycznego wśród prawie 3,5 mln firm 

zarejestrowanych (3,3 mln aktywnych) około 3 mln to przedsiębiorcy, a tylko ok. 500 tys. to tzw. 

osoby prawne czyli spółki kapitałowe. Dokładne dane dotyczące liczby bankructw w podziale na 

wielkość przedsiębiorstwa nie są nigdzie podawane.  

                                                 
109

 Raport Coface Poland na temat upadłości firm w Polsce w roku 2006  

(http://www.coface.pl/files/download/d_1169468422.pdf; 24.02.2007). 
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Upadłości według form prawnych
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Rys. 12. Upadłości według form prawnych, 2006 rok. 
Źródło: Raport Coface Poland na temat upadłości firm w Polsce w roku 2006.  

 

Przyczyną tak małej liczby upadłości w stosunku do przedsiębiorstw wyrejestrowanych może 

być również wadliwie skonstruowane polskie ustawodawstwo upadłościowe. Krytyka praktyków jest 

druzgocąca, błędy i niejasności oraz zawiłości proceduralne powodują często znaczne wydłużenie 

postępowań, zamiast ich usprawnienia
110

.  

Firma EulerHermes stworzyła bardziej obiektywny wskaźnik upadłości, który eliminuje 

niedoskonałości krajowych statystyk tzw. globalny wskaźnik upadłości. Bezwzględne wielkości 

zastąpiono w nim zmianą liczby upadłości w jednostce czasu, przy czym za punkt wyjścia uznano rok 

1997
111

 (tab. 12). Globalny wskaźnik upadłości pokazuje, że w latach 1997-2005 dynamika upadłości 

w Polsce na tle innych państw była znacząca. Do 2002  roku wskaźnik rósł istotnie, po czym zaczął się 

obniżać. Pomimo więc pozornie niskiego wskaźnika upadłości dynamika zjawiska w Polsce ma 

istotne znaczenie. 

                                                 
110

 M. Matusiak: Mniej przedsiębiorstw bankrutuje. „Gazeta Prawna” 2006 nr 99.  
111

 Bankructwa 2004. „Manager Magazyn” 2005 nr 3, s. 78. 
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Tabela 12. Globalny wskaźnik upadłości Euler Hermes (Global Insolvency Index) 

Baza 1997=100 Waga 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Globalny Wskaźnik Upadłosci 100% 94 83 85 90 92 90 86 86 

Grecja 1% 67 56 49 47 44 43 40 38 

USA 39% 83 70 66 74 71 65 61 59 

Kanada 3% 89 82 82 85 78 73 69 66 

Szwecja 1% 85 65 65 71 75 78 71 66 

Włochy 5% 92 82 78 72 69 70 72 73 

Irlandia 1% 121 108 67 87 82 75 73 73 

Finlandia 1% 83 85 80 77 82 79 75 75 

Francja 6% 89 79 71 69 70 78 76 74 

Japonia 15% 115 93 114 116 116 99 81 82 

Hiszpania 3% 79 68 73 67 91 89 87 91 

Belgia 1% 89 92 88 91 93 98 101 102 

Szwajcaria 1% 96 92 84 79 88 100 105 108 

Europa Zachodnia 39% 95 92 925 96 105 112 112 116 

Austria 1% 95 116 106 102 105 112 123 117 

Czechy 0% 162 160 199 198 172 138 128 128 

Niemcy 8% 101 96 103 117 137 143 137 138 

Norwegia 1% 100 97 107 107 134 157 139 134 

Dania 1% 94 93 101 132 140 142 142 139 

Wlk. Brytania 6% 102 116 118 121 137 134 148 165 

Luksemburg % 94 131 140 177 161 154 149 142 

Holandia 2% 91 73 81 98 113 145 158 171 

Polska 1% 108 127 161 209 223 225 200 188 

Portugalia 1% 124 172 241 258 288 291 291 291 

Węgry 0% 147 152 182 215 225 280 291 291 

Źródło: Bankructwa 2004. „Manager Magazyn” 2005 nr 3, s. 78. 

 

  Z kolei jeżeli przyjrzymy się liczbie przedsiębiorstw wyrejestrowanych z rejestru REGON  

zauważamy, że w roku 2002 zostało wykreślonych około 184 tys., a w roku 2004 194 tys. (tabela 13). 

Tym samym liczba przedsiębiorstw które ogłosiły upadłość stanowi zaledwo 1,01 % w 2002 roku i 

0,68 % w 2004 zlikwidowanych podmiotów. 
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Tabela 13. Liczba bankructw w stosunku do liczby wyrejestrowanych z systemu REGON 

przedsiębiorstw 

Rok 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Liczba bankructw 794 864 1017 1289 1674 1863 1798 1116 

Liczba firm wykreślonych 

z rejestru REGON 311088 289426 176292 187610 168608 184948 144762 164666 

% udział firm bankrutów 

w liczbie 

wyrejestrowanych firm 0,26% 0,30% 0,58% 0,69% 0,99% 1,01% 1,24% 0,68% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych statycznych GUS (www.stat.gov.pl) oraz Informacja 

prasowa Euler Hermes w Polsce: Dalszy spadek liczby bankructw w 2006 r. Jak długo jeszcze utrzyma się taki 

stan? (www.eulerhermes.pl). 

 

Natychmiast nasuwa się pytanie dlaczego liczba bankructw jest tak mała w stosunku do 

wszystkich przedsiębiorstw wyrejestrowanych z systemu REGON. Skoro bankructwo formalnie 

dotyka tylko niewielkiej liczby firm jakie były czynniki które doprowadziły do wyrejestrowania 

pozostałych podmiotów? Wydaje się, że wiele przedsiębiorstw bankrutuje bez formalnego ogłoszenia 

upadłości. Pamiętać należy również, że aktualność statystyki REGON ustala się na 50 %, w 

szczególności co do wyrejestrowywania przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców po zakończeniu 

działalności, zwykle zapomina o ostatnim formalnym kroku do zakończenia działalności – zgłoszeniu 

tego faktu w urzędzie statystycznym.  

 Przypuszczalnie wiele małych i średnich przedsiębiorstw, które utraciły płynność finansową i 

w wyniku tego zbankrutowały, kończy działalność bez formalnego ogłaszania upadłości. Na 

podstawie o danych o liczbie upadłości w Polsce nie można więc potwierdzić tezy o wysokiej liczbie 

bankructw wśród małych i średnich przedsiębiorstw. Znaczenie problemu bankructwa w Polsce 

uwypukla jednak globalny wskaźnik upadłości.  

 

http://www.stat.gov.pl/
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2.5. Utrata płynności  – droga do niewypłacalności i bankructwa 

 

Podmiot gospodarczy, który jest w stanie zachować płynność bieżącą osiąga  z tego tytułu 

wiele korzyści. Zarządzanie przedsiębiorstwem jest elastyczne, partnerzy handlowi są bardziej skłonni 

do udzielania wydłużonych terminów płatności, dzięki czemu przedsiębiorca skraca cykl środków 

pieniężnych. Łatwiej pozyskać kapitał obcy, a tym samym przedsiębiorstwo ma większe szanse na 

podejmowanie kolejnych inwestycji i rozwój.  

 Natomiast utrata płynności finansowej oznacza zwykle mniejszą  elastyczność w zarządzaniu 

oraz uzależnienie od dawców kapitału, wycofanie się banków z dalszego kredytowania, wysokie 

koszty związane z pozyskaniem kapitału, a także utratę wiarygodności wobec wszystkich partnerów 

przedsiębiorstwa z dalszymi konsekwencjami. Problemy finansowe sprawiają zwykle, że 

przedsiębiorca ze strategicznego zarządzania działalnością, skupia swoją uwagę na bieżącym 

rozwiązywaniu kłopotów finansowych.  

W sytuacji pojawienia się symptomów pogarszającej się sytuacji przedsiębiorstwa 

przedsiębiorstwo musi dodatkowo ponieść koszty trudności finansowych (FDC – Financial Distress 

Costs). Przejawiają się one między innymi w
112

: 

 braku dostępu do standardowego kredytu bankowego - kredyt bankowy może być 

zaoferowany, ale zdecydowanie na gorszych warunkach, 

 problemach z pozyskaniem nowych kontaktów i klientów, 

 konieczności wyprzedaży posiadanych aktywów, często po cenie niższej od rynkowej, 

 szybkiej utracie wartości przez aktywa niematerialne, 

 utracie w krótkim okresie lojalności kierownictwa firmy i pozostałych pracowników, 

którzy zdają sobie sprawę, że mogą utracić pracę; problemy z pozyskaniem nowych, 

wysoko wykwalifikowanych pracowników, 

 negatywnym nastawieniu dostawców, co przejawia się w trudniejszym uzyskaniu kredytu 

handlowego. 

Zachwianie płynności finansowej oznaczające opóźnienie w regulowaniu zobowiązań,  najczęściej 

powoduje  konieczność uregulowania dodatkowych świadczeń pieniężnych (kar, odsetek za zwłokę) i 

podwyższa pierwotne zobowiązanie i prowadzi do pogarszania się struktury finansowania. 

Pogorszenie płynności finansowej ma więc swoją cenę, którą są dodatkowe obciążenia finansowe. 

Wyjaśnia starania jednostek o zachowanie płynności finansowej.  

 Chwilową utratę płynności finansowej można rozpatrywać w kategorii kryzysu 

przedsiębiorstwa, który należy rozumieć jako zagrożenie istnienia podmiotu gospodarczego i 

                                                 
112

 A. Rutkowski: Zarządzanie finansami. Warszawa: PWE 2007 s. 285. 
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niekoniecznie jednak musi pociągać za sobą jego likwidację. Upadłość (bankructwo) przedsiębiorstwa 

nie występuje nagle. Zwykle poprzedza je dłużej lub krócej trwający kryzys finansowy. W kryzysie, 

który jest naturalną konsekwencją podejmowania działań objętych ryzykiem, ukryta jest zawsze 

szansa na pozytywny zwrot. Utrata płynności nie oznacza więc końca „życia” przedsiębiorstwa, a jest 

szansą na uzdrowienie sytuacji finansowej i źródłem doświadczeń dla zarządu przedsiębiorstwa, z 

którego można czerpać pozytywne wnioski, aby uniknąć kolejnego kryzysu w przyszłości.  

 Problemy z płynnością finansową są jednym z symptomów kryzysu organizacji, które 

wyraźnie należy odróżnić od przyczyn. Przyczyny kryzysów tkwią w czynnikach egzogenicznych i 

endogenicznych i będą przedmiotem dalszych rozważań. 

Obok utraty płynności za symptomy finansowe trwającego kryzysu uważa się
113

:  

 narastające straty finansowe, zakłócające cash-flow, 

 nagłą lub narastająca wymagalność zadłużenia, 

 nadmierną i rosnącą dźwignię finansowa w strukturze kapitału, 

 trudności w zakresie finansowania bieżącej działalności przedsiębiorstwa, 

 zahamowanie procesów inwestycyjnych, rozwojowych i innowacyjnych ze względu na brak 

funduszy, 

 niekorzystnie utrwalające się trendy spadku sprzedaży, 

 utratę/spadek względnego udziału w rynku, 

 niekorzystne wskaźniki dotyczące rozwoju sektora 

W sferze operacyjnej kryzys morze charakteryzować się następującymi objawami
114

: 

 brakiem strategii i misji przedsiębiorstwa, 

 brakiem przyszłościowych i realnych planów rozwoju przedsiębiorstwa, 

 częstymi zmianami na stanowiskach kierowniczych w przedsiębiorstwie, brakiem 

odpowiednio wykwalifikowanej i kompletnej kadry, 

 przestarzałym i zaniedbałbym majątkiem oraz niskim poziomem technologicznym produkcji, 

wysoką energochłonnością i szkodliwością dla środowiska.   

Poza mierzalnymi symptomami kryzysu natury ekonomicznej czy finansowej, wśród 

pozafinansowych objawów wskazuje się głównie na dwie grupy objawów
115

: 

1) objawy behawioralne, takie jak: obniżenie wydajności pracy, spadek „morale 

pracowników”, konflikty między udziałowcami, wzrost znaczenia grup 

nieformalnych, lekceważenie przez decydentów sygnałów oddolnych, pogorszenie się 

wizerunku firmy na zewnątrz i wewnątrz; 

                                                 
113

 A. Zelek: Zarządzanie kryzysem w przedsiębiorstwie. Perspektywa strategiczna. Warszawa: ORGAMSZ 

2003 s. 57-58. 
114

 T. Korol, B. Prusak: Upadłość przedsiębiorstw a wykorzystanie …s. 47. 
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 A. Zelek: wyd. cyt.  s. 57-58. 
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2) objawy organizacyjne: brak lub wydłużanie się czasu podejmowania decyzji, utrata 

głównych nabywców/dostawców, rozbieżność celów właścicieli i pracowników, 

tendencje „kosztotwórcze”, rozrost „instytucji” dworactwa w firmie. 

 Większość autorów analizujących źródła kryzysu twierdzi, że mało prawdopodobny jest 

kryzys przedsiębiorstwa wywołany jedną przyczyną. Praktyka pokazuje, że pewne przyczyny 

występują na ogól razem, tworząc typowe scenariusze kryzysu (tab. 14). 

 

Tabela 14. Typowe scenariusze kryzysu 
Początek kryzysu Kryzys ekspansji Kryzys zbytu Wielkie projekty Zależności 

Błędna koncepcja 

rynkowa produktu. 

Niewystarczające 

doświadczenie 

kierownictwa. 

Brak informacji 

branżowych. 

Brak zręczności 

marketingowej. 

Niedoszacowanie 

potrzebnego czasu i 

kosztów 

wprowadzenia 

produktu na rynek. 

Wzrost zadłużenia 

w celu 

finansowania 

rozwoju. 

Nieefektywna 

organizacja. 

Nieadekwatne 

metody kierowania. 

Rosnąca 

konfrontacja z 

konkurencją. 

Malejąca 

rentowność 

kapitału. 

Negatywny efekt 

dźwigni finansowej. 

Obniżenie wysiłku 

we wszystkich 

obszarach.  

Zmiany w 

konstelacji 

rynkowej: 

-nowi konkurenci, 

-produkty, 

-sybsydiowanie, 

-nasycenie rynku, 

-wahania walutowe, 

-ogólna recesja. 

Nacisk na ceny 

poprzez nadwyżkę 

mocy produkcyjnej 

i wysokie koszty 

stałe. 

 

 

Zbyt ambitny 

projekt: 

-ekspansja na 

rynkach 

zagranicznych, 

-lansowanie 

nowych produktów, 

Koszty i potrzebny 

czas zostają 

niedoszacowane. 

Dające pieniądze 

podmioty obawiają 

się finansowania 

„beczki bez dna”. 

Jednostronna 

zależność od 

jednego odbiorcy 

lub dostawcy. 

Brak doświadczenia 

marketingowego. 

Brak dostępu do 

innych kanałów 

zbytu i 

zaopatrzenia.  

Źródło: Współczesne źródła wartości przedsiębiorstwa. Red. B. Dobiegała-Korona, A. Herman. Warszawa: 

Difin 2006 s. 111. 

 

 Jak wynika z badań empirycznych i spostrzeżeń praktyków zarządzania, pozaekonomiczne 

objawy kryzysu mają nie mniejsze znaczenie od tych stricte finansowych. Symptomy kryzysu można 

zidentyfikować dużo wcześniej, jeżeli w przedsiębiorstwie działa sprawny monitoring sfery 

finansowej i operacyjnej. Kolejne etapy kryzysu organizacji zaprezentowano na rys. 13. W małych 

przedsiębiorstwach niekoniecznie będzie chodziło o aspekt organizacyjny systemu monitoringu, ale 

raczej o świadomość właściciela przedsiębiorstwa, że jest ono ciągle narażone na przeróżne kryzysy. 

Aczkolwiek rzetelnie prowadzona analiza ekonomiczna dostarcza niezbędnych informacji o 

charakterze mierzalnym, dzięki którym można stwierdzić, czy sytuacja firmy zmienia się, a w 

szczególności jak wygląda na tle branży. 

 Likwidacja i upadłość przedsiębiorstwa zwykle nie jest skutkiem nagłej niewypłacalności. 

Najczęściej w przedsiębiorstwach występują dłużej trwające kryzysy tlące się, definiowane jako 

narastający w czasie problem biznesowy, który może mieć swoje źródło wewnątrz lub na zewnątrz 

przedsiębiorstwa. Oczywiście może dojść do kryzysu nagłego, czyli zaburzeń w działalności 

przedsiębiorstwa, który  pojawia się bez ostrzeżenia i który trudno było przewidzieć (np. 
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wprowadzanie zakazu importu przez Rosję polskiego mięsa mogło wywołać nagłe załamanie się 

sprzedaży,  jeżeli rynek rosyjski był dla przedsiębiorstwa  jedynym rynkiem zbytu).  

Symptomy 

kryzysu
Eskalacja

kryzysu

Kryzys

Właściwy

Interwencja

Wygaśnięcie

kryzysu

Ożywienie

Proces 

upadłości

W
y
n

ik
i 
e

k
o

n
o

m
ic

z
n

e

Fazy rozwoju sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie
 

Rys. 13. Rozwinięty, wielofazowy model przebiegu sytuacji kryzysowej w przedsiębiorstwie. 
Źródło: A. Zelek: wyd. cyt. s. 44. 

  

Przyczyn utraty płynności finansowej i niekorzystnych zmiany w strukturze finansowania, które 

są oznaką kryzysu organizacji należy dopatrywać się zarówno w działaniu czynników zewnętrznych, 

do których przedsiębiorstwo powinno umieć się dostosować, ale także w nieumiejętnym 

wykorzystaniu zasobów wewnętrznych, błędach w zarządzaniu. Zanim dojdzie do kryzysu płynności 

przedsiębiorstwo zwykle dotknięte jest kryzysem strategicznym, którego oznakami może być malejący 

udział w rynku, spadek obrotów firmy, ograniczenie inwestycji. W obszarze operacyjnym kryzys 

przedsiębiorstwa przekłada się na występowanie straty finansowej, zwiększające się ryzyko 

kredytowe, zwolnienia pracowników. Kryzys strategiczny i operacyjny to pierwsza faza drogi do 

niewypłacalności.  Pogłębiający się kryzys w sferze operacyjnej jest źródłem problemów w zakresie 

płynności. Przedsiębiorstwo podobnie jak w fazie pierwszej ma jeszcze szansę na poprawę swojej 

sytuacji np. poprzez przeprowadzenie odpowiedniej restrukturyzacji, pozyskanie kredytów itd. 

Niepodjęcie działań naprawczych lub ich niska efektywność prowadzi do trwałej utraty płynności 

czyli trwałego zaprzestania długów. Poziom zobowiązań wzrasta i zaczyna przekraczać wartość 

majątku a firma jednocześnie traci zdolność do dalszego generowania przepływów, następuje więc 

bankructwo ekonomiczne. Jeżeli wierzyciele lub właściciele złożą wniosek do sądu o ogłoszenie 

upadłości mogą zostać podjęte próby zawarcia układu, bądź też dochodzi do likwidacji (sprzedaży) 

majątku przedsiębiorstwa. 

Zwykle w pierwszej fazie występowania kryzysu właściciel-menedżer czy zarząd 

przedsiębiorstwa nie jest świadomy jego istnienia. Zmniejszenie zamówień i idący za tym spadek 

obrotów uważa się za przejściowy etap po którym nastąpi poprawa, tym bardziej, że w pamięci są 
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sukcesy przedsiębiorstwa. Etap ten jest zwykle bagatelizowany co prowadzi do narastania kryzysu w 

przedsiębiorstwie. Kryzys ten widoczny jest zwykle w obszarze rentowności i płynności 

przedsiębiorstwa .  

 Z drugiej jednak strony na uwadze należy mieć badania empiryczne, które wskazują, że zysk 

jest słabym wyznacznikiem kryzysu przedsiębiorstwa. „W rozwiniętych krajach większość 

upadających firm jest zyskowna w chwili ich bankructwa. Przedsiębiorstwa nie upadają bowiem z 

braku zysku, ale z braku pieniędzy.”
116

  W Wielkiej Brytanii średnio 75-80 %, a w Francji 60 % 

upadających przedsiębiorstw wykazywało zyski w momencie bankructwa.  

 Potwierdzeniem powyższych wniosków są wyniki badań eksperckich
117

. Wśród najczęściej 

wymienianych symptomów kryzysu organizacyjnego nie wymienia się straty finansowej, a utratę 

płynności finansowej (75 % wskazań), spadek udziału w rynku (87,5 % wskazań), wzrost kosztów 

działalności (87,5%) i spadek przychodów ze sprzedaży (75 %). 

W. Grabczan
118

 wyróżnia trzy fazy prowadzące do upadłości przedsiębiorstwa, a związane z 

płynnością finansową: 

 Faza I rozpoczyna się zwiększoną troską zarządu przedsiębiorstwa o środki pieniężne. 

Przedsiębiorstwo redukuje wynagrodzenia pracowników, koszty zarządu i sprzedaży, 

a także przestaje inwestować w rozwój przedsiębiorstwa. Towarzyszy temu 

zmniejszanie należności poprzez bardziej rygorystyczne ich ściąganie oraz 

wydłużanie okresu regulowania zobowiązań z tytułu dostaw i usług. 

 W fazie II przedsiębiorstwo boryka się z poważnymi problemami płatniczymi. 

Pozyskanie środków pieniężnych staje się głównym celem zarządu. Wydatki 

ograniczane są do minimum, zobowiązania wobec dostawców przestają być 

regulowane. Zarząd (właściciel) próbuje uzyskać dodatkowe źródło finansowania lub 

restrukturyzuje już istniejące. W ostateczności sprzedawane są niektóre środki trwałe.  

 Faza III to stan bliski niewypłacalności. Podejmowane są drastyczne decyzyjne 

polegające na zwalnianiu pracowników, sprzedaży części majątku oraz całych 

zakładów. Jeżeli te działania nie przyniosą zamierzonych efektów w postaci 

przywrócenia płynności finansowej przedsiębiorstwo upada. 

 

 Podsumowaniem rozważań nad etapami kryzysu w przedsiębiorstwie jest rysunek 14. 
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 W. Grabczan: Niektóre przyczyny powstawania trudnych kredytów., „Bank i Kredyt”, 1994, nr 4-5. 
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                                            III etapy kryzysu finansowego

II etap III etapI etap 

Pierwsze symptomy 

pogarszającej się 

sytuacji finansowej

Kryzys charakterze strategicznym:

malejący udział w rynku

spadek obrotów

niewielkie wykorzystanie 

zdolności produkcyjnych

 ograniczanie inwestycji

Kryzys o charakterze 

operacyjnym:

strata finansowa

zwiększone ryzyko kredytowe

ucieczka kadry oraz niektórych 

pracowników

zwolnienia pracowników

Utrata płynności 

finansowej

Przejściowa utrata płynności 

finansowej.

Możliwość podjęcie działań 

naprawczych.

Jeżeli nie zostaną podjęte żadne 

działania lub podjęte nie przyniosą 

efektów następuję trwała utrata 

płynności finansowej, która prowadzi 

do:

- wzrostu zadłużenia,

-zaprzestanie płacenia długów

I przejścia do III etapu

Sposoby wyjścia z kryzysu:

rewizja strategii i wyznaczenie na 

nowo celów długoterminowych,

podjęcie niezbędnych inwestycji

przegląd majątku i sprzedaż 

zbędnych elementów

obniżanie kosztów stałych

Sposoby wyjścia z kryzysu:

Podjęcie działań 

restrukturyzacyjnych lub ich 

kontynuacja ,

pozyskanie kredytów 

krótkoterminowych, ewentualnie 

restrukturyzacja 

dotychczasowych,

zarządzanie kapitałem obrotowy: 

skrócenie cyklu należności, 

wydłużenie cyklu zobowiązań

sprzedaż zbędnego majątku 

trwałego i obrotowego

Jeżeli pierwsze symptomy nie 

zostaną zauważone lub podjęte 

działania nie przyniosą skutku 

przejście do etapu II

Utrata

wypłacalności 

długoterminowej

Trwała utrata zdolności do 

generowania przepływów 

pieniężnych

Długi przewyższają majątek

Bankructwo ekonomiczne

Likwidacja 

bądź 

zaniechanie 

działalności 

bez 

ogłoszenia 

upadłości

Upadłość 

likwidacyjna 

lub układ 

orzeczony 

przez sąd

 

Rys. 14. III fazy kryzysu przedsiębiorstwa w MSP 
Źródło: opracowanie własne. 
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Kryzys płynności finansowej można również rozpatrywać analizując poziom kapitału obrotowego. 

S. Ryżewska wskazuje, kryzys przedsiębiorstwa może być skutkiem zachwiana równowagi pomiędzy 

obrotem przedsiębiorstwa (sprzedażą) a zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy i kapitałem 

obrotowym. Na tej podstawie wyróżnia
119

: 

 kryzys wzrostu, 

 kryzys wywołany błędem w zarządzaniu cyklem środków pieniężnych, 

 kryzys wywołany błędem finansowym, 

 kryzys związany z rentownością,  

 kryzys w działalności przedsiębiorstwa. 

Kapitał obrotowy netto rozumiany jest jako różnica między aktywami stałymi a kapitałem 

stałym. Zapotrzebowania na kapitał obrotowy odpowiada z koeli tej części bieżących potrzeb 

finansowania przedsiębiorstwa, która nie została pokryta przez zobowiązania bieżące (z wyłączeniem 

kredytów krótkoterminowych)
120

. Zapotrzebowanie to może zostać pokryte kapitałem stałym bądź 

kredytami krótkoterminowymi. Związek pomiędzy kapitałem obrotowym i zapotrzebowaniem na 

kapitał obrotowy wyraża formuła:  

ZKO= kapitał obrotowy netto – środki pieniężne do dyspozycji przedsiębiorstwa 

Środki pieniężne do dyspozycji przedsiębiorstwa są różnicą pomiędzy środkami pieniężnymi i 

krótkoterminowymi papierami wartościowymi przeznaczonymi do zbycia a kredytami 

krótkoterminowymi.  

Zapotrzebowanie na kapitał obrotowy zależy w dużej mierze od branży w której funkcjonuje 

przedsiębiorstwo i co się z tym wiąże od długości cyklu eksploatacyjnego. W przedsiębiorstwach 

mogą wystąpić trzy sytuacje:  

1. zapotrzebowanie na kapitał obrotowy jest równe kapitałowi obrotowemu 

(ZKO=KON) 

2. zapotrzebowanie na kapitał obrotowy jest większe niż kapitał obrotowy (ZKO>KON), 

3. zapotrzebowanie na kapitał obrotowy jest mniejsze niż kapitał obrotowy 

(ZKO<KON). 

 W prawidłowo funkcjonującym przedsiębiorstwie zapotrzebowanie na kapitał obrotowy 

(ZKO) jest zwykle niższe niż kapitał obrotowy. Występuje nadwyżka środków pieniężnych, dzięki 

czemu możliwe jest bieżące regulowanie zobowiązań i zachowana jest płynność finansowa. 

Prawidłowo rozwijające się przedsiębiorstwo stopniowo ze wzrostem przychodów ze sprzedaży 

zwiększa również kapitał obrotowy netto oraz zapotrzebowanie na kapitał obrotowy,  które w dalszym 

ciągu jest mniejsze od kapitału  obrotowego.  

 Pierwszy z wymienionych kryzysów - kryzys wzrostu - następuje jeżeli dynamicznie 

wzrastającym przychodom ze sprzedaży towarzyszy wzrastające zapotrzebowanie na kapitał 
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obrotowy, nie jest natomiast zwiększany poziom kapitału obrotowego (rys. 15). Przedsiębiorstwo musi 

więc zaciągać kredyty krótkoterminowe, aby sfinansować wzrastające zapotrzebowanie na kapitał 

obrotowy. Kredyty i pożyczki obniżają rentowność przedsiębiorstwa, w związku z tym akumulacja 

zysku w firmie i zwiększanie kapitału obrotowego jest bardzo trudne. W takiej sytuacji kapitał 

obrotowy można podnieść pozbywając się części majątku trwałego, albo poprzez pozyskanie 

dodatkowego kapitału własnego (np. dopłaty wspólników). 

 Małe przedsiębiorstwa mogą stanąć przed barierą związaną z ograniczonym dostępem do 

kredytów krótkoterminowych. Jeżeli nie pozyskają środków na finansowanie aktywów bieżących 

może dojść do załamania płynności finansowej, a następie utraty wypłacalności. 

 Wydaje się, że taki kryzys wynikać może przede wszystkim z braku wiedzy właścicieli 

małych firm, i nawet pewnego braku logiki tej sytuacji. Skoro firma zaczyna się rozwijać i przynosić 

pierwsze zyski, to naturalną konsekwencją jest, że właściciele wypłacają wygospodarowane zyski nie 

powiększając kapitału obrotowego. W rzeczywistości, aby uchronić się przed utratą płynności powinni 

oni dopłacać do rozwijającego się przedsiębiorstwa.  

wartość

ZKO

czas

SNP (-)

SNP (+)

KO

obrót

 

Rys. 15. Kryzys wzrostu (gdzie SNP – saldo netto środków pieniężnych). 
Źródło: S. Ryżewska: wyd. cyt. s. 150. 

 

 Drugi rodzaj kryzysu, wywołany błędem w zarządzaniu środkami pieniężnymi przedstawia 

rys. 16. Długość cyklu środków pieniężnych determinuje zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, zatem 

jeżeli cykl środków pieniężnych ulega wydłużeniu oznacza to wzrastające zapotrzebowanie na kapitał 

obrotowy. Na długość cyklu środków pieniężnych, jak wiadomo, wpływ ma cykl zapasów, należności 

i zobowiązań. Błędy w zarządzaniu cyklem środków pieniężnych mogą mięć związek z: 

 wydłużaniem cyklu zapasów poprzez nadmierne zwiększanie poziomu zapasów w stosunku 

do sprzedaży, 

 wydłużaniem cyklu należności, poprzez rozluźnianie polityki kredytowania odbiorców lub 

wzrost należności nieściągalnych, 

 skracanie cyklu zobowiązań poprzez obniżenie poziomu zobowiązań lub brak ich wzrostu, co 

z kolei może wynikać ze skracania terminów płatności przez dostawców lub rozpoczęcie 

współpracy z dostawcami, którzy oferują gorsze warunki płatności. 
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Skutki tego kryzysu są podobne jak w przypadku kryzysu wzrostu. ZKO większe niż KON 

wymusza na przedsiębiorstwie skorzystanie z kredytów krótkoterminowych, co obniża rentowność 

przedsiębiorstwa i możliwość zasilenia kapitału obrotowego. 

Na tego rodzaju kryzys w szczególności narażone są małe przedsiębiorstwa, które zwykle nie 

badają poziomu kapitału obrotowego, a także zapotrzebowania na niego. Badanie poziomu kapitału 

obrotowego jest praktycznie niemożliwe w przedsiębiorstwach, które nie sporządzają sprawozdań 

finansowych, z tego względu, że nie znają poziomu kapitału własnego. Nie deklarują ile zysku zostaje 

wycofane z działalności, a ile nadal ją finansuje (więcej rozdz. 2.7.). 

wartość

ZKO

czas

SNP (-)

SNP (+)

KO

obrót

 

Rys. 16. Kryzys wywołany błędem w zarządzaniu cyklem środków pieniężnych. 
Źródło: S. Ryżewska: wyd. cyt. s. 151. 

 

Kolejnym wyodrębnionym na podstawie kryterium przychodów ze sprzedaży, ZKO i KON 

jest kryzys wywołany błędem finansowym, a właściwie błędem finansowania działalności (rys. 17). 

Kryzys ten wywołany jest, jeżeli inwestycja rzeczowa zamiast kapitałami stałymi finansowana jest 

zobowiązaniami bieżącymi. Jeżeli przedsiębiorstwo jednocześnie zwiększa sprzedaż następuje 

również wzrost zapotrzebowania na kapitał obrotowy i pojawia się konieczność zaciągnięcia 

kredytów. Brak środków pieniężnych na działalność operacyjną może w konsekwencji doprowadzić 

do spadku sprzedaży. Nie doszłoby do takiej sytuacji, jeżeli przedsiębiorstwo przeprowadziłoby 

odpowiedni rachunek efektywności inwestycji i zaciągnęło kredyt długoterminowy na finansowanie 

inwestycji. 

Do finansowania działalności zobowiązaniami może dochodzić w małych przedsiębiorstwach, 

które po pierwsze mogą nie dysponować odpowiednimi zabezpieczeniami, aby zaciągnąć kredyt 

długoterminowy, po drugie unikają zobowiązań długoterminowych (na co wskazują wyniki badań 

empirycznych w dalszej części opracowania). Może dochodzić również do sytuacji, w której pomimo 

odrzucenia wniosku o kredyt inwestycyjny, przedsiębiorca podejmuje decyzję o inwestycji opierając 

się jedynie na własnej intuicji. W obliczu braku długoterminowych źródeł finansowania korzysta ze 

zobowiązań krótkoterminowych, uzupełniając je ewentualnie kredytami krótkoterminowymi. Skutek 

przeprowadzonej inwestycji może być odwrotny niż się spodziewano. Inwestycja zamiast przyczynić 
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się do rozwoju przedsiębiorstwa może doprowadzić do utraty płynności finansowej, a następnie 

wypłacalności. 

 

wartość

ZKO

czas

SNP (-)

SNP (+) KO

obrót

 

Rys. 17. Kryzys wywołany błędem finansowym. 
Źródło: S. Ryżewska: wyd. cyt. s. 152. 

 

Kolejny kryzys - związany z rentownością - polega na tym, że pomimo wzrostu przychodów 

ze sprzedaży, przedsiębiorstwa osiąga coraz mniejsze zyski stopniowo przechodzące w stratę, co 

przyczynia się do uszczuplenia kapitału obrotowego netto (rys. 18). Kryzys ten może mieć różne 

przyczyny: wzrastająca konkurencja na rynku i konieczność obniżenia marży (bez obniżania kosztów), 

brak controllingu kosztów, a także problemy ze sprzedażą przestarzałego produktu/towaru. 

Przedsiębiorstwo, aby sprzedać produkt, musi obniżać marżę, nie jest jednak w stanie równolegle 

obniżyć kosztów, ze względu na np. starą technologię wytwarzania. Wzrost zapotrzebowania na 

kapitał obrotowy wynikać może z pojawienia się należności przeterminowanych, trudności ze zbytem 

przestarzałych produktów i odkładaniem się zapasów, a także ze skróceniem terminów płatności ze 

strony dostawców lub żądań przedterminowej spłaty zobowiązań. 

Opisana sytuacja wymaga podjęcia odpowiednich działań naprawczych, rewizji strategii, 

czego wynikiem powinno być zmiana asortymentu oraz poczynienie odpowiednich działań, 

ewentualnie inwestycji w celu obniżenia kosztów działalności i pokonania kryzysu rentowności. 
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wartość

ZKO

czas

SNP (-)

SNP (+) KO

obrót

 

Rys. 18. Kryzys związany z rentownością. 
Źródło: S. Ryżewska: wyd. cyt. s. 153. 

 

Ostatni z wyodrębnionych kryzysów – działalności - jest zestawieniem wszystkich wcześniej 

opisanych rodzajów kryzysów. Przychody maleją, wzrasta zapotrzebowanie na kapitał obrotowy, co 

może być wywołane odkładaniem się zapasów, wydłużaniem kredytu kupieckiego czy skracaniem 

terminów płatności przez dostawców.   Przyczyny zmniejszającej się sprzedaży mogą tkwić w 

otoczeniu zewnętrznym, jak i w samym przedsiębiorstwie. Może to być nasilona konkurencja, 

przestarzały produkt, recesja na rynku.  

 Przedstawione rodzaje kryzysów pokazują, jak łatwo popełnić błędy w każdym obszarze 

zarządzania przedsiębiorstwem. Błędy te przekładają się na pogorszenie płynności finansowej, dlatego 

konieczny jest ciągły jej monitoring, który pozwoli na czas „wyłapać” pierwsze sygnały o 

pogarszającej się kondycji finansowej, co daje szansę właścicielom (kierownictwu) na podjęcie 

działań zmierzających do poprawy płynności, a także uchroni przed niewypłacalnością. 

 

2.6.  Metody pomiaru wypłacalności 

2.6.1.  Pomiar płynności finansowej (wypłacalności bieżącej) 

2.6.1.1. Klasyfikacja miar 

W poprzednich rozdziałach płynność finansową zdefiniowano jako zdolność do osiągnięcia 

przez przedsiębiorstwo z jego majątku przepływów pieniężnych umożliwiających regulowanie 

wymagalnych (bieżących) zobowiązań i pokrywanie niespodziewanych wydatków gotówkowych.  

Podkreślono, że zdolność do osiągnięcia przepływów pieniężnych warunkowana jest stopniem 

płynności majątku przedsiębiorstwa – czyli jego zdolnością do szybkiej zamiany na środki pieniężne. 

Podana definicja wyróżnia dwa aspekty płynności finansowej: przepływów pieniężnych (zdolność do 

generowania gotówki)  oraz relacji pomiędzy majątkiem przedsiębiorstwa oraz zobowiązaniami 

bieżącymi (relacja majątku do kapitału, źródeł jego finansowania).  
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Każdy z aspektów płynności finansowej wymaga odmiennego podejścia do jego badania i 

innej grupy narzędzi analitycznych. Badanie zdolności do generowania przepływów pokrywających 

bieżące wydatki przedsiębiorstwa wymusza prowadzenie analiz opartych na danych prognostycznych  

(w szczególności o sprzedaży, schemacie spływu należności i płaceniu zobowiązań, poziomie różnych 

wydatków itd.). Zwykle podmioty zewnętrzne mają ograniczony dostęp do tego rodzaju informacji. 

Wtedy mogą ocenić historyczną zdolności do generowania przepływów na podstawie rachunku 

przepływów pieniężnych, jeżeli jest sporządzany. Pomocna może być kompleksowa ocena 

przedsiębiorstwa, wszystkich aspektów działalności (rentowności, sprawności działania, zadłużenia), 

która pozwala określić umiejętności zarządcze właściciela-menedżera (menedżera) i niejako przenieść 

je również na zarządzanie przepływami pieniężnymi. Z drugiej strony należy pamiętać, że zdolność do 

generowania przepływów przedsiębiorstwa nie tylko uwarunkowana jest umiejętnościami kadry 

zarządczej, będącym w dyspozycji przedsiębiorstwa majątkiem, ale także sytuacją panującą w branży i 

całej gospodarce. Istotnym elementem oceny zdolności przedsiębiorstwa do generowania przepływów 

pieniężnych będzie więc analiza jakościowa podmiotu i jego otoczenia, która szczególnego znaczenia 

nabiera w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Badanie aspektu kapitałowo- majątkowego płynności finansowej  polegać będzie na 

sprawdzeniu czy zadłużenie bieżące ma pokrycie w elementach majątku obrotowego na podstawie 

sprawozdań finansowych. 

Istotne znaczenie dla doboru metod pomiaru płynności finansowej ma cel prowadzonej 

analizy oraz podmiot, który ją przeprowadza. Zbiór wskaźników wykorzystywanych do pomiaru 

płynności finansowej zawęża się w szczególności dla  podmiotów zewnętrznych, które de facto są 

najbardziej zainteresowane wypłacalnością krótko- i długoterminową podmiotu. Dokładny pomiar 

płynności wymaga dostępu do szczegółowych danych analitycznych, a także prognostycznych. 

Pomioty zewnętrzne (banki, dostawcy), które dokonują oceny płynności finansowej, są zmuszone 

zwykle do przeprowadzenia analizy na podstawie bilansu oraz rachunku przepływów pieniężnych. 

Analiza taka komplikuje się w przedsiębiorstwach najmniejszych. Wiele małych przedsiębiorstw 

zwolnionych jest z obowiązku sporządzania bilansu i rachunku zysków i strat, ze względu na niskie 

obroty, wybrany sposób opodatkowania dochodów i formę organizacyjno-prawną (szerzej w rozdziale 

2.7). Nawet jeżeli mała firma prowadzi pełną księgowość, to często nie ma obowiązku sporządzania 

rachunku przepływów pieniężnych
121

. Najczęściej więc ocena płynności w małych 

przedsiębiorstwach, które prowadzą pełną księgowość będzie przeprowadzona oparta na bilansie lub o 

uproszczonym sprawozdaniu finansowym, sporządzonym na potrzeby analizy zdolności kredytowej 

                                                 
121

 Obowiązek sporządzenia rachunku przepływów pieniężnych mają podmioty, których sprawozdanie podlega 

badaniu przez biegłego rewidenta, a więc, które spełniają dwa z trzech warunków: a) średnioroczne zatrudnienie 

w przeliczeniu na pełne etaty wyniosło co najmniej 50 osób, b) suma aktywów bilansu na koniec roku 

obrotowego stanowiła równowartość w walucie polskiej co najmniej 2.500.000 euro, c) przychody netto ze 

sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowych za rok obrotowy stanowiły równowartość w walucie 

polskiej co najmniej 5.000.000 euro (art. 64 ustawy o rachunkowości). 
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(banki czasami występują o podanie informacji finansowych niezbędnych do oceny sytuacji 

finansowej w układzie zbliżonym do bilansu i rachunku zysków i strat). Ponadto, jak już zostało 

wspomniane, istotnego znaczenia w tej sytuacji nabiera analiza jakościowa – ocena właściciela, jego 

umiejętności menedżerskich,  okresu funkcjonowania w branży, radzenie sobie ze spłatą kredytów 

konsumenckich. 

Poniżej zaprezentowane zostaną wskaźniki, które najczęściej wykorzystywane są w analizie 

płynności finansowej. Część z nich będzie wykorzystana przez autorkę w dalszej części pracy do 

analizy płynności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw. Jest to zestaw miar, który stosowany 

jest głównie przez podmioty zewnętrzne. Nie wyczerpuje on jednak wszystkich dostępnych 

wskaźników, które można wykorzystać w analizie wypłacalności krótkoterminowej. 

 Wskaźniki służące ocenie płynności finansowej dzielą się na dwie grupy
122

: wskaźniki 

statyczne, oparte na zasobach, których wartość odczytywana jest z bilansu, oraz wskaźniki 

dynamiczne wykorzystujące sprawozdanie z rachunku przepływów pieniężnych lub też wartości 

prognozowane. Wskaźniki statyczne w dalszej pracy posłużą do oceny płynności finansowej w 

aspekcie majątkowo-kapitałowym, wskaźniki dynamiczne natomiast pozwolą zdiagnozować zdolność 

do generowania przepływów (aspekt przepływów pieniężnych). 

Elementem statycznej analizy jest między innymi
123

: 

1) wyznaczanie wskaźników statycznej oceny płynności finansowej, 

2) ocena zmian wielkości kapitału pracującego, 

3) badanie cyklu konwersji gotówki. 

Z kolei przedmiotem dynamicznej analizy płynności finansowej prowadzonej na podstawie 

rachunku przepływów pieniężnych są: 

1) wstępna ocena sytuacji finansowej, 

2) analiza wskaźnikowa struktury środków pieniężnych, wystarczalności i wydajności 

gotówkowej, 

3) analiza przyczynowa zdolności do generowania środków pieniężnych. 

Podziału wskaźników płynności finansowej można równie dokonać zgodnie z tym, jakie problemy 

decyzyjne pozwalają diagnozować te wskaźniki
124

: 

1) problem zabezpieczenia majątkowego płynności finansowej – ujęcie likwidacyjne (wskaźnik 

płynności bieżącej, szybkiej, natychmiastowej) 

2) problem zabezpieczenia dochodowego płynności finansowej – ujęcie dochodowe (np. 

wskaźnik stanu akumulacji gotówki, wskaźnik pokrycia zobowiązań bieżących przepływami 

pieniężnymi, wskaźnik lambda), 

                                                 
122

 M. Sierpińka, D. Wędzki: wyd. cyt. s. 35; G. Michalski: Wartość płynności… s. 89. 
123

 T. Waśniewski, W. Skoczylas: wyd. cyt. s. 434. 
124

 D. Wędzki: Analiza wskaźnikowa …, s. 294. 
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3) charakterystyka płynności finansowej – ujęcie strukturalne (np. wskaźnik udziału kapitału 

obrotowego w aktywach, cykl kapitału obrotowego, cykl konwersji gotówki, cykl płynności 

dyspozycyjnej). 

 Pierwsza grupa wskaźników odpowiada na pytanie jaki jest względny poziom majątku na tyle 

płynnego, by mógł posłużyć do uregulowania zobowiązań bieżących. Druga  informuje, skąd bierze 

się gotówka operacyjna i jak została wydana, w tym na płacenie zobowiązań bieżących. Trzecia grupa 

wskaźników z kolei pokazuje, z czego wynika poziom płynności finansowej w przedsiębiorstwie. 

 

2.6.1.2. Statyczne wskaźniki płynności finansowej 

 Popularne w analizie statycznej płynności finansowej wskaźniki: bieżący (current ratio), 

szybki (quick ratio, acid test) oraz natychmiastowy są wskaźnikami łatwymi do wyznaczenia, jednak 

dają pewną wycinkową informację o płynności finansowej, a ponadto są często krytykowane za liczne 

niedoskonałości. 

 Wskaźnik płynności bieżącej wyznaczany z formuły: 

aktywa bieżące

=

pasywa bieżące

Wskaźnik płynności bieżącej

 

 Jeżeli wskaźnik wyznaczany jest na podstawie bilansu, to w  liczniku ujmuje się aktywa 

obrotowe z wyłączeniem należności powyżej 12 miesięcy oraz krótkoterminowych rozliczeń 

międzyokresowych, gdyż nie posiadają one zdolności do zamiany na środki pieniężne. W  

mianowniku natomiast przyjmowane są zobowiązania krótkoterminowe (z wyłączeniem zobowiązań 

powyżej 12 miesięczny oraz funduszy specjalnych). 

 Przyjmuje się, że jeżeli relacja ta znajduje się w przedziale 1,2-2 to przedsiębiorstwo posiada 

zdolność zrealizowania zobowiązań bieżących
125

. Jeżeli wskaźnik przekracza 2,  uznaje się, że 

następuje zjawisko nadpłynności, poniżej 1,2 – brak płynności. Dla przedsiębiorstw produkcyjnych 

podaje się wyższą normę 1,5-2
126

.  

 Wskaźniki płynności bieżącej reprezentuje podejście likwidacyjne do przedsiębiorstwa. 

Likwidację można przeprowadzić na dwa sposoby
127

: 

1) jako zmianę formy majątku na gotówkę w toku cyklu operacyjnego we właściwym dla tego 

cyklu czasie, 

2) jako sprzedaż (wyprzedaż) majątku. 

Wskaźnik płynności bieżącej w drugim ujęciu mierzy, ile udałoby się uzyskać środków pieniężnych w 

drodze pospiesznej sprzedaży aktywów. Norma 1,2-2 oznacza, że z szybkiej sprzedaży likwidacyjnej 

                                                 
125

 H. Sobolewski: Pola obserwacji wskaźników ekonomicznych i ich odpowiednich układów przy podejmowaniu 

decyzji.  w.: Problemy współczesnej analizy ekonomicznej przedsiębiorstwa. Łódź: UŁ 2007 s. 66. 
126

 A. Kusak: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: WWZ 2004 s. 45. 
127

 D. Wędzki: Analiza wskaźnikowa … s. 294. 
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majątku obrotowego przedsiębiorstwa udałoby się odzyskać w gotówce od 83 % do 50 % wartości 

majątku.  

 Duża przewaga majątku obrotowego nad zobowiązaniami jest pożądana z punktu widzenia 

wierzycieli przedsiębiorstwa, dobrze zabezpiecza ich interesy, kiedy przedsiębiorstwo stanie  przed 

koniecznością szybkiej wyprzedaży zapasów po zaniżonych cenach, a ściąganie należności może 

nastręczać pewnych kłopotów. Z drugiej strony jednak wysokie wskaźniki płynnością mogą 

dostarczać informacji o niedbałym zarządzaniu finansami przedsiębiorstwa, przejawiającym się w 

postaci pokaźnych rezerw nie zagospodarowanej gotówki, zapasów znacznie przewyższających 

aktualne zapotrzebowanie czy rosnącej kwoty należności przeterminowanych
128

. 

 Jeżeli jednak przyjęlibyśmy pierwsze podejście do likwidacji majątku (zamiana aktywów 

bieżących na środki pieniężne w normalnym cyklu operacyjnym) może okazać się, że podawane w 

literaturze normy są dla niektórych przedsiębiorstw za wysokie, dla innych za niskie. Zależy to między 

innymi od tego, w jakim czasie następuje spływ należności, w jakim czasie utrzymane są zapasy i w 

jakim czasie zobowiązania staną się wymagalne. Normatywy powinny więc być wyznaczone dla 

poszczególnych branż. Przykładowo w przedsiębiorstwach handlu hurtowego wskaźniki płynności 

bieżącej będą wysokie ze  względu na konieczność utrzymywania wysokiego stanu zapasów i 

należności (jeżeli występuje głównie sprzedaż na warunkach kredytowych). W handlu detalicznym 

mogą się różnić natomiast normatywy w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. Małe 

przedsiębiorstwa, które mają mniejszą siłę przetargową wobec dostawców, mogą uzyskiwać krótsze 

terminy płatności niż przedsiębiorstwa większe, przez co mają niższy poziom zobowiązań, tym 

samym normy będą wyższe dla tej grupy przedsiębiorstw.  

 Ponadto wskaźnik płynności bieżącej może dawać mylne wskazania w sytuacji, gdy 

przedsiębiorstwo posiada dużo trudno zbywalnych i wolno rotujących zapasów lub wysoki poziom 

należności nieściągalnych. 

 W literaturze można odnaleźć propozycję zmodyfikowanych wskaźników płynności bieżącej, 

które uwzględniają czynnik czasu wynikający z konieczności zamiany aktywów obrotowych będących 

w dyspozycji przedsiębiorstwa na środki pieniężne.  

 Pierwszym z nich jest skorygowany indeks płynności (CLI – Comprehensive Liquidity Index)  

W jego wyznaczaniu wykorzystuje się współczynniki odroczenia dla zapasów, należności i papierów 

wartościowych przeznaczonych do obrotu. Współczynniki te są odwrotnością wskaźników rotacji. 

 Skorygowany indeks płynności (CLI – Comprehensive Liquidity Index) wyznacza się według 

wzoru
129

: 

biezacepasywa

wNwwZwPWSP
CLI

nnzpw )1()1()1(1*
 

Gdzie:  
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 E. A. Helfert: Techniki analizy finansowej. Warszawa : Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne 2004 s. 178. 
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 G. Michalski: Wartość płynności … s. 94. 
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CLI – skorygowany indeks płynności, Sp – środki pieniężne, Pw – papiery wartościowe przeznaczone 

do obrotu, Z – zapasy, N – należności, wpw – współczynnik odroczenia wynikający z konieczności 

upłynnienia papierów wartościowych, wz – współczynnik odroczenia wynikający z zmiany materiałów 

na produkty gotowe i ich sprzedaży, wn – współczynnik odroczenia wynikający ze ściąganiem 

należności. 

 Wadą wskaźnika CLI jest nieuwzględnianie czynnika czasu wobec zobowiązań 

krótkoterminowych.  Inną propozycją, która eliminuje wspomnianą wadę CLI i również uwzględnia 

czas w obliczeniach, jest zmodyfikowany wskaźnik płynności bieżącej wyznaczany z formuły
130

:  

 

Średni okres upłynnienia aktywów obrotowych ustala się z relacji: 

Średni okres upłynnienia 

aktywów obrotowych 
= 

(Tzp+Tn)∙Z+Tn∙N 

 
Ab 

Gdzie: Tzp – okres utrzymania zapasów, Tn -  okres spływu należności, Z – zapasy, N – należności, 

Ab- aktywa bieżące. 

 

Średni okres płatności zobowiązań krótkoterminowych ustala się ze wzoru: 

Średni okres płatności 

zobowiązań bieżących 
= 

∑ti∙Zki 

 
Zk 

Gdzie: Ti – okres płatności „i” – tych zobowiązań krótkoterminowych, Zki – wielkość „i” tych 

zobowiązań krótkoterminowych, Zk – łączna wielkość zobowiązań krótkoterminowych.   

 

 Wartości zmodyfikowanego wskaźnika poniżej 1 oznaczają, że wydatki na zobowiązania nie 

mają pełnego pokrycia w aktywach bieżących. 

 Drugim, najczęściej po wskaźniku płynności bieżącej wykorzystywanym w statycznej analizie 

płynności, jest wskaźnik szybki. Jest on wyrazem znacznie ostrzejszego podejścia do analizy 

wypłacalności krótkoterminowej. Pokazuje, jakie byłoby pokrycie zobowiązań w skrajnej sytuacji, 

kiedy przedsiębiorstwu nie udałoby się upłynnić zapasów lub kiedy w umiarkowanym czasie 

należałoby odzyskać środki pieniężne z aktywów. Podawana w literaturze norma 1 zakłada, że 

przedsiębiorstwo jest w stanie uzyskać gotówkę z wszystkich należności, co oczywiście jest błędnym 

założeniem. 

Wskaźnik płynności 

bieżącej 
= 

Aktywa bieżące - Zapasy 

 
Pasywa bieżące 

 

 Jeżeli jednak odrzucimy założenie o podejściu stricte likwidacyjnym i przyjmiemy, że 

zobowiązania będą spłacane ze środków pieniężnych będących w dyspozycji przedsiębiorstwa i 
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 A. Kusak: Płynność finansowa…  s. 50. 

Zmodyfikowany wskaźnik 

płynności bieżącej 
= Wskaźnik płynności bieżącej : 

Okres upłynnienia aktywów obrotowych 

 
Okres płatności zobowiązań bieżących 
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uwolnionych z należności, norma 1 może okazać się również za niska w przedsiębiorstwach, w 

których istotnie różni się okres spływu należności i płatności zobowiązań. Ponadto wskaźnik szybki 

płynności finansowej może nie wykazywać istotnych zmian w poziomie w kolejnych okresach, jeżeli 

jednak w tym czasie wydłużeniu uległ cykl należności sytuacja finansowa przedsiębiorstwa mogła 

znacznie się pogorszyć. Dlatego też, podobnie jak w przypadku wskaźnika płynności bieżącej należy 

zastosować korekty uwzględniające konieczność upłynnienia należności i okres płatności zobowiązań 

krótkoterminowych, poprzez zastosowanie formuły
131

:   

Zmodyfikowany wskaźnik 

szybkiej 
= 

Wskaźnik płynności 

szybkiej 
: 

Okres upłynnienia najbardziej płynnych 

aktywów obrotowych 
 

Okres płatności zobowiązań bieżących 

 

Sposób obliczania okresu płatności zobowiązań bieżących jest analogiczny jak przy korekcie 

wskaźnika płynności bieżącej. 

Natomiast okres upłynnienia najbardziej płynnych aktywów wyznacza się ze wzoru: 

Średni okres upłynnienia najbardziej płynnych aktywów obrotowych = 

Tn∙N 

 
Ab-Zp 

Gdzie: N – należności, Tn – okres spływu należności, Ab – aktywa bieżące, Zp – zapasy. 

 

 Pożądaną normą dla zmodyfikowanego wskaźnika płynności szybkiej jest 1. Wartości 

powyżej 1 oznaczają, że wpływy przedsiębiorstwa z tytułu upłynnienia należności i posiadana 

gotówka przewyższa wydatki z tytułu spłaty zobowiązań bieżących. 

 Trzecią najczęściej wykorzystywaną w analizie statycznej płynności relacją jest wskaźnik 

płynności natychmiastowej (gotówkowej), który wyznaczany jest z formuły: 

Wskaźnik płynności natychmiastowej = 

Inwestycje krótkoterminowe 

* 100 % 
Pasywa bieżące 

  Wskaźnik ten pokazuje, jaki procent zobowiązań krótkoterminowych przedsiębiorstwo może 

uregulować na dzień sporządzenia sprawozdania finansowego. Omawiany wskaźnik  w rzeczywistości 

ma małą wartość informacyjną z tego względu, że środki pieniężne ulegają dużym wahaniom, a na 

koniec okresów sprawozdawczych ich poziom jest często zniekształcony. Trudno więc ustalić 

jakąkolwiek normę. W literaturze podaje się, że wskaźnik ten powinien oscylować wokół 10 %-

20%
132

. Niski poziom wskaźnika niekoniecznie informuje o utracie płynności finansowej, ale może 

być sygnałem o sprawnym zarządzaniu finansami - celowym minimalizowaniu środków pieniężnych, 

które przez właściciela-menedżera (zarząd) powinny być traktowane jako „produkt uboczny” cyklu 

operacyjnego oraz aktywa niepracujące, przynoszące firmie najmniejszy zysk. Sprawna 
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 T. Waśniewski, W. Skoczylas: wyd. cyt. s. 440. 
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synchronizacja przepływów pieniężnych., a także wykorzystywanie dźwigni finansowej poprzez 

korzystanie z kredytów krótkoterminowych przyczynia się do obniżenia wskaźnika płynności 

natychmiastowej, który w chwili wykorzystywania z kredytu obrotowego przez przedsiębiorstwo 

może przyjmować wartości zerowe. Aczkolwiek ograniczony dostęp firm najmniejszych do 

zewnętrznego finansowania  może z kolei zmuszać je do utrzymywania wyższego poziomu środków 

pieniężnych, przez co wskaźnik płynności natychmiastowej może osiągać wyższe wartości niż wyżej 

wspomniana norma. 

 Duży wpływ na wielkość wskaźnika płynności natychmiastowej ma także przyjęta przez 

właściciela przedsiębiorstwa (menedżera) strategia  kapitału obrotowego, w szczególności w zakresie 

inwestowania w aktywa bieżące, która wynika z jego psychologicznej skłonności do ryzyka. Przyjęcie 

strategii konserwatywnej będzie prowadziło do wysokich wartości wskaźnika płynności 

natychmiastowej, natomiast strategia agresywna przyniesie skutek odwrotny – obniżanie się 

wskaźnika.  

 Czynnikiem istotnie wpływającym na wielkość wskaźnika są również uwarunkowania 

branżowe, podobnie jak w przypadku wskaźnika płynności szybkiej i natychmiastowej. Analizę 

płynności na podstawie omawianych wskaźników powinno się prowadzić na tle branży do której 

przynależy przedsiębiorstwo, uwzględniając również jego wielkość.  

 

2.6.1.3. Wady statycznych wskaźników płynności finansowej 

 Omawiane wskaźniki płynności mają charakter statyczny i każą patrzeć na przedsiębiorstwo 

tak, jakby stało na skraju bankructwa. Nie uwzględniają dynamiki normalnie działającej firmy, w 

szczególności możliwości generowania przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej,  

inwestycyjnej (sprzedaż majątku), a także finansowej (pozyskanie zewnętrznych źródeł finansowania). 

Przy niskich wskaźnikach płynności finansowej przedsiębiorstwo może odpowiednio sterować 

przepływami pieniężnymi, w taki sposób, że wydatki zawsze mają pokrycie we wpływach.  

 Ponadto wskaźniki płynności oparte są na konwencjonalnym podziale aktywów, który nie 

uwzględnia rzeczywistej płynności zapasów i należności. Z drugiej strony podawane w literaturze 

normy np. dla wskaźnika płynności bieżącej biorą pod uwagę możliwość upłynnienia majątku poniżej 

jego wartości księgowej. Ponadto w przypadku wyznaczania wskaźników płynności przez podmioty 

zewnętrzne (dostawców, banki) na podstawie sprawozdań finansowych informacja o rzeczywistej 

płynności aktywów jest niedostępna. Wyznaczanie wskaźników płynności na podstawie stopnia 

płynności aktywów może być natomiast dokonywane na potrzeby wewnętrzne przedsiębiorstwa, kiedy 

ma ono dostęp do szczegółowych danych analitycznych. Dla bieżącego zarządzania płynnością 

wskaźniki mogą być wyznaczane (np. co miesiąc) z wykorzystaniem danych pobranych z ewidencji 
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księgowej
133

 o stanie zapasów, należności i zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego. Zapasy 

można skorygować o część zapasów trudno zbywalnych, a należności o należności przeterminowane.  

 Istotną wadą statycznych wskaźników płynności dla podmiotów zewnętrznych  dokonujących 

analizy na podstawie bilansu jest to, że odzwierciadlają one płynność historyczną. Porównanie kilku 

wskaźników płynności z przeszłości pozwala zorientować się do trendu wskaźników (malejący, 

rosnący czy stały) i ekstrapolować ten trend w przyszłość. W rzeczywistości sytuacja finansowa 

przedsiębiorstwa w momencie analizy może być odmienna.  

 Ponadto słabością wskaźników płynności jest fakt, że
134

: 

1. Aktywa obrotowe nie odzwierciedlają rzeczywistych możliwości płatniczych 

przedsiębiorstwa, gdyż o tym decydują realne wpływy (przyszły strumień cash flow) uzyskane 

ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów. 

2. Wartość zapasów produktów (w przedsiębiorstwach produkcyjnych) czy towarów (w 

przedsiębiorstwach handlowych) nie uwzględnia marży zysku. W rzeczywistości więc 

wpływy z tytułu sprzedaży zapasów będą wyższe o zrealizowaną marżę. W przypadku 

przedsiębiorstw usługowych istotny wpływ na przyszłe przepływy ma wartość podpisanych 

umów (kontraktów) o świadczenie usług, które w żaden sposób nie są ujęte w sprawozdaniach 

finansowych. 

3. Pomimo stosowania zasad ostrożnej wyceny składników majątku obrotowego może 

występować istotna asymetria pomiędzy jego wartością rynkową a księgową. Wartość 

rynkowa składników majątkowych  może być zaniżona lub zawyżona w stosunku do wartości 

rynkowej. 

4. Wskaźniki płynności obliczane są według formuły, która uwzględnia w mianowniku 

wyłącznie zobowiązania krótkoterminowe. Zwykle nie są to wszystkie wydatki, jakie w 

najbliższym okresie ma ponieść przedsiębiorstw. Ponadto pomija się strukturę wymagalności 

zobowiązań, która może mieć istotny wpływ na sytuację płatniczą.  

 

2.6.1.4. Dodatkowe mierniki służące ocenie płynności finansowej 

 

 Obok tradycyjnych miar płynności finansowej, w literaturze można spotkać propozycję 

złożonego wskaźnika służącego do oceny płynności i dedykowanego małym przedsiębiorstwom, tzw. 

model oceny stopnia płynności względnej
135

. Wskaźnik informuje o stopniu zapotrzebowania 

podmiotu na środki pieniężne. W modelu ujęta jest wartość początkowa kapitału obrotowego oraz 

gotówka generowana w działalności gospodarczej. Stopień płynności względnej wyznacza się jako 

iloraz łącznego potencjału gotówkowego i spodziewanych wydatków pieniężnych według wzoru: 
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 Niektóre programy księgowe mają wbudowany moduł do analiz finansowych z podstawowym zestawem 

wskaźników, w którym zwykle ujęte są wskaźniki płynności (bieżący, szybki, natychmiastowy). 
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Stopień płynności 

względnej 
= 

Łączny potencjał gotówkowy (ŁPG) 

 100 % 
Wydatki pieniężne związane z prowadzoną działalnością (W) 

 

Łączny potencjał gotówkowy wyznaczamy ze wzoru: 

ŁPG = KO + (OO ∙ WSZM) 

Gdzie:  

KO – początkowy kapitał obrotowy,  

OO – obroty operacyjne, czyli sprzedaż/(należności +zapasy ∙ sprzedaż / koszt wytworzenia);  

WSZM – wartość sprzedaży zapasów (tj. zapasy według kosztu wytworzenia ∙ sprzedaż/koszt 

wytworzenia) 

Wydatki pieniężne z prowadzenia działalności gospodarczej: 

W = WSN – (ZN+KNP+ ΔKO) 

Gdzie:  

WSN – wartość sprzedaży netto,  

ZN – zysk netto,  

KNP – koszty niepieniężne (np. amortyzacja);  

ΔKO – zmiana kapitału obrotowego 

 Wskaźnik stopnia płynności względnej informuje o zdolności do wywiązywania się 

przedsiębiorstwa z bieżących zobowiązań w bieżącym okresie i zachowaniu określonego poziomu 

kapitału obrotowego w nowym okresie, niezbędnego do kontynuowania działalności. Płynność 

przedsiębiorstwa jest zachowana, jeżeli wskaźnik jest większy niż 1. Natomiast jeżeli jest mniejszy od 

1, płynność przedsiębiorstwa jest zachwiana i powinno ono pozyskać finansowanie zewnętrzne.  

 Słabość wskaźników płynności finansowej polegającą na pomijaniu czynniku czasu 

związanego z koniecznością zamiany aktywów bieżących na środki pieniężne można również obejść 

równolegle z wskaźnikami płynności analizując okres spływu należności, okres konwersji zapasów i  

średni okres spłaty zobowiązań.  

 Cykle konwersji wyznacza się odnosząc średni stan zasobu (np. zapasów, należności, 

zobowiązań) do strumienia, który tworzy ten zasobów i przemnażając przez liczbę dni w badanym 

okresie.  

Cykl zasobu = 

Średni poziom zasobu 

∙ liczba dni w okresie 
Strumień 

 

Odpowiadające poszczególnym zasobom strumienie ujęte zostały w tabeli 15. 
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Tabela 15. Zasoby i odpowiadające im strumienie  niezbędne do wyznaczenia cykli zasobów 
Zasób Strumień 

Zapasy całkowite Koszty operacyjne 

W układzie kalkulacyjnym rachunku zysków i strat: 

Koszty sprzedanych produktów, towarów i 

materiałów+koszty sprzedaży + koszty ogólnego 

zarządu 

W układzie porównawczym: koszty działalności 

operacyjnej – koszty wytworzenia produktów na 

własne potrzeby jednostki – zmiana stanu zapasów 

Zapas materiałów Koszt zużycia materiałów i energii 

Zapas półproduktów i produktów w toku Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 

Zapas wyrobów gotowych Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 

Zapas towarów Wartość sprzedanych towarów 

Należności  Sprzedaż netto plus VAT 

Zobowiązania Koszty operacyjne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. Wędzki: Analiza wskaźnikowa…s. 294. 

 W uproszczonej formule za strumień dla wszystkich wskaźników cyklu można przyjąć 

przychody ze sprzedaży netto
136

.   

 Wydłużający się cykl konwersji zapasów przy niezmienionym poziomie wskaźnika płynności 

bieżącej dostarcza informacji o pogarszającej się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, pojawiających 

się kłopotach ze zbyciem zapasów w stosunku do okresów poprzednich i ryzyku zmniejszenia się 

strumienia przepływów pieniężnych w przyszłości. Podobnie, wydłużający się cykl należności 

oznacza, że przedsiębiorstwo, dłużej będzie oczekiwało na środki pieniężne. Jeżeli równocześnie 

skróceniu ulega cykl konwersji zobowiązań przedsiębiorstwo szybciej musi regulować zobowiązania i 

jest kredytowane przez dostawców w mniejszym stopniu. Analiza wskaźników konwersji musi więc 

przebiegać równocześnie. Służy temu wskaźnik cyklu konwersji gotówki, wyznaczany jest  według 

formuły: 

 

Cykl konwersji gotówki = cykl zapasów + cykl należności - cykl zobowiązań 

 

 Wskaźnik cyklu konwersji informuje ile dni upływa od chwili wydatkowania środków 

pieniężnych na surowce, materiały towary do momentu przekształcenia się należności powstałych z 

tytułu sprzedaży wyrobów gotowych (towarów) w środki pieniężne. Jest to więc okres, przez który 

przedsiębiorstwo potrzebuje finansowania zewnętrznego pozaoperacyjnego lub finansuje go z 

własnych środków pieniężnych (najlepiej z kapitału własnego). Wskaźnik konwersji gotówki jest więc 

pozytywnie oceniany, jeżeli oscyluje wokół zera.  

 Istotnym elementem analizy płynności finansowej jest analiza poziomu kapitału obrotowego 

netto, który stanowi bufor bezpieczeństwa ułatwiającym przedsiębiorstwu zachowanie płynności 

finansowej. Jego zadaniem jest zmniejszenie ryzyka wynikającego z mniejszej płynności finansowej 
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 J. Czekaj, Z. Dresler:  Zarządzania finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: PWN 2002 s. 

129. 
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części aktywów bieżących (zapasów, należności) lub też wynikającego ze start związanych z tymi 

środkami, np. z powodu trudności sprzedaży wytworzonych produktów. Utrzymanie wysokiego 

poziomu kapitału obrotowego jest niezbędne szczególnie w przedsiębiorstwach, które nie mają 

możliwości szybkiego zaciągania kredytów i pożyczek (małych przedsiębiorstwach). 

 Utrzymanie dodatniego poziomu kapitału obrotowego wiąże się z zachowaniem srebrnej 

reguły bilansowej, zgodnie z którą kapitał stały (kapitał własny i długoterminowy kapitał obcy) 

powinien przynajmniej pokrywać aktywa stałe. Relacja ta odzwierciedlona jest we wskaźniku 

pokrycia II stopnia [(kapitał własny + długoterminowy kapitał obcy] ∙100 %/aktywa trwałe ). Jeżeli 

jest on większy niż 100 %, oznacza to, że całość aktywów stałych oraz część obrotowych finansowana 

jest kapitałem stałym.  

 Wielkość kapitału obrotowego nie ma dużej wartości informacyjnej i na jej podstawie trudno 

dokonywać porównań pomiędzy przedsiębiorstwami z branży, dlatego wielkość kapitału obrotowego 

odnosi się do aktywów ogółem, aktywów bieżących, sumy zapasów i należności czy przychodów ze 

sprzedaży.  

 Główną wadą dotychczas omawianych wskaźników jest ich statyczny charakter i 

historyczność. Ponadto analiza płynności oparta na statycznych wskaźnikach przypomina raczej 

analizę zabezpieczenia zobowiązań, jakich dokonuje bank przyznając kredyt. W przypadku 

przedsiębiorstwa zabezpieczeniem spłaty zobowiązań z tytułu dostaw i usług są posiadane aktywa 

bieżące. W rzeczywistości jednak mało który kontrahent jest zainteresowany likwidacyjnym 

upłynnianiem majątku. Bardziej zainteresowani są możliwościami generowania przepływów 

pieniężnych w wielkości, która zapewni pokrycie wydatków przedsiębiorstwa. Zasadniczo większy 

nacisk powinien być położony na analizę dynamiczną płynności finansowej, opartą na przepływach 

środków pieniężnych. 

 

2.6.1.5. Dynamiczny pomiar płynności finansowej 

   

 Zdecydowana większość mikroprzedsiębiorstw i małych firm nie sporządza rachunku 

przepływów pieniężnych, z tego względu wyliczenie wskaźników dynamicznych okazuje się 

utrudnione w tej grupie. Istnieją jednak sposoby na wyznaczenie operacyjnych przepływów 

pieniężnych  w sposób uproszczony
137

. Najpopularniejszy z nich ogranicza się do dwóch kluczowych 

elementów: zysku netto i amortyzacji (CF = zysk netto + amortyzacja). W rozbudowanej formule 

uwzględnia się wszystkie kluczowe pozycje kapitału obrotowego. Formuła obliczeniowa jest 

następująca: 
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CF = zysk (strata) z działalności operacyjnej + amortyzacja – (zmiana stanu zapasów + zmiana stanu 

należności krótkoterminowych + zmiana stanu krótkoterminowych rozliczeń okresowych) + zmiana 

stanu zobowiązań krótkoterminowych. 

 W przypadku dostępu do rachunku przepływów pieniężnych analizę płynności należy 

rozpocząć od oceny przepływów pieniężnych wygospodarowanych w działalności operacyjnej, 

finansowej i inwestycyjnej. Analiza rachunku przepływów jest szczególnie istotna w 

przedsiębiorstwach, w których występują istotne rozbieżności pomiędzy poziomem zysku 

księgowego, a faktycznym stanem gotówki pozostającym do jego dyspozycji. We wstępnym etapie 

analizy przeprowadza się tzw. „analizę znaków”, w toku której szuka się odpowiedzi na pytania: skąd 

wynikają zmiany w poziomie środków pieniężnych w okresie, jakie były źródła pochodzenia środków 

pieniężnych, a jakie ich wydatkowania. Analiza struktury przepływów z działalności operacyjnej 

wyjaśnia, co było głównym źródłem gotówki operacyjnej: zysk neto, amortyzacja czy zmiana kapitału 

obrotowego. Działalność operacyjna jest obszarem działalności przedsiębiorstwa, który może 

decydować o kryzysie finansowym, w sytuacji, gdy przepływy pieniężne nie gwarantują realizacji 

bieżących zobowiązań. Wygospodarowanie nadwyżki z działalności operacyjnej jest szczególnie 

ważne w odniesieniu do małych przedsiębiorstw, które napotykają na bariery kapitałowe i 

wygospodarowanie wewnętrznej nadwyżki finansowej może nie tylko decydować o możliwościach 

rozwojowych przedsiębiorstwa, ale szansach przetrwania. W przedsiębiorstwach mogą wystąpić trzy 

sytuacje
138

: 

1) przedsiębiorstwo osiąga dodatnie przepływy z działalności operacyjnej, pozwalające na 

finansowanie rozwoju w ramach założonego zakresu samofinansowania i przyjętej struktury 

kapitału; 

2) przedsiębiorstwo osiąga przepływy pieniężne z działalności operacyjnej, pozwalające 

realizować zobowiązania wobec właścicieli i aktualnych wierzycieli bez naruszenia zdolności 

rozwojowych w przyszłości, ale z ograniczeniem samofinansowania bieżących wydatków 

inwestycyjnych; 

3) przepływy pieniężne z działalności operacyjnej nie gwarantują realizacji bieżących 

zobowiązań (a nawet mogą być ujemne), co narusza równowagę finansową, jego zdolność 

rozwojową w przyszłości, wskazuje na nieprawidłowe wykorzystanie amortyzacji z ryzykiem 

dekapitalizacji majątku trwałego. 

 Analiza składników przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej w szczególności 

powinna dążyć do oceny polityki kredytowej wobec odbiorców (analiza zmiany należności), 

gospodarki zapasami oraz zakres wykorzystania kredytu handlowego (zmiana stanu zobowiązań). 

Analizę zmian poziomu kapitału obrotowego należy powiązać z analizą cyklu środków pieniężnych 

oraz czynników decydujących o jego zmianach. 
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 Przepływy z działalności inwestycyjnej odzwierciedlają decyzje przedsiębiorstwa w zakresie 

długoterminowej alokacji kapitału w inwestycje rzeczowe i finansowe. Szczególnie te pierwsze 

decydują o możliwościach rozwojowych przedsiębiorstwa i umacnianiu się jego pozycji 

konkurencyjnej, a w przyszłości mogą przyczynić się do wygenerowania wyższych przepływów z 

działalności operacyjnej. Z kolei przepływy z działalności finansowej są skutkiem prowadzonej przez 

przedsiębiorstwo polityki w zakresie kształtowania struktury kapitału. 

 W analizie dynamicznej płynności finansowej wykorzystuje się także wskaźniki wydajności i 

wystarczalności gotówkowej
139

. Wskaźniki wydajności gotówkowej obrazują, w jakiej relacji 

pozostaje gotówka operacyjna (przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej) do sprzedaży, 

zysku netto, zysku z działalności operacyjnej i aktywów przedsiębiorstwa. Trudno ustalić 

jakiekolwiek normy dla tych wskaźników. Ważne jest aby relacje te wzrastały w czasie. Dobrą normą 

porównań są dane średniobranżowe. 

 Wskaźniki wystarczalności gotówkowej natomiast informują, czy gotówka operacyjna 

pokrywa różne zobowiązania (zobowiązania ogółem, zobowiązania długoterminowe) i wydatki 

przedsiębiorstwa (na spłatę zobowiązań, wypłatę dywidend, zakup majątku trwałego itp.). Wskaźnik 

wystarczalności równy bądź wyższy od jedności oznacza, że przedsiębiorstwo nie ma potrzeby 

sięgania po dodatkowe źródła gotówki z instrumentów finansowych (akcji, obligacji, kredytów 

długoterminowych) bądź gotówki „uwolnionej” ze sprzedaży elementów majątku trwałego (tj. 

zbędnych środków trwałych, patentów, akcji i udziałów w innych firmach, w których ulokowana była 

gotówka inwestycyjna).  

  Wykorzystując uproszczoną formułę do wyznaczania CF można wyliczyć wszystkie 

wskaźniki wydajności i wystarczalności gotówkowej. 

 Na szczególną na uwagę spośród wskaźników wystarczalności, zasługuje wskaźnik pokrycia 

zobowiązań bieżących przepływami pieniężnymi (inaczej wskaźnik płynności gotówkowej):  

 

Wskaźnik płynności gotówkowej = 

Gotówka netto z działalności operacyjnej 

 
Pasywa bieżące 

 

 Wskaźnik ten uważany jest za „gotówkową” odmianę wskaźnika płynności bieżącej, z tą 

różnicą, że źródłem zabezpieczenia zobowiązań bieżących nie jest majątek obrotowy, a przepływy 

pieniężne z działalności operacyjnej. Wzrost w czasie wskaźnika płynności gotówkowej będzie 

informacją o poprawiającej się płynności, pod warunkiem, ze przyrost gotówki operacyjnej nie był 

spowodowany wzrostem zobowiązań przeterminowanych. 

 Wskaźniki dynamiczne, jeżeli obliczane są z wykorzystaniem sprawozdań finansowych, a nie 

danych prognostycznych obrazują - podobnie jak wskaźniki statyczne - płynność historyczną. Analiza 
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płynności na podstawie bilansu oraz rachunku zysków i start opiera się na założeniu, że trendy i 

relacje zaobserwowane w przeszłości można ekstrapolować w przyszłość. Szczególnie takie założenie 

muszą przyjąć podmioty zewnętrzne, które oceniają płynność finansową przedsiębiorstwa. W 

przypadku negatywnej oceny kondycji finansowej  banki nie udzielają kredytów lub wycofują się z 

dalszego kredytowania, a dostawcy zaliczają przedsiębiorstwo do grupy o podwyższonym ryzyku 

kredytowym i nie udzielają kredytu kupieckiego. Jeżeli płynność finansowa oceniania jest 

pozytywnie, zawsze pojawia się ryzyko jej nagłego załamania. Dlatego też ocena płynności 

finansowej powinna być przeprowadzona kompleksowo. W szczególności należy ją uzupełnić o 

analizę dynamiki przychodów, bo w głównej mierze to, czy przedsiębiorstwo będzie generowało 

przepływy, zależy od rynku zbytu na jego produkty (towary). Ponadto ocenie należy poddać 

umiejętność kontroli i obniżania kosztów przez kierownictwo (można się posłużyć wskaźnikami 

sprawności działania opartymi na kosztach), co również ma wpływ na rentowność,  wysokość zysku, a 

tym samym istotnie wpływa na wielkość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. Takie 

kompleksowe podejście do oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa zmierza w kierunku oceny 

jego wypłacalności długoterminowej, a więc trwałej zdolności do generowania przepływów 

pieniężnych na pokrycie wszystkich niezbędnych wydatków przedsiębiorstwa.  

 Narzędziem, które najprecyzyjniej pozwala ocenić zdolność przedsiębiorstwa do obsługi 

zadłużenia, jest preliminarz środków pieniężnych. Dzięki zestawieniu prognozowanych wpływów i 

wydatków można dosyć precyzyjnie przewidzieć okresy, w których pojawią się niedobory środków 

pieniężnych i płynność przedsiębiorstwa może być zachwiana jeżeli przedsiębiorstwo nie pozyska 

zewnętrznego finansowania. Na bazie preliminarza oparte są również przeróżne wskaźniki 

dynamiczne. Preliminarz powinien być wykorzystywany w bieżącym zarządzaniu finansami. Temat 

ten jednak zostanie rozwinięty w dalszej części pracy (rozdz. 7.3). 

 Powyżej omówiony zestaw wskaźników może posłużyć głównie podmiotom zewnętrznym do 

oceny płynności finansowej. Wybrane wskaźniki zostaną zastosowane w ocenie płynności finansowej 

sektora MSP. 

2.6.2. Ocena wypłacalności długoterminowej 

2.6.2.1.  Uwagi wstępne  

 Ocena wypłacalności długoterminowej, podobnie jak płynności finansowej (wypłacalności 

krótkoterminowej) powinna przebiegać dwutorowo. Badaniu podlegać będą dwa aspekty 

wypłacalności: 

1) przepływów pieniężnych – a więc poszukiwanie odpowiedzi na pytanie, czy przedsiębiorstwo 

zachowa trwałą zdolność do generowania wpływów na pokrycie niezbędnych wydatków 

związanych z prowadzoną działalnością, 
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2)  majątkowo-kapitałowy – analiza, czy wszystkie długi przedsiębiorstwa będą miały pokrycie 

w majątku przedsiębiorstwa (analiza zadłużenia). 

Pierwszy aspekt wymusza doprecyzowanie czasu analizy. Słowo „trwałość” wskazuje na   

nieskończenie długi okres. Jednak zasób informacji oraz potrzeby analityczne zwykle ograniczają taką 

analizę do perspektywy maksymalnie kilku najbliższych lat. W analizie wypłacalności główny nacisk 

powinien więc być położony na przyszłość, a pełna ocena wypłacalności przedsiębiorstwa powinna 

obejmować oprócz retrospektywnej także prospektywną ocenę zdolności do generowania gotówki. 

Metody wykorzystywane w analizie wypłacalności dynamicznie są rozwijane i uzupełniane o 

coraz bardziej zaawansowane narzędzia. Wynika to z dużego zainteresowania tymi metodami, gdyż 

problem niewypłacalności, a w konsekwencji bankructwo dotknąć może niemal każde 

przedsiębiorstwo. Konsekwencjami upadłości natomiast dotknięte jest  całe otoczenie 

przedsiębiorstwa: od pracowników, przez dostawców, po banki. Często jednak w analizach 

wypłacalności dominuje podejście krótkoterminowe, polegające na ocenie bieżącej płynności 

finansowej w ujęciu ex post. Analiza wypłacalności wymaga znacznie szerszego spojrzenia na 

przedsiębiorstwo i powinna obejmować oprócz badań wewnętrznych, także analizę otoczenia. 

Konieczność analizy otoczenia wynika z dużej zależności przedsiębiorstwa od środowiska 

zewnętrznego oraz potrzeby porównania wyników przedsiębiorstwa na tle branży. 

Metody służące analizie wypłacalności można podzielić według kilku kryteriów. Pierwszy 

podział, uznany za podstawowy, wyodrębnia dwie grupy metod: metody logiczno-dedukcyjne oraz 

metody empiryczno-indukcyjne
140

. Metody logiczno-dedukcyjne polegają na ocenie zdolności 

płatniczej na podstawie standardowych analiz kondycji finansowej i obejmują ocenę ilościową i 

jakościową. Ocena wypłacalności przebiega zwykle z pominięciem analizy porównawczej 

przedsiębiorstw wypłacalnych z niewypłacalnymi. Wadę tę eliminują metody empiryczno-indukcyjne, 

w których odchodzi się od analizy pojedynczego przedsiębiorstwa na rzecz analizy komparatywnej. 

Zebrany materiał statystyczny dotyczący przedsiębiorstw, które utraciły wypłacalność oraz o dobrym 

standingu finansowym stwarza podstawy do konstruowania modeli kwalifikujących przedsiębiorstw 

do grupy zagrożonych i niezagrożonych. 

Dokonując klasyfikacji metod analizy wypłacalności według kryterium charakteru 

wykorzystywanych w danej metodzie czynników determinujących wypłacalność można wyróżnić: 

 metody ilościowe, bazujące na wartościach mierzalnych, 

 metody jakościowe, uwzględniające cechy jakościowe, 

 metody mieszane, ujmujące zarówno cechy mierzalne i niemierzalne. 

Metody ilościowe z koeli można podzielić na:  

 metody proste,
 141
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 modele prognozowania bankructwa, 

 metody oparte o wartość przedsiębiorstwa. 

Wybrane metody zostały zestawione w tabeli 16. 

 

 Tabela 16. Wybrane metody stosowane w analizie wypłacalności 
Metody Nazwa metody Horyzont czasowy 

Il
o

śc
io

w
e 

Klasyczna analiza wskaźnikowa Analiza ex post 

Modele prognozowania bankructwa: 

 jednowymiarowa analiza dyskryminacyjna (np. 

badania Beaver’a) 

 wielowymiarowe (wielowymiarowa analiza 

dyskryminacyjna, modele scoringowe np. model 

Altmana) 

Modele służą do prognozowania 

niewypłacalności – ex ante 

Metody oparte o wartość przedsiębiorstwa: 

 metoda likwidacyjna (np. Wilcox) 

 metoda dochodowa (CVA, DCF) 

 wskaźniki niefinansowe – generatory przyszłych 

dochodów 

Metoda likwidacyjna – ex post, 

Metody dochodowe – analiza ex 

ante 

Algorytm genetyczny Analiza ex ante 

Szacowanie ryzyka niewypłacalności na podstawie 

modeli opcyjnych (EDP)
 142

 

Analiza ex ante 

Ja
k

o
śc

io
w

e Metoda 5C  

Metoda CAMPARI+ICE Analiza ex post i ex ante 

Test Bogessa Analiza ex ante 

Analiza SWOT  Analiza ex ante 

M
ie

sz
an

e 

Metody punktowe Analiza ex post i ex ante 

Model TRIADA Analiza ex post i ex ante 

Drzewa kwalifikacyjne Analiza ex ante 

Systemy eksperckie Analiza ex ante 

Sieci neuronowe Analiza ex ante 

Zbilansowana Karta Wyników Analiza ex ante 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Mioduchowska-Jaroszewicz: wyd. cyt. s. 57-122; 

 T. Waśniewski, W. Skoczylas: wyd. cyt. s. 471-474;  A. Zelek: wyd. cyt. s. 77-78. 

 

2.6.2.2.  Klasyczna analiza wskaźnikowa wykorzystywana w ocenie wypłacalności 

długoterminowej 

 

Do prostych metod ilościowych przed wszystkim zaliczyć należy tradycyjną analizę 

wskaźnikową. Podstawą oceny wypłacalności przedsiębiorstwa są więc wskaźniki płynności, 

rentowności, sprawności działania, zadłużenia ustalone podstawie danych historycznych zawartych w 

sprawozdaniach finansowych. Obliczone wskaźniki podlegają wielokierunkowym porównaniom: z 

proponowanymi przez literaturę fachową wielkościami granicznymi, wielkościami z lat ubiegłych oraz 

wartościami średniobranżowymi, ewentualnie wynikami niektórych przedsiębiorstw z branży (np. 

uważanych za liderów).  

W klasycznej analizie wypłacalności szczególną uwagę obok analizy płynności finansowej 

zajmuje analiza poziomu zadłużenia i zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu
143

.  
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Wśród wskaźników zadłużenia w szczególności wyróżnia się:  

1) wskaźnik zadłużenia ogólnego (udział kapitału obcego w aktywach); 

2) wskaźnik zadłużenia kapitału własnego (zobowiązania/kapitał własny) 

3) wskaźnik zadłużenia długoterminowego/wskaźnik długu (zobowiązania 

długoterminowe/kapitał własny). 

Wskaźniki pokrycia długu (zdolności przedsiębiorstwa do obsługi długu) informują
144

: 

1) jakie jest zabezpieczenie obsługi długu zyskiem, czyli czy wypracowany zysk był 

wystarczający, aby zapłacić z niego odsetki i raty (wskaźniki pokrycia obsługi długu), 

2) jakie jest zabezpieczenie pokrycia obsługi długu przepływami pieniężnymi,  a więc czy 

strumień gotówki z działalności operacyjnej wystarczy na zapłacenie odsetek i rat (wskaźniki 

pokrycia obsługi długu przepływami pieniężnymi); 

3) jakie jest zabezpieczenie finansowania aktywów operacyjnych, czyli czy aktywa operacyjne są 

wystarczające do spłaty zobowiązań, które je finansują (wskaźnik pokrycia aktywami 

operacyjnymi). 

Wskaźniki poziomu zadłużenia dostarczają informacji o wykorzystaniu obcych źródeł 

finansowania działalności. Udział kapitału własnego w kapitałach ogółem decyduje o stopniu 

samodzielności przedsiębiorstwa, natomiast kapitału obcego o jego wypłacalności. Z punktu widzenia 

wypłacalności, im wskaźnik ogólnego zadłużenia jest niższy, tym lepszy dla przedsiębiorstwa. 

Wyższy poziom zadłużenia może oznaczać większe prawdopodobieństwo znalezienia się w trudnej 

sytuacji finansowej. Wynika to z konieczności pokrycia ewentualnych  wyższych kosztów 

finansowych (np. odsetek) w przypadku spadku przychodów ze sprzedaży i niższych zysków 

operacyjnych.  

 Określenie właściwych proporcji pomiędzy kapitałem własnym i obcym jest niezwykle 

trudne, szczególnie dla mniejszych przedsiębiorstw. Poziom bezpiecznego zadłużenia zależy nie tylko 

od ogólnej kondycji przedsiębiorstwa, ale także fazy rozwojowej i rodzaju działalności gospodarczej. 

Można sformułować kilka uwag w tym obszarze
145

: 

1. W przedsiębiorstwach stabilnie się rozwijających, o wysokiej dynamice sprzedaży 

akceptowalny jest  wyższy poziom zadłużenia.  

2. Przedsiębiorstwa charakteryzujące się wysokim ryzykiem, co odzwierciedla wysoka 

zmienność stopy zwrotu, są narażone na wysokie koszty trudności finansowych i 

powinny finansować się przede wszystkim kapitałem własnym. 

3. Przedsiębiorstwo, które spodziewa się zmiennych warunków gospodarowania (np. 

zmiany cen czynników produkcji, zamiany kursów walut) powinno skłaniać się ku 

finansowaniu działalności kapitałami własnymi. 
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4. Przedsiębiorstwo, które korzysta z wyspecjalizowanych aktywów lub aktywów 

niematerialnych ma małe możliwości zbycia ich po satysfakcjonującej cenie, aby 

wygospodarować środki na spłatę pożyczek. Takie przedsiębiorstwa powinny 

finansować się głównie kapitałami własnymi. 

5. Przedsiębiorstwa nowopowstałe, działające w niszach rynkowych, w których trudno 

przewidzieć wielkość sprzedaży, zysków oraz przepływów pieniężnych powinny 

również finansować swoja działalność kapitałem własnym, co zmniejsza ryzyko 

niewypłacalności. 

Poziom kapitału obcego w przedsiębiorstwie jest więc funkcją więc funkcją wielu zmiennych. 

Analizując zadłużenie przedsiębiorstwa należy uwzględnić również bieżące informacje o koniunkturze 

w gospodarce i badanym sektorze. Recesja oznacza zwykle mniejszą skłonność do lewarowania  

działalności gospodarczej. Nie mniejsze znaczenie ma również sytuacja na rynkach finansowych, a w 

szczególności poziom stopy procentowej. Niższa stopa procentowana zwiększa skłonność do 

zadłużania się. Poziom zadłużenia uzależniony jest także od stosunku właścicieli (kadry zarządczej) 

do ryzyka i zadłużania się, a co za tym idzie polityki korzystania z dźwigni finansowej.  

Wzrastające zadłużenie może prowadzić do pojawienia się kosztów trudności finansowych 

(koszty związane z likwidacją przedsiębiorstwa, utracona wartość likwidowanych aktywów, 

wycofanie się dostawców i odbiorców z kooperacji). Przedsiębiorstwo przeżywające trudności 

finansowe może ponieść te koszty, nawet jeżeli nie dojdzie do upadłości, gdyż upadłość nie jest 

jedynym punktem na drodze trudności finansowych
146

. 

W literaturze z zakresu analizy finansowej można napotkać odrębne normy dla małych 

przedsiębiorstw w zakresie poziomu zadłużenia. Przykładowo M. Sierpińska podaje, że wskaźnik 

zadłużenia kapitału własnego (zobowiązania/kapitał własny) dla małych przedsiębiorstw w USA 

przyjmuje normę 3:1, co oznacza, że kapitały własne mogą stanowić 25 % źródeł finansowania, 

natomiast obce 75 %
147

. Taka proporcja jest możliwa dzięki powszechnemu wykorzystaniu i 

dostępności rządowych funduszy gwarancyjnych. Dla większych przedsiębiorstw relacja 3:1 byłaby 

oceniana mniej korzystnie i zaleca się relację 1:1. Oczywiście na Polskie warunki nie można przenieść 

bezpośrednio przytoczonych zaleceń. Sytuacja małych przedsiębiorstw w Polsce jest odmienna niż w 

USA. Pomimo funkcjonowania funduszy pożyczkowych i gwarancyjnych, ich dostępność jest raczej 

ograniczona, a kwoty udzielnych pożyczek niewielkie (więcej w rozdz. 5.5.6. oraz 5.5.7. ). W małych 

polskich przedsiębiorstwach relacja 3:1 dla omawianego wskaźnika wskazywałaby raczej na duże 

ryzyko niewypłacalności. 

W analizie zadłużenia istotna jest również ocena terminowości kapitałów obcych (stosunek 

zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych). Zbyt duży udział zobowiązań 

krótkoterminowych w zobowiązaniach ogółem może prowadzić do utraty płynności finansowej, 
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kumulowania się odsetek i wzrostu poziomu zadłużenia. Przypuszczalnie im mniejsze 

przedsiębiorstwo tym mniejsza będzie skłonność do korzystania z zadłużenia długoterminowego, a 

większa do zadłużenia krótkoterminowego. Najprawdopodobniej w zadłużeniu krótkoterminowym 

będą dominowały kredyty handlowe.  

W analizie wypłacalności za pomocą tradycyjnych wskaźników, obok płynności finansowej i 

zadłużenia ocenie podlega struktura składników majątkowych. Majątek przedsiębiorstwa stanowi jego 

rezerwę płynności. W razie problemów w zachowaniem płynności przedsiębiorstwo może pozbywać 

się części majątku i w ten sposób przywrócić zdolność do regulowania wymagalnych zobowiązań. Z 

reguły łatwiej i szybciej uzyskać można środki pieniężne ze sprzedaży majątku obrotowego.  

Nadmierny udział aktywów trwałych w aktywach ogółem w stosunku do innych 

przedsiębiorstw w branży może być powodem problemów finansowych w przyszłości. 

Niewykorzystane zdolności produkcyjne prowadzą do spadku rentowności, obniżają zysk i w 

konsekwencji zmniejszają przepływy z działalności operacyjnej. W krótkim okresie  zwiększający się 

poziom środków trwałych może spowodować deficyt kapitału obrotowego i wpłynąć negatywnie na 

płynność finansową. Z drugiej strony trudno wyznaczyć optymalną strukturę aktywów, gdyż wszelkie 

decyzje w tym obszarze uzależnione są od sporej liczby zmiennych, między innymi: rodzaju 

działalności (branży), fazy życia i rozmiaru organizacji, strategii rozwoju przedsiębiorstwa. W 

przedsiębiorstwach, które zaczynają działalność w pierwszych latach funkcjonowania, dynamicznie 

wzrasta udział środków trwałych w aktywach, szczególnie jeżeli przedsiębiorstw należy do branży 

przemysłowej. W przedsiębiorstwach dojrzałych może dochodzić do systematycznego obniżania się 

udziału środków trwałych w aktywach, jeżeli majątek nie jest odtwarzany. W ramach tej samej branży 

i na podobnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa duże będą charakteryzowały się większym udziałem 

aktywów trwałych w majątku całkowitym, niż przedsiębiorstwa małe i średnie. Wynika to między 

innymi z powszechnego wykorzystywania w działalności przedsiębiorstw najmniejszych majątku 

sfinansowanego leasingiem.  

Analiza z wykorzystaniem wskaźników finansowych jest cenną podstawą do oceny 

wypłacalności przedsiębiorstwa. Może być uzupełnieniem pozostałych metod. 

 

2.6.2.3.  Modele prognozowania bankructwa 

 

Modele prognozowania bankructwa ze względu na zastosowane metody matematyczno-

statystyczne dzielą się na
148

:  

 parametryczne, 

 nieparametryczne. 

Wśród modeli parametrycznych należy wymienić modele oparte na wielowymiarowej analizie 

wariancji, analizie dyskryminacyjnej oraz modele logitowe i probitowe. Wśród modeli 
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nieparametrycznych wyróżnia się modele oparte na sztucznych sieciach neuronowych, drzewa 

klasyfikacyjne oraz modele najbliższego sąsiedztwa
149

.  

Najpopularniejsze, ze względu na stosunkową łatwość aplikacyjną są modele dyskryminacyjne. 

Konstruowane są na podstawie materiału statystycznego, którym są w praktyce najczęściej 

sprawozdania finansowe przedsiębiorstw upadłych i nie zagrożonych bankructwem. Na ich podstawie 

można zakwalifikować przedsiębiorstwa do grupy podmiotów zagrożonych, bądź niezagrożonych 

upadłością. W analizie dyskryminacyjnej wyróżniamy modele jednowymiarowe i wielowymiarowe. 

Modele jednowymiarowe dominowały w początkowej fazie rozwoju metod prognozowania upadłości. 

Kondycję przedsiębiorstwa oceniało się na podstawie zbioru pojedynczych wskaźników dla których 

określone zostały wartości graniczne oddzielające przedsiębiorstwa wypłacalne od niewypłacalnych. 

Każdorazowo przedsiębiorstwo zostaje ocenione ze względu na inne kryterium, z tego też względu 

często niemożliwe jest jednoznaczne zakwalifikowanie przedsiębiorstwa do grupy niezagrożonej 

bankructwem. Modele jednowymiarowe po raz pierwszy zastosował w badaniach M. Beaver w 1966 

roku
150

. Natomiast dwa lata później, w 1968 po raz pierwszy liniową wielowymiarową analizę 

dyskryminacyjną przedstawił E. Altman. Modele wielowymiarowe uwzględniają jednocześnie wiele 

wskaźników finansowych. Zmiennymi niezależnymi są wskaźniki finansowe i inne informacje o 

charakterze ekonomicznym. Zmienną zależną jest natomiast prognoza znalezienia się w grupie 

przedsiębiorstw wypłacalnych bądź niewypłacalnych. Należy zaznaczyć, że modele dyskryminacyjne 

zostały poddane krytyce już pod koniec lat 70, co zaowocowało pojawieniem się analizy probitowej i 

logitowej. Kolejny istotny przełom nastąpił w latach 90, kiedy to zaczęto stosować technikę 

sztucznych sieci neuronowych. W ostatnich latach, dzięki szerokiemu wykorzystaniu 

zaawansowanych programów komputerowych pojawiły się nowe metody: algorytmy genetyczne, 

metoda wnioskowania na bazie przykładów,  metoda wektorów wspierających, metody bazujące na 

teorii zbiorów przybliżonych, techniki hybrydowe
151

. 

Modele oceny zagrożenia bankructwa opracowane na bazie materiału statystycznego jednego  

kraju nie powinny być wykorzystane w innych krajach. Wynika to między innymi z różnić w 

sprawozdawczości finansowej, odmiennych uwarunkowań funkcjonowania, różnym poziomie 

rozwoju gospodarczego. Z tego względu dla warunków polskich powstało kilkanaście modeli (np. K. 

Michaluk, B. Prusak, M. Pogodzińska i S. Sojak, J. Gajdka i D. Stos, D. Hadasik, A. Hołda, 

D.Wierzba, A. Pogorzelski, J. Janek i M. Żuchowski, M. Gruszczyński, D. Wędzki, P. Stępień i T. 

Strąk, E. Mączyńska)
152

.  
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 Ocena walorów aplikacyjnych wybranych modeli analizy zagrożenia bankructwem 

przedstawiono w tabeli 17. 

Tabela 17. Ocena walorów wybranych metod prognozowania bankructwa 
Model/rok Trafność prognozy Jednowskaźnikowa 

(J)/Wielowymiarowa 

(W) 

Stopień trudności 

zastosowania / 

pozyskania danych 

Beaver, 1966 Wysoka J Bardzo łatwe 

Altman, 1968 Bardzo wysoka W Trudne 

Springate 1978 Wysoka W Łatwe 

Mączyńska, 1994 Średnia J Łatwe 

Hadasik, 1998 Wysoka/Średnia W Trudne 

Hołda, 1996 Wysoka/Średnia W Trudne 

Gajdka, Stos Wysoka W Trudne 

 Źródło: A. Zelek: wyd. cyt. s. 137. 

Dobór modelu do analizy wypłacalności przedsiębiorstw powinien być podyktowany: jego 

aktualnością, adekwatnością branży oraz wielkości przedsiębiorstwa. Większość polskich modeli 

została opracowana na podstawie danych statystycznych pozyskanych z Giełdy Papierów 

Wartościowych. Z powodzeniem można je stosować w większych przedsiębiorstwach, natomiast 

prognozowanie wypłacalności przedsiębiorstw z sektora małych i średnich przedsiębiorstw na 

podstawie tych modeli budzi wątpliwości.  

Na uwagę zasługują dwa modele: B. Prusaka oraz tzw. „model poznański” opracowany przez 

zespół w skład, którego weszli: M. Hamrol, B. Czajka, M. Piechocki
153

. „ Model poznański” wybrano 

do analizy wypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw ze względu na jego dużą aktualność. 

Zaletą modelu jest również to, że został opracowany na podstawie sprawozdań finansowych sporej 

grupy przedsiębiorstw (100 polskich przedsiębiorstw spółek prawa handlowego, pochodzących z lat 

1999-2002 spoza sektora ubezpieczeń oraz sektora bankowego).  Wyraźną wadą pozostałych polskich 

modeli, była ich budowa na podstawie sprawozdań finansowych spółek notowanych na Giełdzie 

Papierów Wartościowych. Sprawność modelu „poznańskiego” dla próby uczącej wyniosła 96 %. 

Zagrożone są przedsiębiorstwa, dla których wartość wyznaczona według poniżej formuły kształtuje 

się poniżej 0:  

+3,562 (Wynik finansowy netto/suma bilansowa) +1,588 [(aktywa obrotowe – zapasy)/zobowiązania 

krótkoterminowe]+ +4,288 (Kapitał stały/suma bilansowa) +6,719 (Wynik ze sprzedaży/przychody ze sprzedaży) 

-2,368 

 

Z kolei model B. Prusaka jest jedynym modelem dedykowanym sektorowi MSP, z tego względu, 

że opracowanym na podstawie sprawozdań 140 małych i średnich przedsiębiorstw produkcyjnych
154

. 

Został opracowany w dwóch wersjach: do oceny zagrożenia finansowego z wyprzedzeniem rocznym  i 

dwuletnim, przy czym dla obu modeli punktem granicznym jest zero. 
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Model oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw produkcyjnych (wyprzedzenia czasowe – 1 

rok): 

+6,9973 (Wynik ze sprzedaży/wartość średnia sumy bilansowej) +0,1191(Koszty operacyjne (bez 

pozostałych kosztów operacyjnych)/wartość średnia zobowiązań krótkoterminowych bez funduszy specjalnych i 

krótkoterminowych) ++0,1932 (Aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe) - 1,1760 

 Model oceny zagrożenia finansowego przedsiębiorstw produkcyjnych (wyprzedzenie czasowe 

– 2 lata): 

+3,7657 (Wynik ze sprzedaży/wartość średnia sumy bilansowej) + +0,1049 )Koszty operacyjne (bez pozostałych 

kosztów operacyjnych)/wartość średnia zobowiązań krótkoterminowych bez funduszy specjalnych i 

krótkoterminowych) -1,6765 (Zobowiązania krótkoterminowe/suma bilansowa) +3,5230 (Wynik z działalności 

operacyjnej/wartość średnia sumy bilansowej) 0,3758 

 

 Autor modelu B. Prusak podsumowuje również dotychczasowe badania przeprowadzone w 

Polsce z zakresu wykorzystania analizy wskaźnikowej do oceny zagrożenia finansowego 

przedsiębiorstw i formułuje następujące, ciekawe wnioski, które mogą być przydatne w dalszej 

analizie wypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw
155

. 

1. Największą siłą dyskryminacyjną charakteryzują się wskaźniki płynności, 

wspomagania finansowego, ze szczególnym uwzględnieniem wskaźników zadłużenia 

oraz wskaźników rentowności. 

2. Wskaźnik płynności bieżącej i szybkiej zasługują na szczególną uwagę w analizie 

zagrożenia finansowego. Spadek wskaźnika płynności bieżącej poniżej 1,3 oraz 

obniżenie się wskaźnika szybkiego poniżej 1 oznacza bardzo duże 

prawdopodobieństwo utraty wypłacalności. 

3. Spółki zagrożone upadkiem finansują się w dużym stopniu zobowiązaniami 

krótkoterminowymi, a w szczególności zobowiązaniami z tytułu dostaw i usług. Banki 

zwykle lepiej i szybciej niż kontrahenci mogą ocenić sytuację finansową 

przedsiębiorstwa, bo dysponują większym zasobem informacji i dobrze 

wykwalifikowanymi analitykami, stąd w strukturze zadłużenia zagrożonego 

przedsiębiorstwa nie pojawiają się kredyty bankowe. Informacja o odmowie 

udzielenia kredytu przez bank powinna być dla kontrahentów przedsiębiorstwa 

istotnym sygnałem ostrzegawczym. 

4. Przedsiębiorstwa zagrożone upadkiem wydłużają okres spłaty zobowiązań lub 

zaprzestają ich spłaty, czego skutkiem jest wzrost zobowiązań oraz kształtowanie się 

okresu spłaty zobowiązań na poziomie wyższym niż w przedsiębiorstwach 

niezagrożonych bankructwem. 
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5. Przedsiębiorstwa, które są zagrożone upadkiem, charakteryzują się ujemnym 

wskaźnikiem rentowności zwykle w ciągu kilku następujących po sobie latach. Wśród 

wskaźników rentowności cenne są mierniki zbudowane z wykorzystaniem zysku 

operacyjnego lub wyniku ze sprzedaży. Badania wskazują, że wśród bankrutów 

dominują przedsiębiorstwa nierentowne. W Polsce mamy więc odmienną sytuację, niż 

w gospodarkach rozwiniętych, gdzie z badań wynika, że większość bankrutujących 

przedsiębiorstw jest rentowna w momencie bankructwa. 

6. Wysoką siłą dyskryminacyjną wykazuje wskaźnik pokrycia zobowiązań uproszczoną 

nadwyżką finansową [(zysk netto+amortyzacja)/zobowiązania ogółem]. Spadek tego 

wskaźnika poniżej 0,1 może oznaczać wystąpienie kłopotów finansowych w spółce. 

7. Przeprowadzone w Polsce badania obejmowały typowe wskaźniki finansowe. 

Pominięto wskaźniki oparte na przepływach środków pieniężnych. 

 

2.6.2.4. Wypłacalność a wartość przedsiębiorstwa 

 

Wypłacalność w aspekcie majątkowo-kapitałowym ściśle wiąże się ze sposobem wyceny 

majątku przedsiębiorstwa. Oceniając wypłacalność przedsiębiorstwa można więc skorzystać z 

majątkowych metod wyceny wartości przedsiębiorstwa. Rozważając aspekt kapitałowo-majatkowy 

wypłacalności długoterminowej i przyjmując, że wypłacalność przedsiębiorstwa oznacza, iż majątek 

przewyższa zobowiązania, przyjmujemy siłą rzeczy, że wartość przedsiębiorstwa jest dodatnia. Można 

się więc pokusić o twierdzenie, że wypłacalność przedsiębiorstwa jest zagrożona jeżeli, jego wartość 

wyceniana jedną z metod majątkowych jest bliska zera. Spadek wartości przedsiębiorstwa poniżej zera 

oznacza utratę wypłacalności (niewypłacalność). 

Majątkowe metody wyceny przedsiębiorstwa polegają na wycenie elementów aktywów 

trwałych i obrotowych przedsiębiorstwa. W literaturze przedmiotu i praktyce wyróżnia się cztery 

rodzaje metod majątkowych
156

: 

1) księgowa (ewidencyjnej wartości aktywów netto, zwana również historyczną), 

2) skorygowanych aktywów netto (księgowa skorygowana), 

3) likwidacyjna (upłynnienia, realizacji wartości zbycia), 

4) odtworzeniowa. 

Metoda księgowa, pozwala na stosunkowo szybkie i łatwe zorientowanie się w wypłacalności 

przedsiębiorstwa, na podstawie bilansu. Księgowa wartość netto przedsiębiorstwa to różnica między 

sumą aktywów a wszystkimi (długo- i krótkoterminowymi) zobowiązaniami przedsiębiorstwa 
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(kapitałem obcym). Stanowi więc równowartość kapitału własnego, czyli wartości pozostającej dla 

właściciela po zapłaceniu wszelkich długów. 

Sytuacja, w której zobowiązania przedsiębiorstwa mogą przekraczać jego majątek, czyli 

ujemna wartość przedsiębiorstwa, ma miejsce jeżeli kapitał własny przedsiębiorstwa jest ujemny. 

Równanie bilansowe ma więc następującą formułę
157

: aktywa + kapitał brakujący (ujemny) = długi.  

Ujemny kapitał własny może wynikać z: 

 straty w bieżącym okresie sprawozdawczym, w wysokości przekraczającej kapitał 

własny, zapasowy i rezerwowy, a także nierozliczonego zysku z lat poprzednich, 

 z niepokrytej straty z lat poprzednich, która przekracza zysk wypracowany w 

bieżącym okresie sprawozdawczym i kapitał własny, zapasowy i rezerwowy, 

 starty z bieżącego okresu sprawozdawczego i niepokrytych start z poprzednich lat, 

których suma przekracza kapitał zapasowy, rezerwowy i podstawowy. 

Majątek w bilansie wyceniany jest w cenach historycznych. Aczkolwiek przedsiębiorstwa, 

które sporządzają sprawozdania finansowe zgodnie z ustawą o rachunkowości, powinny stosować 

zasadę ostrożnej wyceny doprowadzając wartość historyczną  aktywów do rynkowej, stosując odpisy 

aktualizujące wartość poszczególnych składników majątku i odnosząc je w koszty bieżącego okresu. 

Zasada ostrożnej wyceny powoduje „asymetrię” rozwiązań stosowanych do wyceny aktywów. 

Przykładowo: wzrost wartości   rynkowej posiadanych aktywów, np. zapasów wycenianych w cenach 

nabycia, nie jest w zasadzie do czasu ich sprzedaży uwzględniany w rachunkowości i nie wpływa na 

wynik finansowy jednostki. Natomiast obniżenie wartości rynkowej tychże zapasów, w stosunku do 

cen rzeczywiście za nie zapłaconych, powoduje konieczność dokonania odpowiedniej aktualizacji 

(obniżenia) ich wyceny i wpływa na wynik finansowy
158

.  Ponadto  zapasy (np. towary) wycenione są 

w wartości niższej, bez marży, którą firma uzyska dopiero w momencie sprzedaży.  

Pomimo obowiązywania zasad ostrożnej wyceny, nie zawsze  wycena przeprowadzona jest 

ona rzetelnie. Rynkowa wartość aktywów trwałych, a w szczególności obrotowych, może być dużo 

niższa niż wynika to z ich wartości bilansowej, nawet jeżeli dokonano częściowej aktualizacji ich 

wartości. Natomiast wartość zobowiązań może być niedoszacowana, jeżeli przedsiębiorstwo zaniecha 

naliczenia karnych odsetek. Ponadto różnice pomiędzy wartością księgową a rynkową majątku mogą 

wynika z
159

: 

 nierealności wartości księgowej środków trwałych wynikających z uproszczonych 

zasad przeszacowania ich wartości, uwzględniającego zmienność w czasie cen 

środków trwałych związaną z występowaniem w gospodarce inflacji; 

 uproszczonych zasad naliczania amortyzacji, a zatem nieadekwatności 

odzwierciedlania stopnia oraz tempa ich zużywania się; 
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 przyjętych zasad umarzania środków trwałych o wartości do 3500 zł (możliwość 

zaliczania jednorazowo w koszty i niewprowadzania do ewidencji księgowej). 

Ocena wypłacalności przedsiębiorstwa na podstawie księgowej metody wyceny może więc 

doprowadzić do niewłaściwych wniosków. Metodą, która oparta jest na sprawozdaniach finansowych, 

ale zbliża szacowane wartości aktywów oraz pasywów do wartości rynkowej jest metoda 

skorygowanych aktywów netto. Polega ona na aktualizacji tych pozycji bilansu, które zostały uznane 

za nieadekwatne do aktualnej sytuacji rynkowej. Aktualizacja najczęściej dotyczy: wartości 

nieruchomości i prawa wieczystego użytkowania gruntów, wartości niematerialnych i prawnych, 

nominalnej wartości udziałów w innych spółkach, wartości zapasów, należności (po kątem 

windykacji), zobowiązań (po kątem konieczności kalkulacji karnych odsetek)
160

. W przypadku wycen 

o charakterze nieformalnym (a o takich można mówić w przypadku analizy wypłacalności) korekty 

można ograniczyć do oszacowania wartości rynkowych najważniejszych w przypadku danego 

przedsiębiorstwa pozycji bilansowych, przy równoczesnym pozostawieniu wartości księgowych 

pozostałych pozycji
161

. W ten sposób zbliżamy się do kolejnej metody – likwidacyjnej – która traktuje 

wartość przedsiębiorstwa jako wielkość możliwych do uzyskania wpływów netto w sytuacji sprzedaży 

(upłynnienia) poszczególnych składników majątku przedsiębiorstwa. Wycena tego rodzaju zalecana 

jest właśnie w przypadku likwidacji przedsiębiorstwa związanej bądź z trwałą utratą zdolności do 

generowania zysków, bądź przynoszenia przez nie zysków na poziomie, który nie jest zadawalający 

dla właściciela
162

. Trwała utrata zdolności do generowania zysków niemal równoznaczna jest z trwałą 

utratą zdolności generowania przepływów, a to z kolei oznacza utratę wypłacalności w aspekcie 

przepływów pieniężnych. Poziom wartości likwidacyjnej jest zdeterminowany nie tylko sytuacją na 

rynku składników aktywów, ale także ogólną sytuacją ekonomiczną w danym rejonie. Wartość 

likwidacyjna środków trwałych specjalnego użycia o dużej wartości dla przedsiębiorstwa może niemal 

zbliżać się do zera. Ponadto trudno wycenić wartość zapasów, z powodu często nie istniejącego rynku 

obrotu wyrobów częściowo przetworzonych
163

. Natomiast krótki okres, w jakim przedsiębiorstwo 

musi zostać zlikwidowane lub sprzedane powoduje, że wartość składników majątku będzie niższa, niż 

gdyby likwidację przeprowadzono w odpowiednio długim okresie. 

 Dlatego też metoda likwidacyjna nastręcza wiele trudności i wymaga zaangażowania do 

pomocy ekspertów dysponujących specjalistyczną wiedzą techniczną oraz zorientowanych w realiach 

rynkowych
164

. Można jednak skorzystać z uproszczonej formuły szacowania wartości likwidacyjnej 
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zaproponowanej przez Wilcoxa-Gamblera (tab. 18) lub przyjąć do wyceny zmodyfikowaną wersję tej 

reguły R. Machały (tab. 19)
165

  

Tabela 18. Model ustalania wartości likwidacyjnej według formuły Wilcoxa - Gamblera 
Element  Wycena 

Majątek 100 % środków pieniężnych 

+ 70 % należności 

+50 % wartości księgowej pozostałych aktywów 

-Zobowiązania Całkowite zobowiązania (długo- i krótkoterminowe) 

=Wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa 

Źródło: A. Jaki: Wycena przedsiębiorstwa. Kraków:  Oficyna Ekonomiczna 2006 s. 102. 

Tabela 19. Model ustalania wartości likwidacyjnej według formuły Wilcoxa – Gamblera 

zmodyfikowanej przez R. Machałę 
Element  Wycena 

 

Majątek + 0 % wartości niematerialne 

+10 % wartości prawne 

+ 0 % zaliczki na wartości niematerialne i prawne 

+ 100 % grunty 

+ 100% budynki i budowle 

+ 50 % urządzenia techniczne i maszyny 

+ 75 % środki transportu 

+ 50 % pozostały rzeczowy majątek trwały 

+ 20 % inwestycje rozpoczęte 

+ 0 % zaliczki na poczet inwestycji 

+ 90 % finansowy majątek trwały 

+ 75 % należności długoterminowe 

+ 0 % materiały 

+ 20 % półprodukty i produkty w toku 

+ 60 % produkty gotowe 

+ 75 % towary 

+ 50 % zaliczki na poczet dostaw 

+ 75 % należności od odbiorców 

+ 100 % należności od budżetów 

+ 100 % należności wewnątrzzakładowe 

+ 75 % pozostałe należności regularne 

+ 0 % należności dochodzone na drodze sądowej 

+ 75 % papiery wartościowe przeznaczone do obrotu 

+ 100 % środki pieniężne 

 

-Zobowiązania + całkowite zobowiązania 

+ rezerwy na odroczony podatek dochodowy 

+ rezerwy na przewidywane straty 

+ bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów 

=Wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa 

Źródło: R. Machała: Praktyczne zarządzanie finansami firmy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN 2004 s. 

435. 

 Wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa jest wielkością bezwzględną, dlatego należy ją odnieść 

do sumy aktywów bądź kapitału własnego (wartości księgowej przedsiębiorstwa). Relacja wartości 

likwidacyjnej do sumy aktywów zobrazuje, ile procent sumy bilansowej przedsiębiorstwo może 

odzyskać w przypadku likwidacji. Pamiętać jednak należy, ze w momencie bankructwa bądź 

likwidacji przedsiębiorstwo ponosi dodatkowe koszty np. koszt odpraw dla pracowników, koszt 
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postępowania likwidacyjnego, bądź wyceny majątku przez rzeczoznawcę
166

. W rzeczywistości 

wartość likwidacyjna będzie jeszcze niższa. 

Z punktu widzenia kapitałodawców najodpowiedniejszą metodą oceny wypłacalności w 

aspekcie majątkowo-kapitałowym jest wycena majątku według wartości rynkowej (likwidacyjnej), z 

tego względu, że są oni zainteresowani,  czy środki pieniężne uzyskane ze sprzedaży majątku pokryją 

dług spółki. Ze względu jednak na trudności ze stosowaniem tej metody można sięgnąć po metody 

uproszczone, bądź oprzeć ocenę wypłacalności na podstawie metody księgowej lub skorygowanych 

aktywów netto. 

 Przyjęliśmy, że niewypłacalność w aspekcie majątkowo-kapitałowym oznacza, że majątkowa 

wartość przedsiębiorstwa jest ujemna. Oprócz aspektu majatkowo-kapitałowego wskazano na aspekt 

wypłacalności w kontekście przepływów pieniężnych. Pomiar wypłacalności w ujęciu prospektywnym 

(ocena zdolności przedsiębiorstwa do generowania przepływów pieniężnych) uzasadnia 

wykorzystanie jednej z metod dochodowych wyceny przedsiębiorstwa. W literaturze można znaleźć 

propozycję wykorzystania do pomiaru wypłacalności dwóch koncepcji opartych na gotówkowych 

wartościach: metody DCF i CVA
167

.  

 Najnowsze trendy prognozowania niewypłacalności oparte są właśnie o wartość 

przedsiębiorstwa wyznaczoną na podstawie dyskontowanych przepływów pieniężnych w długim 

okresie czasie. W szczególności wskazuje się na model opcyjny Mertona i jego przydatność w 

określeniu parytetu pomiędzy profilem wartości firmy, a ryzykiem jej niewypłacalności
168

. W 

koncepcji szacowania ryzyka kredytowego opartego na wartości przedsiębiorstwa przesłanką do oceny 

jego wiarygodności jest spadek wartości przedsiębiorstwa poniżej wartości zadłużenia kredytowego.  

Modelowanie ryzyka kredytowego polegać będzie na prognozowaniu prawdopodobieństwa zajścia 

takiego zdarzenia, że wartość przedsiębiorstwa jest mniejsza od zadłużenia.  

 Ocena ryzyka kredytowego zwłaszcza w małych przedsiębiorstwach (ew. nowopowstałych) na 

podstawie przepływów pieniężnych i wartości przedsiębiorstwa jest korzystnym rozwiązaniem, w 

szczególności dla tych przedsiębiorstw, które nie posiadają odpowiedniego majątku na zabezpieczenie 

kredytu, ale mają szansę wygenerować wysokie przepływy z działalności operacyjnej. Należy jednak 

podkreślić, że wycena majątku małych przedsiębiorstw jest utrudniona ze względu na to, że wiele z 

nich nie sporządza sprawozdań finansowych. Natomiast oparcie analizy wypłacalności 

długoterminowej na dochodowych metodach wyceny przedsiębiorstwa wymaga „rekonstrukcji” 

niektórych danych finansowych w celu zrozumienia prawdziwej istoty dostępnych środków 

pieniężnych w małym przedsiębiorstwie
169

. „Rekonstrukcja” jest odtworzeniem działań i decyzji 

przedsiębiorcy, które spowodowały ukrycie dochodów lub jego części dla celów zmniejszenia 
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opodatkowania. Przedmiotem „rekonstrukcji” może być na przykład: osobiste spożycie 

produktów/usług wytwarzanych w przedsiębiorstwie, wydatki związane z eksploatacją samochodu, 

koszty naprawy, remontu, rozmów telefonicznych. Ponadto wielkość dochodów małej firmy silnie 

uzależniona jest od umiejętności, kwalifikacji właściciela. W przypadku zmiany właściciela  sytuacja 

firmy, a w tym wielkość generowanych przepływów pieniężnych może ulec diametralnej zmianie, 

zarówno na korzyć, jak i odwrotnie. Dlatego też prognozowane przepływy w małych 

przedsiębiorstwach obarczone są dużym ryzykiem. 

 

2.6.2.5. Metody jakościowe i mieszane  

 

 W małych i średnich przedsiębiorstwach, ze względu na silne uzależnienie funkcjonowania 

przedsiębiorstwa od osoby właściciela, równolegle z analizą ilościową wypłacalności opartą na 

sprawozdaniach finansowych (ewentualnie deklaracjach podatkowych i informacjach finansowych 

podanych przez właściciela) powinna być prowadzona analiza jakościowa.  W grupie metod 

jakościowych można wyróżnić, między innymi metodę 5C, w której badaniu podlega character- 

charakter, osobowość kredytobiorcy, capacity – zdolności menedżerskie collateral – zabezpieczenie 

spłaty kredytu, capital – kapitał własny, condotions – kondycja finansowa i ekonomiczna, 

uwarunkowania działalności. Wadą metod jakościowych jest ich duża subiektywność. Najlepiej  więc 

stosować metody mieszane, które wykorzystują zarówno dane mierzalne i niemierzalne. Wśród metod 

mieszanych najpopularniejsze są metody punktowe, często stosowane przez banki. Polegają na ocenie 

wielu kryteriów ilościowych i jakościowych przy użyciu specjalnej skali punktowej i przy 

uwzględnieniu poszczególnych wag kryteriów. Suma ocen cząstkowych porównywana jest z 

wcześniej przygotowaną skalą, na podstawie której przedsiębiorstwo zostaje zakwalifikowane do 

określonej grupy, np. o podwyższonym ryzyku kredytowym.  

 W metodach punktowych najczęściej ocenie podlegają
170

:  

 sprawozdania finansowe (technika księgowa, dostęp do danych finansowych),  

 przedsiębiorstwo (udział w rynku, zakres rynku, dywersyfikacja wpływów, 

kontrola nad dostawcami, charakter produktu/usług),  

 branża w której funkcjonuje przedsiębiorstwo (poziom konkurencji, 

sezonowość, tempo zmian technologii w branży; uzależnienie od 

zewnętrznych decyzji administracyjnych, uzależnienie od regulacji 

prawnych); 

 kondycja finansowa (zadłużenie, płynność, rentowność, jakość aktywów); 

 zarządzanie (reputacja kierownictwa, doświadczenie, sukcesy) 
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 osiągalne źródła funduszy dla przedsiębiorstwa (dostęp do rynku 

kapitałowego, pożyczek i kredytów długoterminowych i krótkoterminowych). 

 

  Obszary, które podlegają ocenie w analizie  wypłacalności  powinny wynikać między innymi 

z rozpoznania przyczyn bankructwa przedsiębiorstw małych i średnich.  

 

2.7.  Źródła informacji w analizie wypłacalności  małych i średnich 

przedsiębiorstw 

  

 Źródłem informacji na potrzeby analizy wypłacalności krótkoterminowej i długoterminowej 

są przede wszystkim sprawozdania finansowe przedsiębiorstw: bilans, rachunek zysków i strat oraz 

rachunek przepływów pieniężnych. Analiza długoterminowa wymaga jednak znaczenie szerszego 

spojrzenia na przedsiębiorstwo i jego otoczenie. Obok sprawozdawczości finansowej ważnym źródłem 

wiedzy o możliwych zagrożeniach dla funkcjonowania przedsiębiorstwa w branży są analizy i 

programy resortowe, fachowe czasopisma, opracowania analityków branżowych, oficjalne statystki 

urzędowe, raporty wywiadowi gospodarczych. Równolegle z analizą sektorową w ocenie 

wypłacalności należy również oceniać uwarunkowania makroekonomiczne. W tym obszarze źródłem 

informacji są: uchwały, ustawy i rozporządzenia zawarte w dziennikach urzędowych, prognozy 

gospodarcze, analizy rządowe, badania opinii publicznej.  

 Cennym narzędziem w ocenie wypłacalności przedsiębiorstw różnej wielkości jest Krajowy 

Rejestr Dłużników. Każde przedsiębiorstwo może dopisać do bazy swoich dłużników, co ma również 

swoją funkcję dyscyplinującą, oraz skutecznie chronić się przed niewypłacalnymi kontrahentami 

uzyskując za niewielką opłatą informację o niespłaconych zobowiązaniach wobec innych wierzycieli 

potencjalnych kooperantów
171

.  

 Sprawozdania finansowe przedsiębiorstw można pozyskać z Sądu Gospodarczego w którym 

zarejestrowane jest przedsiębiorstwo. Wszystkie przedsiębiorstwa podlegające wpisowi do Krajowego 

Rejestru Sądowego (a więc spółki jawne, komandytowe, komandytowo-akcyjne, partnerskie, z 

ograniczoną odpowiedzialnością, spółki akcyjne) obowiązkowo powinny składać pełne sprawozdania 

finansowe do właściwego sądu rejestrowego po ich zatwierdzeniu. Ponadto sprawozdania spółek 

akcyjnych, komandytowo-akcyjnych oraz większych podmiotów, których sprawozdania podlegają 

obowiązkowemu badaniu
172

 przez audytora powinny zostać ogłoszone w Monitorze Polski B. 

                                                 
171

 www.krd.pl. 
172

 Spółki spełniające dwa z trzech warunków (art. 64 ustawy o rachunkowości): 1) średnioroczne zatrudnienie w 

przekraczające 50 osób, 2) suma aktywów na koniec roku obrotowego przekraczająca równowartość 2,5 mln 

euro 3) przychód netto ze sprzedaży towarów i produktów oraz operacji finansowcy za rok obrotowy przekracza 

równowartość 5 mln euro. 
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 Sprawozdania finansowe obowiązkowo sporządzają spółki kapitałowe, w tym również w 

organizacji. W przypadku osób fizycznych, spółek cywilnych osób fizycznych, spółek jawnych osób 

fizycznych oraz spółek partnerskich, obowiązek założenia ksiąg rachunkowych i sporządzania 

sprawozdań finansowych powstaje jeżeli ich przychody netto ze sprzedaży towarów, produktów i 

operacji finansowych za poprzedni rok obrotowy wyniosły co najmniej równowartość w walucie 

polskiej 800.000 euro.  

 Większość mikroprzedsiębiorstw i wiele małych podmiotów zwolnionych jest więc z 

obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych i niewiele korzysta z możliwości dobrowolnego ich 

założenia, gdyż wiąże się to najczęściej z zatrudnieniem wykwalifikowanego księgowego, a to 

wpływa na wzrost kosztów prowadzenia działalności gospodarczej. Ponadto wybór formy ewidencji 

działalności podejmowany jest w momencie zakładania przedsiębiorstwa. W późniejszym okresie 

przejście na księgi rachunkowe wiąże się ze sporządzeniem dosyć skomplikowanego bilansu otwarcia. 

Dodatkowo wielu mikroprzedsiębiorców obchodzi obowiązek założenia ksiąg rachunkowych po 

przekroczeniu obrotu 800 tys. euro. zakładając kolejne spółki o podobnym profilu działalności i 

kontrolując przychody w taki sposób, aby w żadnej nie przekroczyć granicznej kwoty obrotu. 

 Uproszczone obowiązkowe ewidencje prowadzone przez mikro i małe przedsiębiorstwa 

wynikają między innymi z wyboru formy opodatkowania działalności gospodarczej, a także ze 

sposobu rozliczania się z podatku VAT.  Rodzaj opodatkowania działalności przedsiębiorcy deklarują 

wraz z wyborem formy organizacyjno-prawnej. Możliwości jakie mają przedsiębiorcy w zależności od 

formy organizacyjno prawnej przedstawione zostały w tabeli  20. 

  Tabela 20. Forma organizacyjno-prawna a dopuszczalny rodzaj opodatkowania 
Rodzaj opodatkowania F

irm
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Karta podatkowa + - - - - - 

Ryczałt od przychodów 

ewidencjonowanych 

+ + - - - - 

Ogólne zasady dla osób 

fizycznych – według 

skali podatkowej 

+ + + + - - 

Ogólne zasady dla osób 

fizycznych – według 

podatku liniowego (19 

%) 

+ + + + - - 

Podatek dochodowy od 

osób prawnych 

- - - - + + 

„+” – spółka ma wyboru, „-„ spółka nie ma wyboru 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Osoby fizyczne prowadzące działalność, które wybrały opodatkowanie na zasadach ogólnych 

prowadzą księgę przychodów i rozchodów, w której ujmują  przychody oraz koszty. Dodatkowo 
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prowadzą inne ewidencje, między innymi środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 

prawnych. 

 Wybór opodatkowania działalności w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych 

pociąga za sobą obowiązek  prowadzenia ewidencji przychodów według wzory określonego ustawą o 

podatku zryczałtowanym oraz dodatkowo ewidencji środków trwałych i wyposażenia.  

 Opodatkowanie działalności w formie karty podatkowej nie rodzi żadnymi szczególnych 

obowiązków ewidencyjnych, oprócz imiennych kart przychodów pracowników. 

 Tabela 21 zawiera porównana obowiązków ewidencyjnych małych przedsiębiorstw w 

zależności od wybranego sposobu opodatkowania dochodów. 

 

Tabela 21. Obowiązkowe ewidencje małych firm, które nie prowadzą ksiąg rachunkowych 
Forma opodatkowania 

Zasady ogólne Ryczałt Karta podatkowa 

 księga przychodów i 

rozchodów, 

 ewidencja środków trwałych 

oraz wartości niematerialnych i 

prawnych 

 ewidencja wyposażenia, 

 pożyczek i zastawionych rzeczy 

(lombardy) 

 kupna i sprzedaży wartości 

dewizowych (kantory) 

 imienne karty przychodów 

pracowników, 

 ewidencję przebiegu pojazdu 

(opcjonalnie) 

 ewidencja przychodów 

 wykaz środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i 

prawnych 

 ewidencja wyposażenia 

 imienne karty przychodów 

pracowników 

 

 imienne karty 

przychodów 

pracowników 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Ewidencje podatkowe nie służą ocenie wypłacalności i płynności finansowej. Wybór karty 

podatkowej całkowicie eliminuje możliwość oceny przedsiębiorstwa na podstawie jego 

obowiązkowych sprawozdań, bo ich praktycznie nie ma. Wydaje się jednak, że ma to swoje 

uzasadnienie. Z karty podatkowej skorzystać mogą wyłącznie osoby fizyczne prowadzące działalność 

i wspólnicy spółek cywilnych. Skierowana jest do niewielkich zakładów usługowych, handlowych, 

wytwórczych i to ściśle określonych ustawą o podatku ryczałtowym. Mogą z niej skorzystać osoby 

prowadzące drobną działalność usługową i gastronomiczną. Właścicieli małych rzemieślniczych 

przedsiębiorstw nie obciąża się więc zbyteczną ewidencją. Skala działalności jest na tyle niewielka, że 

właściciele powinni doskonale orientować się w swojej sytuacji finansowej bez dodatkowych 

sprawozdań. 

W przypadku ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych niewiele się zmienia, jeżeli chodzi o 

zakres informacji do analizy finansowej. Z tej formy rozliczania podatku mogą korzystać osoby 

fizyczne, spółki jawne i cywilne. Spółka lub osoba fizyczna, która kontynuuje działalność może 

skorzystać z ryczałtu jeżeli w roku poprzedzającym rok podatkowy osiągnęła przychody z tej 
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działalności, prowadzonej wyłącznie samodzielnie w wysokości nieprzekraczającej 250 tys. euro lub 

uzyskała przychody wyłącznie z działalności prowadzonej w formie spółki, a suma przychodów 

wspólników spółki z tej działalności nie przekroczyła kwoty 250 tys. euro.  

Podatek ryczałtowy ustala się od przychodów zaewidencjonowanych stosując stawkę (3 %, 5,5 

%, 8,5 %, 17 %, 20 % ) zależną od rodzaju prowadzonej działalności. Koszty prowadzonej 

działalności nie są ujmowane w ewidencji, gdyż wpływają na wielkość opłacanego podatku. Z tego 

względu przedsiębiorca opłacający ryczałt nie może ustalić zyskowności z prowadzonej działalności. 

Wybór rozliczania podatku na zasadach ogólnych wiąże się z prowadzeniem księgi przychodów i 

rozchodów, w której zakres wprowadzanych informacji jest szerszy, niż w przypadku wcześniej 

omówionych ewidencji. Przede wszystkim przedsiębiorca zna wielkość przychodów ze sprzedaży oraz 

pozostałych przychodów, a co najważniejsze orientuje się jakie poniósł koszty w związku z 

prowadzoną działalnością. Koszty w księdze przychodów i rozchodów ujmowane są w podziale na 

koszty zakupu towarów handlowych i materiałów według cen zakupów, koszty uboczne zakupu, 

koszty reklamy, wynagrodzenia w gotówce i naturze, pozostałe wydatki.  

 Zasób informacji dostępny małemu przedsiębiorcy z obowiązkowych ewidencji podatkowych 

jest więc ograniczony. W tabeli 22 zestawiono, które grupy wskaźników może mikroprzedsiębiorstwo 

ustalić na podstawie podatkowej księgi przychodów i rozchodów oraz ewidencji stosowanej w 

przypadku ryczałtu. 

 

Tabela 22. Możliwości ustalenia wskaźników na podstawie obowiązkowych ewidencji podatkowych 
Grupa wskaźników Księga przychodów i rozchodów Ryczałt 

Wskaźniki płynności Nie ma możliwości ustalenia Nie ma możliwości ustalenia 

Zadłużenia  Nie ma możliwości ustalenia Nie ma możliwości ustalenia 

Zdolności do obsługi długu Wskaźnik pokrycia obsługi długu, 

jeżeli za zysk brutto przyjmiemy 

dochód podatkowy 

Nie ma możliwości ustalenia 

Wskaźniki rentowności Rentowność sprzedaży – co miesiąc i 

na koniec roku 

Nie ma możliwości ustalenia 

Sprawność działania Rotacja zapasów – na koniec roku 

Wydajność zatrudnienia – co miesiąc 

i na koniec roku 

Produktywność środków trwałych -  

co miesiąc i na koniec roku 

 

Nie ma możliwości ustalenia 

Źródło: opracowanie własne. 

  

 Najistotniejszym ograniczeniem możliwości przeprowadzenia analizy płynności finansowej w 

małych podmiotach jest brak obowiązkowego prowadzenia rozrachunków i kasy. Jeżeli przedsiębiorca 

ograniczy się wyłącznie do obowiązkowej ewidencji nie jest w stanie ustalić wielkości należności, 

zobowiązań oraz środków pieniężnych.  

 Zniesienie obowiązku prowadzenia kasy w małych przedsiębiorstwach ma swoje dobre i złe 

strony. Na pewno łatwiej zwrócić z bieżących wpływów zaciągnięte pożyczki od rodziny i znajomych, 

w początkowej fazie działalności. W toku prowadzonej działalności  właściciele łatwo i szybko mogą 
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dopłacić brakujące środki pieniężne (w spółkach kapitałowych wymaga to specjalnych uchwał, 

opłacenia podatku od czynności cywilnoprawnych, a zwrot dopłat wiąże się z ogłoszeniem tego 

zamiaru w Monitorze Sądowym i Gospodarczym). Z drugiej strony pojawia się spore ryzyko 

niekontrolowanego „przejadania” zysków firmy. Często wśród mikroprzedsiębiorców panuje 

przekonanie, że środki pieniężne zaangażowane w finansowanie działalności gospodarczą, są ich 

własnością, w związku łatwo je wycofują  finansując potrzeby własne i rodziny. Następstwem takiego 

działania są problemy z regulowaniem zobowiązań, a w konsekwencji trwała utrata płynności 

finansowej i likwidacja przedsiębiorstwa.  

 Wiele małych przedsiębiorców pomimo braku obowiązku prowadzenia rozrachunków i  kasy 

ewidencjonuje wszystkie operacje gospodarcze, z tego względu, że bez tych informacji trudno byłoby 

na czas regulować zobowiązania i windykować należności.  

 Kolejne spore ograniczenie w analizie wypłacalności wynika z trudności w określeniu 

poziomu kapitału własnego zaangażowanego w działalności. Wyznaczenie jakiegokolwiek wskaźnika 

na podstawie kapitału własnego jest praktyczne niemożliwe w przypadku działalności osoby fizycznej. 

Jednoosobowy przedsiębiorstwa w żadnym dokumencie nie deklaruje się kwoty zaangażowanego w 

działalność kapitału. W przypadku spółek jawnych, bądź cywilnych wielkość kapitału początkowego 

zadeklarowana jest w umowie spółki. W trakcie prowadzenia działalności zwykle nie wiadomo jaka 

część wypracowanego zysku w  majątek przedsiębiorstwa, a jaka została pobrana przez właścicieli. 

 Uproszczona forma prowadzenia ewidencji w postaci księgi przychodów i rozchodów lub 

ewidencji przychodów odciąża przedsiębiorców od zbędnej „papierkowej roboty”, a z drugiej strony 

pozbawia rzetelnego materiału analitycznego na potrzeby zarządzania przedsiębiorstwem. Utrudnia 

również ocenę podmiotu potencjalnym dawcom kapitału oraz kontrahentom. Można pokusić się o 

tezę, że uproszczona ewidencja w pewnym sensie przyczynia się do problemów z zarządzaniem 

płynnością finansową i likwidacji wielu przedsiębiorstw.  

 W związku z tym, że na podstawie  obowiązkowej uproszczonej ewidencji małych 

przedsiębiorstw nie można rzetelnie ocenić ich płynności finansowej i wypłacalności, analiza ta 

została przeprowadzona w oparciu o pełne sprawozdania finansowe.  
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3. Ocena wypłacalności MSP w Polsce w latach 1995-2004 – 

badania empiryczne 
 

3.1.  Przedmiot, zakres i cel badań  

 W celu diagnozy wypłacalności finansowej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

przeprowadzone zostały badania empiryczne polegające na analizie sprawozdań finansowych tej 

grupy przedsiębiorstw. Badaniem objęte zostały również mikroprzedsiębiorstwa, ale wyłącznie te, 

które sporządzają sprawozdania finansowe (działające w postaci spółek kapitałowych lub o większych 

obrotach – powyżej 800 tys. euro, jak i te, które samodzielnie zadeklarowały wybór ksiąg 

rachunkowych). W badaniach pominięto więc z oczywistych względów wszystkie przedsiębiorstwa, 

które stosują uproszczoną ewidencję podatkową. Analiza wypłacalności w tej grupie wiązałaby się z 

koniecznością przeprowadzenia ankiety lub pogłębionych wywiadów. Skłonność małych 

przedsiębiorców do dzielenia się z kimkolwiek informacjami na temat sytuacji finansowej jest raczej 

znikoma. Pojawiła się obawa, że przedsiębiorcy będą podawać informacje pożądane, a nie rzeczywiste 

lub nawet w ich mniemaniu prawdziwe, odmienne od stanu rzeczywistego, co wynikałoby z 

niewłaściwej oceny kondycji finansowej własnego przedsiębiorstwa. W tej sytuacji najlepszym 

rozwiązaniem, bardziej obiektywnym, wydawała się analiza sprawozdań finansowych. Badania 

przeprowadzone zostały na obszernej grupie kilkunastu tysięcy przedsiębiorstw w okresie 10 lat (w 

sumie zgromadzono 77 tys. sprawozdań finansowych). Należy mieć jednak na uwadze, że fakt 

prowadzenia pełnej ewidencji zdarzeń gospodarczych (ksiąg rachunkowych) przez objęte badaniem 

przedsiębiorstwa może mieć pewien wpływ na wnioski z badań. 

 W poprzednim rozdziale został zaprezentowany dosyć obszerny wachlarz różnych miar 

wypłacalności krótkoterminowej (płynności finansowej) i długoterminowej.  

 W przeprowadzonych badaniach empirycznych, w diagnozie  płynności finansowej sektora 

małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystano: 

1) wskaźnik płynności bieżącej, szybkiej i natychmiastowej, 

2) wskaźniki wystarczalności i wydajności gotówkowej oparte na nadwyżce finansowej 

określonej w sposób uproszczony (zysk netto+amortyzacja).  

Natomiast analiza wypłacalności długoterminowej oparta została na: 

1) wskaźnikach zadłużenia ogólnego, 

2) wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa według formuły Wilcoxa-Gilberta, 

3) modelu prognozowania bankructwa M. Hamrola, B. Czajki, M. Piechockiego (model 

„poznański”) oraz modelu B. Prusaka opracowanym na podstawie sprawozdań małych i 

średnich przedsiębiorstw. 
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3.2.  Metodologia badań i charakterystyka bazy danych 

 Badania zostały przeprowadzone na podstawie sprawozdań finansowych obejmujących lata 

1995-2004 pozyskanych z bazy TEGIEL opracowanej przez Wywiadownię Gospodarczą InfoCredit. 

Liczba badanych przedsiębiorstw dla poszczególnych lat kształtowała się następująco: 1995 r. – 863, 

1996 r. – 2 131, 1997 r. – 3 309, 1998 r. – 5 109, 1999 r. – 7 302, 2000 r. – 8 581, 2001 r. – 11 881, 

2002 r. – 11 968, 2003 r. - 13654, 2004 r. – 12 241.  

 Grupa przedsiębiorstw z sektora MSP została podzielona na podstawie kryterium liczby osób 

zatrudnionych na trzy podgrupy na: mikroprzedsiębiorstwa (do 9 zatrudnionych), małe 

przedsiębiorstwa (10-49 zatrudnionych) oraz średnie przedsiębiorstwa (50-249 zatrudnionych). 

Podział taki został dokonany z kilku względów. Po pierwsze, praktycznie we wszystkich znanych 

autorce badaniach dokonywano podziału właśnie w ten sposób, pomijając wielkość przychodów i 

sumę bilansową. Łatwiej więc o porównywalność wniosków z badań prowadzonych przez autorkę z 

innymi badaniami. Po drugie, podział przedsiębiorstw na podstawie trzech kryteriów i to na zasadzie, 

że dwa z trzech muszą zostać spełnione, jest technicznie dosyć trudny i znacznie wydłużyłby czas 

badań. Pojawił się również problem przeliczania przychodów i sumy bilansowej z kwot euro na 

walutę polską i zastosowania odpowiedniego kursu historycznego. 

 W sumie badaniu poddane zostało 8 399 sprawozdań mikroprzedsiębiorstw, 24 779 małych 

firm i 43 867 średnich przedsiębiorstw (tabela 23). 

Tabela 23. Liczba sprawozdań poddana badaniu 

Wielkość firmy/Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Razem 

Mikroprzedsiębiorstwa 
          

25     

            

33     

           

219     

           

351     

           

500     

           

696     

          

1 596     

          

1 509     

          

1 766     

          

1 704     
     8 399     

Małe przedsiębiorstwa 
        

173     

           

387     

           

740     
    1 208     1 762      2 435     

          

4 115     

          

4 186     

          

5 149     

          

4 624     
   24 779     

Średnie 

przedsiębiorstwa 

    

665     
 1 711         2 350         3 550      5 040      5 450     

          

6 176     

          

6 273     

          

6 739     

          

5 913     
    43 867     

Razem   863      2 131         3 309         5 109      7 302      8 581     
        

11 887     

        

11 968     

        

13 654     

        

12 241     
    77 045     

Źródło: opracowanie własne. 

 Przedsiębiorstwa pochodziły z całej Polski, z tym, że najliczniej reprezentowane były spółki z 

województwa mazowieckiego, śląskiego i wielkopolskiego (tabela 24). 
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Tabela 24. Struktura terytorialna badanych przedsiębiorstw 

Rok/Województwo 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Dolnośląskie 7% 6% 6% 7% 7% 7% 10% 11% 9% 9% 

Kujawsko-

Pomorskie 
4% 5% 5% 5% 5% 4% 4% 5% 5% 5% 

Lubelskie 3% 3% 3% 3% 3% 6% 7% 5% 4% 4% 

Lubuskie 2% 3% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 1% 1% 

Łódzkie 8% 7% 6% 6% 6% 5% 3% 4% 6% 6% 

Małopolskie 5% 6% 6% 6% 7% 8% 9% 9% 10% 11% 

Mazowieckie 29% 25% 27% 26% 25% 24% 22% 20% 21% 23% 

Opolskie 2% 2% 2% 2% 2% 2% 1% 1% 2% 2% 

Podkarpackie 1% 2% 3% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 2% 

Podlaskie 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 3% 3% 3% 

Pomorskie 6% 6% 7% 7% 6% 6% 8% 7% 6% 5% 

Śląskie 12% 11% 12% 12% 13% 10% 8% 10% 10% 8% 

Świętokrzyskie 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 3% 3% 

Warmińsko-

Mazurskie 
2% 3% 3% 3% 3% 3% 4% 3% 3% 3% 

Wielkopolskie 11% 12% 10% 10% 10% 9% 11% 12% 11% 10% 

Zachodniopomorskie 5% 4% 4% 4% 4% 4% 4% 3% 3% 4% 

Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Wśród mikroprzedsiębiorstw dominowały spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (od 2001 

roku około 70 %), podobnie było wśród małych i średnich przedsiębiorstw (tabela 25). Niektóre 

poddane badaniu mikroprzedsiębiorstwa niekoniecznie odpowiadają pojęciu mikroprzedsiębiorstw, 

które funkcjonuje w potocznym znaczeniu (właściciel równocześnie zarządza swoim 

przedsiębiorstwem). Z konstrukcji spółki akcyjnej i z o. o. wynika, że następuje oddzielenie własności 

kapitału i zarządu. Jednak, z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, aby właściciel jednocześnie 

był prezesem swojej spółki. Ponadto założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wymaga 

wniesienia odpowiedniego kapitału. Wcześniej (przed rokiem 2001), zanim został wprowadzony 

kodeks spółek handlowych, minimalna kwota kapitału zakładowego niezbędnego do założenia spółki 

z ograniczoną odpowiedzialnością była zdecydowanie niższa niż obecna 50 tys. zł i wynosiła 4 tys. zł.  

Wprowadzany kodeks spółek handlowych obligował do podwyższenia kapitału zakładowego do 

nowego, wyższego limitu. Przed 2001 rokiem założenie spółki z ograniczoną odpowiedzialnością 

przez osoby rozpoczynające działalność było więc bardziej prawdopodobne niż obecnie, a nawet dla 

wielu przedsiębiorców bardziej korzystne (kwestie podatkowe oraz unikanie odpowiedzialności 

osobistym majątkiem). Podobne uwagi dotyczą spółki akcyjnej.  
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Tabela 25. Forma prawna badanych przedsiębiorstw 
 Wielkość 

przedsiębiorstwa 

Forma 

prawna/Rok 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Mikroprzedsiębiorstwa 

S.A. 56% 33% 72% 67% 60% 38% 19% 18% 15% 13% 

Sp. z o.o. 44% 58% 25% 29% 33% 54% 70% 70% 70% 73% 

Inne 0% 9% 4% 4% 7% 8% 12% 12% 14% 14% 

  Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Małe przedsiębiorstwa 

S.A. 32% 29% 46% 40% 39% 29% 18% 17% 14% 13% 

Sp. z o.o. 55% 57% 44% 50% 51% 56% 63% 66% 67% 68% 

Inne 13% 14% 11% 9% 10% 15% 19% 17% 19% 19% 

  Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Średnie przedsiębiorstwa 

S.A. 31% 27% 28% 26% 25% 24% 22% 20% 19% 19% 

Sp. z o.o. 52% 57% 55% 58% 61% 55% 56% 58% 59% 60% 

Inne 18% 16% 18% 16% 14% 21% 22% 22% 22% 22% 

  Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

 Struktura branżowa badanych przedsiębiorstw została przedstawiona w tabeli 26. 

Przedsiębiorstwa zostały podzielone na sześć grup branż  na podstawie EKD (podział częściowo 

odpowiada tradycyjnym sekcjom gospodarki): rolnictwo (EKD 01-02,05-05), górnictwo (EKD 10-14), 

przemysł (EKD 15-37; 40-41), branża budowlana (EKD 45-45), handel (EKD 50-52), usługi (EKD 

55-55, 60-64, 65-67, 70-74, 75-75, 80-82, 85-85, 90-93, 95-97, 99-99). W mikroprzedsiębiorstwach 

dominowały jednostki usługowe i handlowe, w małych przedsiębiorstwach handlowe, w średnich 

przemysłowe.  

Tabela 26. Struktura branżowa badanych przedsiębiorstw 
 Wielkość 

przedsiębiorstwa Branża/Rok 
1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

M
ik

ro
p

rz
ed

si
ęb

i

o
rs

tw
a 

Rolnictwo 0% 3% 0% 0% 0% 1% 2% 2% 1% 1% 

Górnictwo 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

Przemysł 13% 9% 11% 11% 13% 15% 16% 15% 15% 14% 

Budowlana 8% 6% 5% 8% 7% 8% 10% 9% 8% 8% 

Handel 42% 66% 37% 33% 33% 30% 35% 40% 44% 43% 

Usługi 38% 16% 47% 47% 47% 46% 37% 34% 31% 33% 

  Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

M
ał

e 

p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a 

Rolnictwo 1% 0% 1% 1% 1% 1% 3% 3% 2% 3% 

Górnictwo 1% 0% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 

Przemysł 18% 19% 18% 19% 20% 21% 23% 25% 25% 25% 

Budowlana 3% 5% 7% 6% 6% 7% 9% 10% 10% 9% 

Handel 58% 59% 46% 46% 46% 40% 37% 38% 39% 39% 

Usługi 19% 17% 28% 27% 27% 30% 28% 25% 23% 24% 

  Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Ś
re

d
n

ie
 

p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a 

Rolnictwo 2% 2% 3% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 2% 

Górnictwo 0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

Przemysł 42% 45% 42% 43% 44% 42% 43% 43% 45% 45% 

Budowlana 8% 10% 11% 13% 12% 11% 11% 11% 10% 9% 

Handel 29% 27% 24% 23% 21% 21% 21% 20% 20% 20% 

Usługi 19% 14% 18% 18% 19% 23% 23% 24% 23% 24% 

  Razem 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Przed przystąpieniem do analizy każdego wyznaczonego wskaźnika służącego ocenie 

wypłacalności przeprowadzona została selekcja danych polegająca na usunięciu obserwacji 

nietypowych oraz podejrzanych o nietypowość, a więc spełniających warunek:  xi < Q1-3*Q lub x i> 

Q3+3*Q, gdzie: Q1 –kwartyl pierwszy; Q3 – kwartyl trzeci, a Q – odchylenie ćwiartkowe = (Q3-Q1)/2.

 Dla poddanych selekcji danych ustalano średnią arytmetyczną, medianę, kwartyl 1 i 2, 

minimum, maksimum, odchylenie standardowe oraz współczynnik zmienności. Wyniki zostały 

zestawione w tabelach, które stanowią załączniki do pracy.  

 W celu weryfikacji hipotezy, że średnie arytmetyczne poszczególnych wskaźników różnią się 

statystycznie istotnie w obrębie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw wykorzystano analizę 

wariancji ANOVA (założono  rozkład normalny w badanych populacjach). 

  

3.3.  Analiza statycznych wskaźników płynności finansowej 

 

 Statycznych wskaźników płynności finansowej, pomimo ich licznych niedoskonałości, nie 

można pominąć w analizie wypłacalności bieżącej. Formuły, na podstawie których wyznaczono 

wskaźniki, zostały zaprezentowane w poprzednim rozdziale.  

 Podstawowe statystyki charakteryzujące wskaźniki płynności bieżącej w sektorze MSP 

zostały zebrane w załączniku nr 1 , natomiast kształtowanie się mediany zaprezentowane na rysunku 

19. 
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Rys. 19. Mediana wskaźnika płynności bieżącej w MSP. 
Źródło: opracowanie własne. 

 Z analizy wskaźnika płynności bieżącej wynika, że w latach 1995-2003 wskaźnik ten był 

najniższy w mikroprzedsiębiorstwach, najwyższy w średnich firmach, a w małych przyjmował 

wartości pośrednie. Jednocześnie w mikrofirmach od 1998 roku odnotowujemy wyraźny wzrost 

wskaźnika płynności: od poziomu 1,05 w 1998 roku do 1,29 w 2004 roku (mediana). Od roku 2003 w 

50 % mikroprzedsiębiorstw wskaźnik bieżącej płynności finansowej kształtował się powyżej dolnej 

zalecanej normy 1,2 dla tego wskaźnika (rys. 20). Z kolei w średnich przedsiębiorstwach w okresie 

1995-1999 omawiany wskaźnik ulegał obniżeniu, po czym przez kilka lat 1999-2003 pozostał na tym 
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samym poziomie (mediana 1,22). W roku 2003 nastąpiło zrównanie się wielkości wskaźników 

płynności III stopnia w trzech analizowanych grupach przedsiębiorstw i ich wzrost. 

 Odpowiedni na pytanie, czy średnia arytmetyczna wskaźnika płynności bieżącej różniła się 

statystycznie istotnie w ramach mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw dostarczy statystyczny test 

istotności: analiza wariancji w klasyfikacji pojedynczej (ANOVA). Stawiamy hipotezę zerową (Ho): 

populacje mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw mają tę samą średnią arytmetyczną, wobec 

hipotezy alternatywnej: nie wszystkie średnie arytmetyczne wskaźników płynności bieżącej w 

populacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są sobie równe: 

Ho: mmi=mma=mśr 

H1: nie wszystkie m są sobie równe 

 W związku z weryfikacją hipotezy zerowej deklarujemy poziom istotności ά=0,05. Wyniki 

rachunku dekompozycyjnego oraz rachunku weryfikacyjnego dla 2004 umożliwiającego podjęcie 

decyzji o wpływie wielkości przedsiębiorstwa na średnią arytmetyczną wskaźników płynności 

bieżącej zestawiono w tabela 27. 

Tabela 27. Analiza wariancji dla roku 2004 (testowanie hipotezy o równości średnich arytmetycznych 

wskaźników płynności bieżącej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach) 

Rok 2004 SS Stopnie MS F P 

Wyraz wolny 24878,17 1 24878,17 17038,10 0,000000 

GRUPA 2,31 2 1,15 0,79 0,453656 

Bd 16688,05 11429 1,46   

 Źródło: opracowanie własne. 

 Z tablic Fishera-Snedecora odczytujemy krytyczny poziom statystyki dla założonego poziomu 

istotności ά =0,05 i stopni swobody: 2 i 11 429. F0,05;2l11429=2,996518 co wyznacza przedział odrzuceń 

hipotezy zerowej w granicach: (2,99, ∞). Obliczona wartość statystyki F = 0,79 wyraźnie znajduje się 

poza przedziałem krytycznym i dlatego jednoznacznie są podstawy do nieodrzucania hipotezy 

zerowej
173

. Czynnik klasyfikujący, którym jest wielkość przedsiębiorstwa nie oddziaływuje w 2004 

roku na kształtowanie się wskaźnika płynności bieżącej.  

 Dla pozostałych lat obliczenia zostały zestawione w tabeli 28. 

Tabela 28. Testowanie hipotezy o wpływie wielkości przedsiębiorstwa na wskaźniki płynności 

bieżącej 
Rok Ho: średnie równe Statystyka F Krytyczny 

poziom F 

Krytyczny poziom 

istotności 

2004 Przyjmujemy 0,79 3 0,453656 

2003 Przyjmujemy 1,14 3 0,319335 

2002 Przyjmujemy 1,06 3 0,346392 

2001 Przyjmujemy 1,42 3 0,241155 

2000 Przyjmujemy 2,638 3 0,071538 

1999 Odrzucamy 10,635 3 0,000024 

1998 Odrzucamy 19,957 3 0,000000 

1997 Odrzucamy 16,392 3 0,000000 

1996 Odrzucamy 13,4727 3 0,000002 

Źródło: opracowanie własne. 

                                                 
173

 W dalszej części pracy będą podane jedynie wyniki postępowania kwalifikacyjnego. 
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 Od roku 2000 do 2004 nie ma podstaw do przyjęcia hipotezy, że czynnik grupujący, jakim jest 

wielkość przedsiębiorstwa ma znaczenie dla kształtowania się wskaźnika bieżącej płynności 

finansowej. We wcześniejszych latach natomiast ma znaczenie. Istotne jest wskazanie, gdzie te 

różnice występują. Na podstawie testu NIR stwierdzamy że różnice występowały w poziomie średnich 

wskaźnika płynności bieżącej w każdym roku (1996-1999): pomiędzy firmami małymi a średnimi i 

mikro a średnimi; pomiędzy mikro a małymi różnicy nie zaobserwowano. 

 Jeżeli dokonamy uporządkowania badanej próby MSP według wskaźnika płynności bieżącej 

przyjmując przedziały co 0,2 j. to okazuje się, że  każdym z badanych lat najwięcej przedsiębiorstw z 

sektora MSP charakteryzowało się płynnością w przedziale 1-1,2 (średnio  18 %), na drugim miejscu 

znalazł się przedział 0,8-1 (średnio 13 % przedsiębiorstw). Dla wielu firm wskaźnik płynności 

bieżącej kształtował się więc tuż poniżej zalecanej przez literaturę z zakresu analizy finansowej  

normy 1,2-2
174

 (zob. tabela 29). 

Tabela 29. Odsetek małych i średnich przedsiębiorstw w określonych przedziałach  

 Przedział 

wskaźników 

płynności 0,6-0,8 0,8-1 1-1,2 1,2-1,4 1,4-1,6 

1995 5% 11% 19% 15% 8% 

1996 5% 13% 19% 13% 9% 

1997 6% 14% 18% 11% 8% 

1998 8% 15% 17% 12% 8% 

1999 8% 14% 18% 11% 9% 

2000 8% 14% 16% 12% 8% 

2001 8% 13% 17% 11% 8% 

2002 9% 13% 17% 12% 9% 

2003 8% 13% 17% 12% 9% 

2004 7% 11% 15% 12% 9% 

Źródło: opracowanie własne. 

Przedsiębiorstwa o płynności bieżącej poniżej 1,2 (udział w 

grupie)
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Rys. 20. Odsetek przedsiębiorstw o wskaźniku płynności bieżącej poniżej wartości 1,2 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Powyższą obserwację potwierdzają również histogramy dla każdej grupy przedsiębiorstw w roku 2004 

(rys. 21). 

                                                 
174

 M. Sierpińska, D. Wędzki: wyd. cyt. s. 59-61 
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Wskaźnik płynności bieżącej, mikroprzedsiębiorstwa, 2004
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Wskaźnik płynności bieżącej, małe przedsiębiorstwa, 2004
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Wskaźnik płynności bieżącej, średnie przedsiębiorstwa, 2004
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Rys. 21. Wskaźniki płynności bieżącej w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwa w 2004 roku  
Źródło. Opracowanie własne. 

 

  Różnica pomiędzy średnimi wskaźnikami płynności bieżącej w mikro-, małych i 

średnich przedsiębiorstwach może wynikać z przynależności branżowej. Mniejsze przedsiębiorstwa 

częściej funkcjonują w usługach, większe natomiast w przemyśle. Dokładna analiza wskaźników 

płynności uwzględniająca charakterystykę branżową badanych przedsiębiorstw zostanie 

zaprezentowana w rozdz. 5.6.2. 

 Podstawowe statystyki charakteryzujące wskaźniki płynności szybkiej w sektorze MSP 

zostały zebrane w załączniku nr 2, natomiast kształtowanie się mediany w ciągu dziesięciu lat 

zaprezentowane na rys. 22. 
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Wskaźnik płynności szybkiej w MSP - mediana
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Rys. 22. Mediana wskaźnika płynności szybkiej w MSP. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 W analizowanym okresie wskaźnik płynności szybkiej sukcesywnie wzrasta we wszystkich 

przedsiębiorstwach, co świadczyć może o poprawie ich kondycji finansowej lub zmianie warunków 

rynkowych. Od roku 2000 do 2004 średni wskaźnik płynności szybkiej  w mikroprzedsiębiorstwach 

kształtował się w zalecanych w literaturze normach. Jednak analiza mediany (około 0,9) wskazuje, że 

50 % zbiorowości charakteryzuje się wskaźnikiem płynności szybkiej poniżej zalecanej normy w 

każdym roku (rys. 23). Podobne uwagi nasuwają się podczas analizy wskaźnika płynności szybkiej w 

grupie małych przedsiębiorstw. Z kolei w średnich przedsiębiorstwach średnia arytmetyczna 

wskaźnika płynności szybkiej zawiera się w proponowanych normatywach (1-1,2), natomiast mediana 

kształtuje się podobnie jak w pozostałych grupach – na poziomie 0,8-0,9 (zał. 2). 

 Jeżeli dokonamy podziału firm w grupach mikro, małych i średnich przedsiębiorstw ze 

względu na proponowaną w literaturze normę dla wskaźnika płynności szybkiej 1-1,2, zauważamy, że 

około 60 % firm w każdej z grup cechował wskaźnik płynności poniżej zalecanej normy. Jednak w 

czasie wyraźnie udział ten się zmniejsza. Na przestrzeni lat 1995-2004 spada o 10 punktów 

procentowych, co świadczy o poprawie płynności finansowej w MSP. Przedsiębiorstw, których 

wskaźnik płynności mieścił się w zalecanych normach było zdecydowanie mniej – około 15-10 %, w 

zależności od wielkości firm i roku. 
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Rys. 23. Odsetek przedsiębiorstw o wskaźniku płynności szybkiej poniżej 1 w mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstwach. 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Analiza wskaźnika płynności szybkiej dostarcza zaskakującego obrazu: mediana  

w mikroprzedsiębiorstwach jest wyższa od mediany w firmach małych i średnich (rys. 24). 

Mikroprzedsiębiorstwa muszą więc utrzymywać wyższy stan płynności mierzony wskaźnikiem 

płynności szybkiej. Przypuszczalnie przyczyn można doszukiwać się w: 

1) należnościach przeterminowanych i nieściągalnych – mikroprzedsiębiorstwa mogą mieć 

więcej należności nieściągalnych niż pozostałe grupy, ze względu na mniejszą siłą 

przetargową, nieposiadanie wyspecjalizowanych służb windykacyjnych itd. 

2) niższym poziomie zobowiązań – mniejsze przedsiębiorstwa mogą uzyskiwać krótsze terminy 

płatności niż przedsiębiorstwa większe, stąd niższy poziom zobowiązań, 

3) nieefektywnym utrzymywaniu środków pieniężnych, co z kolei może wynikać z braku wiedzy 

o zarządzaniu finansami, a w szczególności planowaniu finansowym, ale także z pewnej 

ostrożności wynikającej z małej siły przetargowej i większego znaczenia kosztów 

transakcyjnych przy małych kwotach kredytów lub operacji papierami krótkoterminowymi. 

 Obserwujemy również, że średnia arytmetyczna (zał. 2) i mediana (rys. 24) wskaźnika 

płynności szybkiej w mikroprzedsiębiorstwach charakteryzuje się dużymi wahaniami w 

poszczególnych latach, podczas gdy w firmach średnich i małych stabilnie wzrasta. Takie wahania 

mogę świadczyć o sporej wrażliwości firm najmniejszych na otoczenie zewnętrzne, a z drugiej strony 

o niekonsekwentnym zarządzaniu płynnością finansową lub po prostu braku takiego zarządzania. 

 Jeżeli  podzielmy przedsiębiorstwa w 2004 roku stosując kryterium wskaźnika płynności 

szybkiej i klas o przedziale 0,2 j.  to: 

 za dominantę w mikroprzedsiębiorstwach należy wskazać przedział 1-1,2 (14 % mikrofirm 

należy do niego), jednocześnie jest to zalecany prze teorię normatywny przedział dla 

wskaźnika płynności szybkiej, 

 w małych i średnich przedsiębiorstwach dominantą jest przedział 0,6-0,8 (14 % i 15 % 

obserwacji w tych grupach),  

Na przestrzeni 10 badanych lat obserwacje były podobne. W małych i średnich firmach  modalna 

znów kształtuje się znacznie poniżej zalecanej normy 1 dla  wskaźnika płynności szybkiej. 

Wskaźnik płynności szybkiej, 

mikroprzedsiębiorstwa, 2004 r.
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Wskaźnik płynności szybkiej, 

małe przedsiębiorstwa , 2004 r.
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Wskaźnik płynności szybkiej, średnie 

przedsiębiorstwa, 2004 r.
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Rys. 24.  Wskaźniki płynności szybkiej w mikroprzedsiębiorstwach, małych i średnich firmach w 

2004 roku. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Podobnie jak w przypadku wskaźnika płynności bieżącej, przeprowadzamy postępowanie 

statystyczne w celu zidentyfikowania, czy wielkość przedsiębiorstwa mogła mieć wpływ na 

kształtowanie się wskaźnika płynności szybkiej. Stawiamy więc hipotezę zerową:  średnie 

arytmetyczne wskaźnika płynności szybkiej w populacji mikro, małych i średnich przedsiębiorstw są 

sobie równe, wobec hipotezy alternatywnej, że nie wszystkie średnie są równe przy poziomie 

istotności ά =0,05. 

Tabela 30. Analiza wariancji dla wskaźnika płynności szybkiej 
Rok Ho: średnie 

równe 

Statystyka F Krytyczny  

poziom F 

Krytyczny poziom 

istotności 

2004 Przyjmujemy 1,39 3 0,249942 

2003 Przyjmujemy 0,96 3 0,381573 

2002 Przyjmujemy 0,31 3 0,730998 

2001 Przyjmujemy 1,32 3 0,267599 

2000 Przyjmujemy 0,455 3 0,634379 

1999 Odrzucamy 3,149 3 0,042941 

1998 Odrzucamy 4,542 3 0,010697 

1997 Przyjmujemy 2,247 3 0,105884 

1996 Przyjmujemy 2,339 3 0,096687 

1995 Przyjmujemy  1,8056 3 0,165069 

 Źródło: opracowanie własne. 
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 Okazuje się, że tylko w 1999 i 1998 roku są podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej. W 

pozostałych latach należy przyjąć, że czynnik klasyfikujący, jakim jest wielkość przedsiębiorstwa, nie 

ma istotnego znaczenia dla kształtowania się średniej arytmetycznej omawianego wskaźnika. 

 Ostatni z badanych wskaźników: płynności natychmiastowej (rys. 25 i zał. 3) wykazuje się 

bardzo dużym współczynnikiem zmienności, co świadczy o sporym rozrzucie obserwacji  

i o tym, że wskaźnik ulega znacznym wahaniom w poszczególnych przedsiębiorstwach. Stan środków 

pieniężnych jest chwilowy, dlatego też wartość informacyjna tego wskaźnika jest dużo mniejsza niż 

pozostałych. 

Wskaźnik płynności natychmiastowej w MSP - mediana
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Rys. 25. Wskaźnik płynności natychmiastowej w MSP – mediana. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Mimo to obserwujemy, że wskaźnik ten jest najwyższy w mikroprzedsiębiorstwach,  

a najniższy w średnich firmach. Potwierdzają się wcześniejsze przypuszczenia: mikroprzedsiębiorstwa 

utrzymują wyższy stan środków pieniężnych w stosunku do zobowiązań, co było częściowo 

przyczyną wyższego poziomu wskaźnika płynności szybkiej.  Powodów utrzymywania przez 

mikroprzedsiębiorstwa wyższego stanu środków pieniężnych można doszukiwać się w kilku 

obszarach: 

1. Ograniczonym dostępie do kapitału zewnętrznego. Mikroprzedsiębiorstwa nie mogą liczyć na 

łatwe uruchomienie kredytów, w związku z tym muszą utrzymywać wyższy stan środków 

pieniężnych niż przedsiębiorstwa większe. 

2. Awersji do korzystania z obcych źródeł finansowania właściciela firmy. Niechęć do 

zadłużania się wynikająca z tego, że firma jest głównym źródłem utrzymania rodziny oraz z 

obawy przed utratą niezależności, która jest nadrzędną wartością dla właścicieli najmniejszych 

przedsiębiorstw. 

3. Nieefektywnym zarządzaniu środkami pieniężnymi. Za zarządzanie wszystkimi sferami 

przedsiębiorstwa (produkcją, sprzedażą, marketingiem, finansami) najczęściej odpowiedzialny 

jest właściciel, który zwykle nie dysponuje wiedzą na temat zarządzania finansami.  

4. Braku odpowiedniej strategii przedsiębiorstwa i wynikającej z niej strategii inwestycyjnej. 
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5. Specyfiki cyklu inwestycyjnego w małych przedsiębiorstwach. Inwestycje  finansowanie są 

główne ze „środków własnych”, w związku z tym przedsiębiorcy gromadzą środki pieniężne 

na planowaną inwestycję rzeczową. 

6. Minimalizacji ryzyka i przyjmowania konserwatywnej strategii finansowania aktywów 

bieżących. 

 Za modalną dla wskaźnika płynności natychmiastowej należy uznać przedział 0,05-0,1. Ponad 

34 % średnich, 32 % małych i 25 % mikroprzedsiębiorstw, niemal w każdym roku w okresie 1995-

2004 charakteryzowało się wskaźnikiem płynności natychmiastowej należącym właśnie do tego 

przedziału (rys. 26). 

Wskaźnik płynności natychmiastowej 2004

25%

11%

3%
2%

4%

13%

8%

6%

4% 3%
3% 3% 2% 2% 2% 1%

34%

1%
2%

2%3%3%

5%

8%

6%
7%

21%

32%

18%

2%2%2%
2%

3%
4%5%

3%

8%

1%

13%

4%

20%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

0 0
,0

5

0
,1

0
,1

5

0
,2

0
,2

5

0
,3

0
,3

5

0
,4

0
,4

5

0
,5

0
,5

5

0
,6

(0
,6

; w
ię

c
e
j)

Wsk. płynności natychmiastowej

c
z
z
ę

s
to

tl
iw

o
ś

ć
 w

y
s

tę
p

o
w

a
n

ia

mikro

małe 

średnie
 

Rys. 26. Wskaźnik płynności natychmiastowej w sektorze MSP w 2004 roku. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Przeprowadzony test istotności ANOVA pokazuje, że populacje mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw różnią się istotnie od roku 1999-2004 (wyjątek 2002 r.) wskaźnikiem płynności 

natychmiastowej. Przed rokiem 1999 wielkość przedsiębiorstwa nie miała istotnego znaczenia dla 

omawianego wskaźnika. 

Tabela 31. Analiza wariancji dla wskaźnika płynności natychmiastowej 
Rok Ho: średnie równe Statystyka F F krytyczne Prawdopodobieństwo 

(p) 

2004 Odrzucamy 5,825 3 0,002961 

2003 Odrzucamy 4,828 3 0,008016 

2002 Przyjmujemy 0,953 3 0,385566 

2001 Odrzucamy 10,943 3 0,000018 

2000 Odrzucamy 8,255 3 0,000262 

1999 Odrzucamy 4,838 3 0,007949 

1998 Przyjmujemy 2,421 3 0,088934 

1997 Przyjmujemy   1,7264 3 0,178107 

1996 Przyjmujemy   1,3496 3 0,259578 

1995 Przyjmujemy 2,23415 3 0,107824 

Źródło: opracowanie własne. 

 Uzupełnieniem analizy wskaźników płynności jest również obserwacja różnic pomiędzy ich 

poziomami. Różnica pomiędzy wskaźnikiem płynności bieżącej a szybkim informuje o udziale 
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zapasów w zobowiązaniach. W średnich przedsiębiorstwach udział zapasów w zobowiązaniach jest 

wyższy niż w firmach małych i mikro (rys. 27). W średnich i małych firmach udział zapasów w 

zobowiązaniach maleje w czasie, natomiast w mikrofirmach wzrasta. Powiększanie się różnicy 

świadczy o wzroście znaczenia zapasów jako źródła środków na pokrycie zobowiązań 

krótkoterminowych. Jak wiadomo zapasy stanowią najmniej płynny składnik majątku obrotowego i 

zwiększanie ich znaczenia w finansowaniu zobowiązań należy odczytywać negatywnie z punktu 

widzenia płynności finansowej. Przyczyny w kształtowaniu się różnic mogą być następujące: 

 lepsze zarządzania zapasami w średnich i małych firmach – wprowadzanie nowoczesnych 

koncepcji np. just in time lub łańcuch dostaw, co pozwala obniżać zapasy w stosunku do 

zobowiązań; 

 trudności ze zbytem w mikrofirmach, 

 specyfice branżowej mikroprzedsiębiorstw – dominują przedsiębiorstwa usługowe. 

Z kolei różnica pomiędzy wskaźnikiem płynności szybkiej i natychmiastowej informuje o udziale 

należności w zobowiązaniach. W trzech badanych grupach ten udział jest niemal identyczny i wzrasta 

w czasie (rys. 27).  
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Rys. 27. Różnice pomiędzy wskaźnikami płynności. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Wskaźniki płynności dostarczają jedynie wstępnej informacji o wypłacalności bieżącej 

najmniejszych przedsiębiorstw. Ich analiza powinna zostać uzupełniona szczegółowym badaniem 

cykli zapasów, należności, zobowiązań i środków pieniężnych, ustaleniem poziomu kapitału 
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obrotowego i wskaźnika kapitału obrotowego w dniach obrotu (analiza taka zostanie przedstawiona w 

rozdz. 7 przy okazji omawiania praktyki małych i średnich przedsiębiorstw w zakresie zarządzania 

płynnością finansową). 

   

3.4.  Dynamiczny pomiar płynności 

 Wskaźnik płynności gotówkowej (wystarczalności gotówkowej na spłatę zobowiązań) został 

wyznaczony jako relacja sumy zysku netto i amortyzacji do zobowiązań bieżących (rys. 28, zał. 4). W 

trzech grupach badanych przedsiębiorstw nie różni się on istotnie. Wzrost w czasie wskaźnika 

płynności gotówkowej wskazuje na poprawę płynności finansowej w sektorze MSP. 
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Rys. 28. Wskaźnik wystarczalności gotówki operacyjnej na spłatę zobowiązań. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Podobne obserwacje czynimy wobec wskaźników wydajności gotówkowej. Pożądanym 

kierunkiem jest wzrost wskaźników wydajności w czasie. Poniżej na wykresach zaprezentowano 

średnie wskaźników wydajności gotówkowej sprzedaży (rys. 29, zał. 5), aktywów oraz aktywów 

obrotowych (rys. 30).  
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Rys. 29. Średnia arytmetyczna wskaźnika wydajności gotówkowej sprzedaży w latach 1995-2004 w 

sektorze MSP. 
Źródło: opracowanie własne. 

  

 Średnia arytmetyczna wskaźnika wydajności gotówkowej sprzedaży wzrasta w czasie co 

mogło by świadczyć o poprawie wydajności gotówkowej w trzech analizowanych grupach (rys 29). 

Najwyższą wydajnością gotówkową charakteryzują się przedsiębiorstwa średnie, najniższą 

mikroprzedsiębiorstwa. Z kolei lepszą wydajność gotówkową aktywów obserwujemy w 

mikroprzedsiębiorstwach (od roku 2002; rys. 30, zał. 6 i 7).  
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Wykres średnich i przedz. ufności (95,00%)
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Rys. 30. Wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów (u góry) i aktywów obrotowych w MSP. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 

3.5.  Poziom zadłużenia 

 Kompleksowa oceny wypłacalności wymaga również sięgnięcia po wskaźniki z grupy 

oceniającej zadłużenie. Poziom kapitałów obcych w przedsiębiorstwie wpływa na ryzyko prowadzenia 

działalności. Zwykle im ich więcej, a mniej kapitałów własnych, tym to ryzyko niewypłacalności jest 

większe. Kapitał własny w mniejszym stopniu obciąża płynność przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie 

do kapitału obcego, który niezależnie od osiągniętego przychodu i zysków wiąże się z odsetkami i 

innymi kosztami. 

 Na podstawie dostępnych w bazie sprawozdań finansowych informacji można było 

wyznaczyć wskaźniki zadłużenia, a także ocenić skłonność przedsiębiorstw do korzystania z 

kapitałów obcych w tym kredytów i pożyczek krótkoterminowych. Trudności pojawiły się przy 

ustalaniu wskaźników określających zdolność przedsiębiorstw do obsługi długu ze względu na 

dysponowanie jedynie syntetycznymi informacjami o rachunku przepływów pieniężnych (przepływy 

pieniężne netto z działalności operacyjnej, inwestycyjnej i finansowej).  

 Średnie arytmetyczne wskaźnika zadłużenia ogółem zostały ujęte w tab. 32 (pozostałe 

statystyki w zał. 8. Od 2001 roku obserwujemy wyższy udział zobowiązań w pasywach w mikro- i 

małych przedsiębiorstwach niż w przedsiębiorstwach średnich. Oznacza to jednocześnie, że w 

większych firmach wyższy jest udział kapitału własnego w aktywach.  

Tabela 32. Średnie zadłużenie przedsiębiorstw z sektora MSP 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Mikro firmy 53% 76% 54% 53% 53% 53% 52% 62% 55% 50% 

Małe firmy 61% 63% 61% 62% 61% 56% 54% 62% 55% 52% 

Średnie firmy 50% 53% 52% 55% 55% 52% 51% 59% 51% 49% 

Źródło: opracowanie własne. 
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 W analizie zadłużenia istotnych informacji dostarczają histogramy (rys. 31) sporządzane dla 

mikro, małych i średnich przedsiębiorstw: 

1. Histogram w mikroprzedsiębiorstwach różni się od histogramu przedsiębiorstw małych i 

średnich. Więcej przedsiębiorstw mieści się w przedziale z udziałem zobowiązań w 

aktywach od 0 do 10 %. Po 13 % firm znalazło się w przedziałach 70-80 % i 80-90 %. 

Sporo podmiotów (11 %) znalazło się również w przedziale 80-90 %. Do przedziału 70-90 

% należy więc aż 26 % mikroprzedsiębiorstw. 

2. W małych przedsiębiorstwach dominującym przedziałem jest 70-80 %  znalazło się w nim 

13 % badanych podmiotów w tej grupie. 

3. W średnich przedsiębiorstwach dominującym przedziałem jest: 60-70 % (12,5%), 

następnie 50-60 % (12,4 % firm). Do przedziału 50-70 % należy więc 25 % firm.  

 Mikroprzedsiębiorstwa są więc grupą bardzo niejednorodną. Z jednej strony spora grupa unika 

kapitału obcego, z drugiej natomiast w dużej liczbie przedsiębiorstw udział zadłużenia w pasywach 

sięga 80-90 %. Widzimy, że wraz z wzrostem przedsiębiorstwa proporcje się zmieniają. W średnich 

firmach wskaźnik zadłużenia skupia się w granicach 50-80 %.  

 Wysoki odsetek wśród mikroprzedsiębiorców podmiotów o zadłużeniu sięgającym 80-100 % 

może wskazywać na zagrożenie wypłacalności sporej grupy przedsiębiorstw (w 2004 roku było to 19 

% podmiotów w grupie mikrofirm). 

 

Udział zobowiązań ogółem w pasywach, mikro,2004
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Udział zobowiązań ogółem w pasywach, małe ,2004
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Udział zobowiązań ogółem w pasywach, średnie,2004
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Rys. 31. Histogramy – udział zobowiązań w pasywach. 

Źródło: opracowanie własne. 

  

 Z punktu widzenia wypłacalności znaczenie ma również struktura zadłużenia. Spory udział 

zobowiązań finansowych (kredytów czy pożyczek bankowych) może wpłynąć na pogłębienie się 

niewypłacalności w sytuacji chwilowej utraty płynności. Banki często żądają zabezpieczeń 

przewyższających dług (nawet kilkakrotnie), stąd ewentualna egzekucja długu z majątku 

przedsiębiorstwa może wpłynąć na obniżenie możliwości generowania wysokich wpływów z 

działalności operacyjnej na regulowanie pozostałych zobowiązań. Z drugiej jednak strony pożądanym 

kierunkiem zadłużenia się przedsiębiorstw, jest szersze wykorzystanie zobowiązań długoterminowych, 

które zwiększają kapitał stały przedsiębiorstwa i tym samym ułatwiają zachowanie srebrnej reguły 

bilansowej. 

 Panuje pogląd, iż małe przedsiębiorstwa unikają zadłużenia długoterminowego. Sami 

przedsiębiorcy również wskazują jako główne źródło finansowania działalności kapitał własny (por. 

rozdz. 7.4.3.). Weryfikacja tych stwierdzeń wymagała ustalenia struktury zadłużenia, a w 

szczególności udziału zobowiązań długoterminowych i krótkoterminowych w zobowiązaniach 

ogółem. 

 Wnioski z analizy statystycznej udziału zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach 

ogółem są następujące: co najmniej 75 %  mikroprzedsiębiorstw nie posiada zobowiązań 

długoterminowych (trzeci kwartyl jest równy 0). Jeżeli weźmiemy pod uwagę średnią arytmetyczną 

(rys. 32) to w mikrofirmach udział zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach ogółem jest 

najniższy (około 2-3 %) a w średnich przedsiębiorstwach najwyższy (około 7 %). 
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Udział zobowiązań długoterminowych w zobowiązań ogółem, 

średnia
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Rys. 32. Udział zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach ogółem. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Histogram sporządzony dla roku 2004 dostarcza z kolei informacji, że 85 % 

mikroprzedsiębiorstw, 68 % firm małych i 47 % firm średnich nie posiadało zobowiązań 

długoterminowych (rys. 33). Wraz z wzrostem przedsiębiorstwa zwiększał się udział zobowiązań 

długoterminowych w zobowiązaniach. 
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Rys. 33. Częstotliwość występowania różnych udziałów zobowiązań długoterminowych w 

zobowiązaniach ogółem, rok 2004. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Wnioski w stosunku do udziału kredytów i pożyczek krótkoterminowych w zobowiązaniach 

są identyczne jak w przypadku zobowiązań długoterminowych. Największy udział kredytów i 

pożyczek w zobowiązaniach ogółem zanotowały średnie firmy, najmniejszy natomiast firmy mikro. 

Mediana z kolei jest równa 0 %  w każdej z analizowanych grup. Oznacza to, że co najmniej 50 % 

obserwowanych mikro, małych i średnich przedsiębiorstw nie posiadało krótkoterminowych pożyczek 

i kredytów. Dopiero 3 kwartyl wskazuje na zróżnicowanie. Nadal w latach 1997-2001 w 75 % badany 

mikroprzedsiębiorstwach wskaźnik udziału kredytów i pożyczek w zobowiązaniach ogółem wynosił 0 

%. ¾ mikroprzedsiębiorstw nie zaciągało więc w omawianym okresie kredytów i pożyczek. 
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 Jeżeli weźmiemy pod uwagę średnią arytmetyczną (rys. 34) to w mikrofirmach udział 

kredytów i pożyczek w zobowiązaniach ogółem jest najniższy (około 2-4 %) a w średnich 

przedsiębiorstwach najwyższy (około 8-10 %). 

 

Udział kredytów i pożyczek w zobowiązaniach ogółem

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

Mikro firmy

Małe firmy

Średnie firmy

 

Rys. 34. Średni udział kredytów i pożyczek w zobowiązaniach ogółem. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

3.6.  Wartość przedsiębiorstwa na podstawie uproszczonej formuły 

Wilcoxa-Gamblera 

 

  Wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa może dawać pewien obraz jego wypłacalności. Niska 

wartość likwidacyjna w stosunku do sumy bilansowej informuje o zbliżaniu się przedsiębiorstwa do 

sfery niewypłacalności. Z kolei ujemna wartość przedsiębiorstwa oznacza, że dług przedsiębiorstwa 

przewyższa majątek i tym samym przedsiębiorstwo jest niewypłacalne.  

  W prowadzonych badaniach empirycznych obliczono wartości likwidacyjne przedsiębiorstw 

zgodnie z formułą Wilcoxa-Gamblera. Ustalono w każdym roku i grupie (mikro, małych i średnich 

jednostek), jaki był odsetek przedsiębiorstw o ujemnej likwidacyjnej wartości przedsiębiorstwa. 

Wyniki zestawiono na rysunku 35 i w tabeli 33. 
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Odstetek przedsiębiorstw o ujemnej wartości przedsiębiorstwa 

(metoda Wilcoxa)
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Rys. 35. Odsetek przedsiębiorstw o ujemnej wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa zgodnie z regułą 

Wilcoxa. 
Źródło: opracowanie własne. 

 W latach 1997-2004 obserwujemy, że najwyższy odsetek przedsiębiorstw o ujemnej wartości  

likwidacyjnej według formuły Wilcoxa pojawia się wśród mikro i małych przedsiębiorstw. 

Kształtował się on w okolicach 50 % i stopniowo się obniża. Wyjątek, stanowi rok 2002, w których w 

całym sektorze MSP zwiększył się odsetek przedsiębiorstw o ujemnej wartości likwidacyjnej. Rok 

2001 i początek 2002 były latami globalnej dekoniunktury. W kolejnych latach, po głębokim 

obniżeniu wzrostu PKB w 2001 roku następował stopniowo wzrost gospodarczy, co przekłada się 

również na obniżenie odsetka przedsiębiorstw o ujemnej wartości likwidacyjnej. 

 Tabela 33. Odsetek przedsiębiorstw i ujemnej wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa zgodnie z 

regułą Wilcoxa        

Odsetek podmiotów o ujemnej wartości przedsiębiorstwa 

  Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa 

1997 51% 53% 40% 

1998 47% 55% 43% 

1999 49% 55% 44% 

2000 46% 48% 41% 

2001 46% 45% 40% 

2002 52% 49% 45% 

2003 50% 49% 44% 

2004 44% 44% 39% 

Źródło: opracowanie własne. 

 Analizę wartości likwidacyjnej pogłębiono o wyznaczenie udziału tej wartości w sumie 

bilansowej (rys. 36). Poniżej przedstawiono histogramy dla roku 2004. Można zaobserwować 

wyraźną różnicę pomiędzy rozkładem przedsiębiorstw o określonym udziale wartości likwidacyjnej 

w sumie aktywów. W grupie średnich przedsiębiorstw obserwacje wyraźnie skupiają się od -50 % 

do + 75 %, dominuje przedział od 0 do 25 % - należy do niego około 30 % średnich przedsiębiorstw. 

Wyraźna różnica pomiędzy mikro, małymi a średnimi przedsiębiorstwami widoczna jest w 

przedziale 75 % do 100%. Należy do niej 5 % mikroprzedsiębiorstw, 1 % małych  i 0 % średnich 

przedsiębiorstw. Wyniki te można skonfrontować z histogramami dotyczącymi zadłużenia, 

ponieważ przy wyznaczaniu wartości likwidacyjnej duży wpływ ma poziom długu. 
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Mikroprzedsiębiorstwa były dosyć niejednorodne pod tym względem, w przeciwieństwie do 

przedsiębiorstw średnich. Z jednej strony pojawiały się przedsiębiorstwa ze sporym zadłużeniem, z 

drugiej strony liczna grupa unikała zadłużenia. Tendencje te przekładają się na rozkład udziału 

wartości likwidacyjnej w sumie aktywów. 
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Mikroprzedsiębiorstwa 

Histogram (małe-wilcox.sta 51v*4584c)
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Małe przedsiębiorstwa 
Histogram (średnie-wilcox.sta 51v*5885c)
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Średnie przedsiębiorstwa 

Rys. 36. Histogram – rozkład udziałów wartości likwidacyjnej do sumy bilansowej. 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Przeprowadzony test istotności ANOVA pokazuje, że populacje mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw różnią się istotnie w roku 2004 średnim udziałem wartości likwidacyjnej w sumie 

bilansowej (F krytyczne=2,99  dla 2 i 12 tys. stopni swobody, ά =0,05, statyka F=3,8, p =0,022373). 

 

3.7.  Kompleksowa ocena zagrożenia upadłością MSP– na podstawie modelu 

„poznańskiego” i B. Prusaka 

Po szczegółowej ocenie różnych aspektów związanych z wypłacalnością przedsiębiorstw z 

sektora MSP zaprezentowana zostanie kompleksowa ocena kondycji badanych przedsiębiorstw na 

podstawie modelu prognozowania zagrożenia finansowego. Wybór modelu był trudny ze względu 

na to, że: 

 większość opracowanych w Polsce modeli opierała się na sprawozdaniach spółek 

notowanych na GPW, a z reguły są to większe przedsiębiorstwa;  

 nieliczne modele zostały opracowane po roku 2000; 

 wiele modeli zostało opracowanych dla jednej, konkretnej branży;  

 wyznaczenie niektórych wskaźników wykorzystywanych w modelach wymagało 

obliczenia średnich arytmetycznych z dwóch kolejnych okresów sprawozdawczych, co 

znacznie skomplikowałoby proces obliczeń i zawęziło liczbę podmiotów objętych 

badaniem; 

Ostatecznie do oceny stopnia zagrożenia przedsiębiorstw w poszczególnych grupach 

wykorzystano wcześniej opisany model B. Prusaka oraz model „poznański” opracowany przez 

zespół w skład, którego weszli: M. Hamrol, B. Czajka, M. Piechocki, które zostały opisane w 

rozdziale 2.6.2.3.  

Na podstawie wybranych modeli obliczono wskaźniki bankructwa dla poszczególnych 

przedsiębiorstw w latach 2000-2004. Następnie usunięto obserwacje nietypowe i obliczono liczbę 

firm i ich odsetek w każdej grupie (mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw), dla których 

wskaźnik kształtował się poniżej punktu granicznego (0), ( tab. 34 , rysunek 37, załącznik nr 9 i 10). 

 

Tabela  34. Odsetek przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem wg. modelu „poznańskiego”  

Odsetek firm zagrożonych bankructwem (wg. modelu „poznańskiego”) 

  Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa 

2000 35% 31% 23% 

2001 35% 29% 23% 

2002 35% 29% 23% 

2003 29% 25% 21% 

2004 25% 21% 17% 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Wnioski są jednoznaczne: w każdym roku największy odsetek przedsiębiorstw zagrożonych 

bankructwem zaobserwowano wśród mikroprzedsiębiorstw, najmniejszy wśród firm średnich. 

Jednocześnie od 2002 roku wyraźnie spada odsetek przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem w 

każdej z badanych grup. W 2000 roku w grupie mikroprzedsiębiorstw, niemal 1/3 firm zostały 

zaklasyfikowane jako zagrożone bankructwem, podczas gdy w roku 2004 już tylko ¼. W takim 

samym stopniu sytuacja uległa poprawie w mikro i małych przedsiębiorstwach – odsetek firm 

zagrożonych bankructwem zmienił się o 10 punktów procentowych, podczas gdy w średnich 

przedsiębiorstwach o 6 punktów.  

Odsetek firm zagrożonych bankructwem (wg. modelu 
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Rys. 37. Odsetek przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem według modelu „poznańskiego”. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie modelu B. Prusaka, opracowanego dla MSP wnioski były podobne, aczkolwiek różnice 

pomiędzy mikro-, małymi i średnimi mniejsze (tabela 35). Model Pruska został opracowany dla 

przedsiębiorstw z branży przemysłowej – porównywano więc tylko ten sektor. 

 

Tabela 35. Odsetek przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem wg. modelu B. Prusaka 

Odsetek firm zagrożonych bankructwem (wg. modelu B. Prusaka) 

 Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiębiorstwa 

2000 42% 39% 38% 

2001 44% 39% 40% 

2002 42% 41% 40% 

2003 38% 36% 37% 

2004 35% 32% 32% 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Wyżej przeprowadzona analiza dostarcza dowodów, iż kondycja finansowa przedsiębiorstwa, 

a w szczególności płynność i wypłacalność pozostaje w związku z jego wielkością. Z drugiej strony 

daje się zauważyć stałą poprawę poszczególnych miar wypłacalności, w szczególności zmniejszający 

się odsetek przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem potwierdza przypuszczenia o poprawiającej się 

sytuacji finansowej sektora MSP. Z pewnością kondycja ta uzależniona jest od przeróżnych 
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czynników, zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Do pogłębionej analizy uwarunkowań 

wypłacalności przejdziemy w kolejnych rozdziałach. 
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4. Identyfikacja uwarunkowań wypłacalności 
 

4.1.  Teoretyczne modele przetrwania i rozwoju przedsiębiorstw 

Rozważania nad uwarunkowaniami wypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw w 

Polsce należy rozpocząć od przybliżenia znanych modeli, które opisują czynniki przetrwania i rozwoju 

przedsiębiorstw. W klasyfikacji czynników może również pomóc przegląd zrealizowanych badań 

empirycznych w krajach rozwiniętych nad uwarunkowaniami bankructwa małych przedsiębiorstw.  

Teorie, które pomocne mogą być w analizie uwarunkowań wypłacalności małych i średnich 

przedsiębiorstw, to: 

- koncepcja cyklu życia przedsiębiorstwa, 

- model strategicznych zasobów (Amit i Schoemaker), 

- model selekcji B. Jovanovica. 

Jednym ze spotykanych podejść do analizy czynników rozwoju i przetrwania przedsiębiorstw 

jest tzw. cykl życia organizacji
175

. Określając fazę rozwoju przedsiębiorstwa można przewidzieć, jakie 

zasoby mają podstawowe znaczenie w danej fazie i jak dalej będzie rozwijać się przedsiębiorstwo. 

Modeli odwołujących się do cyklu życia organizacji jest wiele. Poniżej zostanie zaprezentowany 

model zaproponowany przez N.C. Churchilla i V. L. Lewisa
176

, gdyż wyodrębniono w nim okresy, w 

których przedsiębiorstwo narażone jest na największe ryzyko bankructwa. 

W modelu wyróżniono 5 kolejnych etapów życia organizacji: zaistnienie, przetrwanie, sukces, 

ekspansję i dojrzałość (rys. 38). Ustalono, że o tym czy organizacja rozwija się i przechodzi przez 

kolejne stadia decyduje ewolucja czynników przedsiębiorstwa i zarządzania. Tymi czynnikami są: 

zasoby finansowe (gotówka i możliwości finansowe), operacyjne i strategiczne zdolności właściciela 

do działania, jakość i zróżnicowanie kadry, planowanie strategiczne, formalne procedury. W związku 

z tym, że organizacja na każdym etapie zmaga się z innymi problemami i wyzwaniami zmienia się 

rola poszczególnych czynników.  

Etap I  to zaistnienie. Na tym etapie zostaje określona podstawowa działalność 

przedsiębiorstwa oraz właściciel-menedżer, który jest kluczową postacią, decyduje ile środków zechce 

przeznaczyć na rozwój swojej działalności. Początkowo właściciel może nawet działać sam, z czasem 

buduje prostą, nieskomplikowaną organizację, w której sam inicjuje wszystkie procesy oraz dostarcza 

niezbędnych zasobów. Planowanie działalności, formalne procedury na tym etapie praktycznie nie 

istnieją. Strategia przedsiębiorstwa polega na wykorzystaniu pojawiających się szans, a głównym 
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 Por. T. Gruszecki: wyd. cyt. s. 230-236; Przetrwanie i rozwój małych i średnich przedsiębiorstw. wyd. cyt. s. 
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europejskiej. Warszawa: Sicin 2004 s. 115-126. 
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 N.C. Churchill, V. L. Lewis. The Five Stages of Small Business Growth „Harvard Business Review” May-

June 1983.  



 131 

celem jest przetrwanie i utrzymanie się na rynku. Dalszy rozwój będzie w głównej mierze zależał od 

sektora, w którym przedsiębiorstwo rozpoczęło działalność, a także od zasobów finansowych 

właściciela firmy. Jeżeli oferta przedsiębiorstwa nie zostanie zaakceptowana przez rynek, a kapitał 

startowy wyczerpie się przedsiębiorstwo zbankrutuje, bądź właściciel zlikwiduje swoją działalność. 

Zaistnienie Przeżycie Sukces Ekspansja Dojrzałość

Znaczące ale 

dające się 

kształtować

Krytyczne dla 

przedsiębiorstwa

Niemające 

większego 

znaczenia 

lub 

stanowiąze 

naturalny 

zasób 

przedsiębiors

twa

ETAPY

ROZWOJU

CZYNNIKI

Operacyjne zdolności właścicela do działania

Zasoby finansowe

Jakość i zróżnicowane kadry

Planowanie strategiczne

Strategiczne zdolności właściciela do zarządzania

Formalne procedury

 

 

Rys. 38. Znaczenie poszczególnych zasobów w cyklu życia organizacji. 
Źródło: N.C. Churchill, V. L. Lewis. The Five Stages of Small Business Growth „Harvard Business 

Review” May-June 1983. 

 

W I etapie, zaistnienia wskazano na dwa kluczowe i krytyczne dla rozwoju zasoby: operacyjne 

zdolności właściciela i zasoby finansowe. Brak środków pieniężnych, a także niedostateczne 

angażowanie się właściciela w takie obszary jak: marketing, produkcja, zarządzanie przyczynia się do 

bankructwa wielu młodych firm. Jeżeli znajdzie się nowy właściciel, który widzi perspektywę rozwoju 

dla firmy, przedsiębiorstwo może zostać sprzedane po kosztach (rys. 39). Natomiast jeżeli oferta firmy 

(produkty, usługi) zdobędą uznanie i akceptację klientów firma może się utrzymać na rynku i przejść 

do kolejnego etapu, jakim jest przeżycie. 

Etap II – Przeżycie. Przedsiębiorstwa, które doszły do etapu II jakim jest przeżycie są 

jednostkami rozpoznawalnymi na rynku. Głównym problemem tych młodych firm jest przede 

wszystkim wysokość kosztów i zdolność do generowania dochodów. Menedżer (właściciel) obawiają 

się czy wielkość dochodów pokryje poczynione inwestycje. W przedsiębiorstwach zaczyna się 

pojawiać proces delegowania uprawnień, aczkolwiek właściciel ma nadal niebagatelny wpływ na 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa i silnie się z nim utożsamia. Jednocześnie głównym celem 

organizacji jest przeżycie, a przy okazji możliwy jest powolny wzrost. Przedsiębiorstwa na tym etapie 

powinny wprowadzać system formalnego planowania, który w szczególnej mierze powinien dotyczyć 
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prognozowania przepływów pieniężnych decydujących o zdolności przedsiębiorstwa do regulowania 

zobowiązań.  

Jeżeli zyski przedsiębiorstwa będą wystarczające ma ono szansę przejść do kolejnego etapu – 

sukcesu. W przypadku minimalnych zysków, właściciel może sprzedać przedsiębiorstwo ze stratą 

(rys. 39). Pozostałe podmioty, które nie zdołały się rozwinąć właściwie pod względem 

organizacyjnym i ekonomicznym znikają z rynku – bankrutują lub są likwidowane. 

Etap I

Zaistnienie

Etap II

Przeżycie

Etap III

-sukces i wzrost

-sukces i nieangażowanie się

Etap IV

Oderwanie się

Ekspansja

Etap V

Dojrzałość

zaistnienie

likwidacja
upadek

sprzedaż

wzrost

likwidacja

wystarczający

minimalny

Dalszy wzrost

zaistnienie
Sprzedaż lub 

fuzja

kontynuacja adaptacja

Brak adaptacji

obrona

Kontynuacja

sukces

kultywacja

Sprzedaż lub 

fuzja

defensywna

zaistnienie

porażka

schyłek

sprzedaż

obrona

sukces

Brak sukcesu

działaine

Powrót do 

etapu II

zaistnienie

START

sprzedaż

upadek

upadek
upadek

xB

xB
xB xB xB

xA

X+

X++

X+++

X-

xA - sprzedaż po kosztach

X- - sprzedaż ze stratą

X+ - sprzedaż z zyskiem

X++ - sprzedaż z dużym zyskiem

à  - dostosowanie się lub kontynuacja (jako czynność tymczasowa lub stała)

- - > - zmiana strategii działania

xB - bankructwo

 

Rys. 39. Model rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw 
Źródło: N.C. Churchill, V. L. Lewis. The Five Stages of Small Business Growth „Harvard Business 

Review” May-June 1983 oraz I. Janiuk:  wyd. cyt. s. 116. 

 

W etapie III (sukces) może rozwijać się kilkoma ścieżkami: przez dalszy wzrost lub przez 

nieangażowanie się właściciela. Wzrost przedsiębiorstwa wiąże się z przeprowadzeniem nowych 

inwestycji, które powinny być poprzedzone dokładną analizą rynku, możliwości przedsiębiorstwa, 

jego słabych i silnych stron. Inwestycje z kolei wymagają dodatkowych środków pieniężnych, w 

związku z tym należy reinwestować zyski lub zwiększać kapitał przedsiębiorstwa. Ważne, aby 

wyższych zysków, które osiągane są na tym etapie nie przeznaczać na nadmierną konsumpcję. 

Na etapie sukcesu coraz większego znaczenia nabierają strategiczne zdolności właściciela do 

zarządzania. Przejawia się to w gotowości właściciela do delegowania uprawnień, budowania 

struktury organizacyjnej, wprowadzenia menedżerów odpowiedzialnych za poszczególne obszary 

działalności, którzy przejmują pewne zakresy obowiązków, wykonywane dotychczas przez niego, a 
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przede wszystkim zwiększania roli planowania strategicznego. Jeżeli wszystkie warunki zostaną 

spełnione, przedsiębiorstwo rozwinie się. 

Drugą ścieżką na etapie sukcesu jest nieangażowanie się właściciela w działalność. Jest to 

możliwe w organizacjach, które opanowują niewielkie, ale stabilne segmenty rynku, w których dalsze 

możliwości rozwojowe są ograniczone, osiągnęły odpowiednie rozmiary i wypracowują średnie zyski. 

Takie firmy mogą przetrwać dłuższy czas na etapie sukcesu, jeżeli nie ujawnią się negatywne warunki 

w otoczeniu przedsiębiorstwa. Właściciel może również sprzedać swoje przedsiębiorstwo z zyskiem 

lub w drodze fuzji połączyć się z inną jednostką. Jeżeli natomiast przedsiębiorstwo nie dostosuje się 

do zmiennych warunków rynkowych może zbankrutować lub cofnąć się do etapu przeżycia. Z kolei 

organizacje, którym uda się adaptacja do zmienionych warunków rynkowych mogą zmierzać do 

ekspansji, pod warunkiem przeprowadzenia wielu istotnych zmian organizacyjnych. Głównym 

zadaniem na tym etapie jest powstrzymanie odpływu zasobów finansowych, gdyż ewentualne 

zwiększenie wydatków może przynieść szkodę przedsiębiorstwu. Może jednak dojść do sytuacji, iż 

rynek lokalny nie pozwoli na dalszy rozwój przedsiębiorstwa i przez dłuższy czas może pozostawać 

na tym etapie.  

Do etapu IV, ekspansji, przechodzą te przedsiębiorstwa, którym udał się dalszy wzrost na 

etapie sukcesu i powstała organizacja złożona, w której coraz większego znaczenia nabierają formalne 

procedury oraz planowanie strategiczne. Następuje rozbudowa struktury organizacyjnej, tworzone są 

specjalistyczne piony funkcjonalne. Pożądanym kierunkiem rozwoju struktur jest decentralizacja i 

zaangażowanie kompetentnych menedżerów. Właściciel już nie jest w stanie jednoosobowo zarządzać 

organizacją, jego obowiązki przejmują zatrudnieni menedżerowie, szczególnie w takich obszarach jak: 

analiza otoczenia, kosztów,  planowanie strategiczne.  

Na etapie ekspansji krytycznymi czynnikami dla przedsiębiorstwa stają się: jakość i 

zróżnicowanie kadry, planowanie strategiczne, formalne procedury oraz strategiczne zdolności 

właściciela do zarządzania. Ponownie znaczenia nabierają, podobnie jak w fazie zaistnienia i 

przetrwania, zasoby finansowe. Mają one zapewnić przedsiębiorstwu dalszy rozwój, co wymaga 

między innymi ścisłej kontroli kosztów i właściwego rozpoznania kierunków inwestycji. Błędne 

inwestycje zwiększają ryzyko cofnięcia się w rozwoju do wcześniejszych etapów. 

Z tego względu, że tak wiele czynników jest na etapie ekspansji krytycznych jest, on bardzo 

trudny i może dojść do kilku scenariuszy: schyłku, obrony, powrotu do etapu II oraz bankructwa (rys. 

39). Jeżeli zostaną podjęte  niewłaściwe inwestycje, przedsiębiorstwo po krótkotrwałym schyłku może 

zostać sprzedane z zyskiem lub przechodzi do zachowań defensywnych. Natomiast w sytuacji, gdy 

obrona przedsiębiorstwa będzie skuteczna przedsiębiorstwo odnosi sukces i przechodzi do etapu 

ekspansji. Z kolei nieudane zmiany organizacyjne mogą spowodować cofnięcie przedsiębiorstwa do 

etapu trzeciego lub od razu zakończyć się bankructwem. Jako przyczynę niepowodzeń można wskazać 

brak strategicznej zdolności właściciela, słabą jakość kadr, brak planowania strategicznego, a także 

formalnych procedur regulujących działanie organizacji. Przyczyn niepowodzenia organizacji w etapie 



 134 

ekspansji można doszukiwać się również w zbyt szybkim rozwoju przedsiębiorstwa, przy 

jednoczesnej ograniczonym dostępie do środków finansowych na dalszy rozwój. Istotnym powodem 

niepowodzenia może być także niechęć właściciela do delegowania uprawnień i zachowanie znaczącej 

władzy pozwalającej w istotny sposób wpływać na dalsze losy organizacji. 

 Ostatni, V etap w modelu rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw,  to dojrzałość 

organizacji. Przedsiębiorstwo dywersyfikuje swoją działalność wchodząc na nowe rynki, rozszerzając 

profil działalności. W związku z tym ewolucji podlega struktura organizacyjna, w której coraz więcej 

miejsca jest dla menedżerów, analityków, doradców. Większego znaczenia nabierają profesjonalne 

narzędzia zarządzania, w szczególności te związane z procesem planowania strategicznego. Główny 

nacisk powinien być położony na kontroli przychodów finansowych i prawidłowym reinwestowaniu 

zysków. Jeżeli wyniki finansowe nie są zadawalające dla właścicieli, jednostka może zostać sprzedana 

bądź przejęta przez inny podmiot. Istotnym zagrożeniem na tym etapie jest utrata ducha 

przedsiębiorczości, który do tej pory „napędzał” firmę do działania, wyzwalał innowacyjność, 

zachęcał do działań ryzykownych. W efekcie  przedsiębiorstwo może stać się skostniałe, bez wizji i 

szans na osiąganie sukcesów, a stąd najbliższa droga do bankructwa. Jeżeli jednak nastąpi istotne 

przegrupowanie zasobów pojawia się szansa na cofniecie się do etapu IV – ekspansji i dalszy rozwój.  

 Analiza pięciu etapów cyklu życia małego i średniego przedsiębiorstwa prowadzi do 

następujących spostrzeżeń: najważniejsze w rozwoju przedsiębiorstwa są zasoby finansowe, a także 

osoba właściciela i jego umiejętności zarządcze, zarówno operacyjne, jak i strategiczne. Zasoby 

finansowe tylko na krótki czas, pod koniec etapu sukcesu, tracą na znaczeniu. W fazie zaistnienia, 

przeżycia, początkowym okresie sukcesu, ekspansji oraz dojrzałości, zasoby finansowe zaliczane są 

do krytycznych czynników warunkujących przetrwanie firmy. Istotna dla rozwoju jest także 

umiejętność właściciela do delegowania uprawnień. Niezdolność do zaprzestania angażowania się we 

wszystkie obszary funkcjonalne firmy prowadzi do bankructwa wielu przedsiębiorstw.   

 Teoria N.C. Churchilla i V. L. Lewisa określa jakie czynniki są kluczowe dla dalszego 

rozwoju przedsiębiorstwa. Jeżeli, któryś z kluczowych elementów zawiedzie, albo jest niedostatecznie 

rozwinięty może dojść do bankructwa przedsiębiorstwa. 

  Próbę wyjaśnienia przyczyn „znikania” firm z rynku podejmuje się B. Jovanovic
177

, w tzw. 

modelu selekcji. Twierdzi, że przedsiębiorca, który zakłada działalność, nie zna z góry funkcji 

kosztów oraz nie potrafi ocenić szans przetrwania, a także swoich umiejętności menedżerskich. W 

początkowej fazie właściciel podejmuje decyzje na podstawie dość mglistych wyobrażeniach o swojej 

przyszłej działalności. W trakcie działania dopiero uczą się i rozwija przedsiębiorstwo. 

Przedsiębiorstwo zamykają natomiast ci, dla których oczekiwania były wyższe niż osiągnięte realnie 

rezultaty. Teoria Jovanivica postrzega proces tworzenia nowych przedsiębiorstw jako przypadkowy, 
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natomiast ich „znikanie” tłumaczy rozbieżnością w ocenie możliwości rozwoju przedsiębiorstwa przez 

przedsiębiorcę a rzeczywistością.  

Z kolei Amit i Schoemaker
178

 wyjaśniają przyczyny niewypłacalności i upadku 

przedsiębiorstwa na podstawie modelu zasobów strategicznych i renty organizacyjnej (Stategic Assets 

and Organizational Rents).  Według tych dwóch kanadyjskich uczonych powodów bankructwa 

młodych przedsiębiorstw można doszukiwać się w niewłaściwie wykształconych w odpowiednim 

czasie zasobach i umiejętnościach (zanim początkowe zasoby zostaną uszczuplone). Zasoby 

przedsiębiorstwa należy zdefiniować jako zespół dostępnych dla przedsiębiorstwa czynników, które 

należą lub są pod jego kontrolą. Z koeli umiejętności to oparte na informacji, namacalne bądź 

nienamacalne procesy, które są specyficzne dla danego rodzaju organizacji i rozwijają się w czasie w 

wyniku korzystania z zasobów. W modelu strategicznych zasobów zakłada się, że zarówno celowo 

kontrolowane zasoby i umiejętności przedsiębiorstwa, jak i zewnętrzne uwarunkowania wynikające z 

przynależności do branży określają, czy ma ono właściwe strategiczne aktywa, niezbędne by 

wygenerować rentę ekonomiczną (economic rent). Jeżeli zasoby i umiejętności  są dopasowane do 

warunków panujących w branży, przedsiębiorstwo ma szansę na osiągnięcie sukcesu, w przeciwnym 

razie narażone jest na bankructwo. Zatem  młode i małe przedsiębiorstwa zagrożone są w większym 

stopniu bankructwem niż przedsiębiorstwa starsze, które mają już za sobą „okres młodości” 

(obciążenia młodością). Jednak przedsiębiorstwa te ciągle powinny się upewnianiać, czy wykształcone 

zasoby i umiejętności są adekwatne do zmieniających się warunków w branży. 

 Rysunek poniżej (rys. 40) przedstawia macierz, która obrazuje hipotetyczne miejsce 

przedsiębiorstw młodych i dojrzałych,  w zależności od tego w jakim stopniu rozwinięte są ich 

wewnętrzne zasoby oraz jak bardzo rozpoznane zostało środowisko zewnętrzne. Dla przedsiębiorstw 

najbardziej pożądaną pozycją jest obszar C. Dotyczy jednak firm, które już jakiś czas funkcjonują na 

rynku, dobrze rozpoznały warunki panujące w branży oraz właściwie rozwinęły własne umiejętności i 

zasoby. Sytuację firm rozpoczynających działalność reprezentuje pole B i A. Przedsiębiorstwa z 

obszaru B mają duże szanse na przetrwanie, z kolei te z obszaru A są narażone na wysokie ryzyko 

bankructwa, które wynika z tego, że nie dysponują odpowiednimi zasobami aktywów, aby rozwinąć 

umiejętności i dostosować się do panujących warunków rynkowych. Przejście z obszaru A do C jest 

praktycznie niemożliwe (rys. 40). 

 

  

                                                 
178

 S. Thornhill, R. Amit:  Learning from failure: Organizational mortality and the resource-based view. 

Reasearch Paper. Canada: 2003 (www.statcan.ca). 
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Rys. 40. Macierz w modelu strategicznych zasobów. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Thornhill, R. Amit: Learning from failure: Organizational 

mortality and the resource-based view Reasearch Paper. Canada: 2003.s .3. 

 

W tabeli 36 zestawiono kluczowe czynniki istotne dla osiągnięcia sukcesu według wyżej 

przedstawionych teorii. 

Tabela 36. Kluczowe czynniki przetrwania w wybranych teoriach 
Teoria Autorzy Kluczowe czynniki dla przetrwania 

5 etapów cyklu życia 

przedsiębiorstwa 

N.C. Churchill i V. L. Lewis Zależne od fazy życia 

przedsiębiorstwa: zasoby 

finansowej, operacyjne i 

strategiczne zdolności właściciela, 

jakość i zróżnicowanie kadry, 

planowanie strategiczne, formalne 

procedury. 

Model selekcji B. Jovanovic. Nieznajomość funkcji kosztów 

Model strategicznych zasobów Amit i Schoemaker Dobre rozpoznanie uwarunkowań 

branżowych oraz wykształcenie 

strategicznych zasobów i 

umiejętności przedsiębiorstwa 

Źródło: opracowanie własne na podstawie S. Thornhill, R. wyd. cyt. P. Dominiak: wyd. cyt. s. 216-218, T. 

Gruszecki: wyd. cyt. s. 230-236; Przetrwanie i rozwój małych i średnich…. 71-86; I. Janiuk wyd. Cyt. s. 115-

126, N.C. Churchill, V. L. Lewis. wyd. cyt.  

 

Stan młodości 

 B 
  

Przetrwanie zależy od zdolności do 

rozwinięcia aktywów 

strategicznych 

  

Stan niewiedzy 

A 

 

Renta 

organizacyjna 

  C 

Aktywa strategiczne 

umożliwiają wzrost 

wartości i rozwój 

Niskie prawdopodobieństwo 

przeżycia firmy bez niezbędnych 

aktywów do rozpoznanie 

strategicznych czynników sektora i 

rozwoju umiejętności oraz zasobów 

  

Zwiększa się ryzyko 

bankructwa, jeżeli firma nie 

dostosowuje na nowo swoich 

zasobów do zmieniających się 

uwarunkowań rynkowych 

  

Stan starzenia się 
   D 

Niski poziom 

zasobów i 

umiejętności 

  

Strategiczne 

uwarunkowani

a branżowe 

dobrze 

rozpoznane 

  

Wysoki 

poziom 

zasobów i 

umiejętności 

  

Strategiczne 

uwarunkowani

a branżowe 

słabo 

rozpoznane 
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4.2.  Czynniki bankructwa i przetrwania firm w krajach rozwiniętych  

 

 Zanim podjęta zostanie próba zidentyfikowania czynników egzo- i endogenicznych 

warunkujących wypłacalność MSP w Polsce warto przyjrzeć się dotychczasowym badaniom jakie 

zostały podjęte nad przyczynami bankructwa firm w krajach rozwiniętych, takich jak Australia, Stany 

Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Kanada. Badania te rzucają światło na poszukiwanie 

możliwych uwarunkowań wypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 

Coroczne raporty ITSA (Insovency and Trustem Sernice Australia), specjalnej instytucji 

zajmującej się między innymi badaniem uwarunkowań upadłości australijskich firm, wskazują, że 

głównymi przyczynami upadku są
179

: brak umiejętności zarządzania, kondycja ekonomiczna 

przedsiębiorstwa, brak kapitału
180

. Ponadto wśród istotnych przyczyn wymienia się: nadmierne 

zadłużenie, wysokie oprocentowanie kredytów oraz przyczyny osobiste, w tym zdrowotne kadry 

zarządczej. Stały monitoring grupy uwarunkowań pozwala obserwować, jak zmienia się ich znaczenie 

w kolejnych latach (tab. 37). W 2000 roku za najistotniejszą przyczynę upadku przedsiębiorstw 

uznano brak umiejętności zarządzania (20 % wskazań), natomiast w 2005 roku na czołówkę wysunęła 

się zła kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa (28 % wskazań). Na znaczeniu w 2005 roku w 

stosunku do roku 2000 straciła przyczyna „brak kapitału”. Może to oznaczać, że na przestrzeni lat 

poprawiła się dostępność do kapitału australijskich przedsiębiorstw (poprawa czynnika zewnętrznego), 

ale jednocześnie wzmocniło się niekorzystne działanie czynników wewnętrznych jakim jest właśnie 

kondycja przedsiębiorstwa, przyczyny osobiste właściciela i brak umiejętności zarządzania.  

                                                 
179

 Annual Reports on the Operation of the Bankruptcy Act, 1966 – Inspector General Annual Report 

04/05 s. 12. 

180
 Zwrócić należy uwagę na pewną niekonsekwencję w identyfikacji przyczyn. W szczególności kondycja 

ekonomiczna przedsiębiorstwa jest czynnikiem wtórnym, a wpływ na nią może mieć między innymi brak 

umiejętności zarządzania czy brak kapitału, a więc czynniki pierwotne. 
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Tabela 37. Przyczyny upadłości przedsiębiorstw australijskich w roku 2000 i 2005. 

Przyczyny 2000 rok 2005 rok 

Kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa 17% 28% 

Przyczyny osobiste, w tym zdrowotne 10% 12% 

Brak umiejętności zarządzania 20% 11% 

Nadmierne zadłużenie 6% 10% 

Brak kapitału 16% 8% 

Wysokie stopy procentowe 9% 5% 

Wzrost należności nieściągalnych 4% 4% 

Zaniedbanie prowadzenia wymaganej księgowości 3% 3% 

Sezonowość 5% 2% 

Ryzykowne przedsięwzięcia 2% 1% 

Inne czynniki 8% 15% 

RAZEM 100% 100% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Annual Reports on the Operation of the Bankruptcy Act – Inspector 

General Annual Report 04/05 s. 12, Bankruptcy Act, Annual Report 1999-2000 s. 17. 

 

 W Stanach Zjednoczonych badaniu poddano 189 z 531 przedsiębiorstw, które zbankrutowały 

w 1998
181

. Wyróżniono dwie podstawowe przyczyny bankructw: nieadekwatne planowanie 

finansowe, co w szczególności skutkowało niedoszacowaniem wielkości kapitału startowego w 

pierwszym okresie  funkcjonowania przedsiębiorstwa, a po drugie nieodpowiednia do zakresu 

prowadzonej działalności lokalizacja przedsiębiorstwa. Badania potwierdziły również, że braki w 

wiedzy z zakresu zarządzania należy umieścić w katalogu głównych przyczyn upadku 

przedsiębiorstw.  

 Amerykańskie badania pokazały również, że nie ma związku pomiędzy pożyczaniem 

pieniędzy na strat, a bankructwem przedsiębiorstwa. Największy odsetek bankrutów (około 35 %) 

pojawił się w grupie przedsiębiorstw, które pożyczyły od 0-25 % początkowego kapitału. Trochę 

mniej, bo już 33 % firm-bankrutów pożyczyło w granicach 51-75 %. W sumie 51 % podmiotów 

objętych badaniem pożyczyło nie więcej niż 50 % kapitału. Ponadprzeciętne zadłużanie się nie było 

więc przyczyną bankructwa. Zauważono również, że przedsiębiorstwa, które zaangażowały małe 

kwoty, były bardziej podatne na bankructwo. Zwrócono więc uwagę na problem niedokapitalizowania 

działalności, który pojawił się również w badaniach innych krajów.  

Cytowane badania wykazały ciekawy związek pomiędzy oczekiwaniami przedsiębiorcy co do 

zwrotu zainwestowanych środków, a bankructwem przedsiębiorstwa. Około 32 % firm bankrutów 

liczyło na zwrot w okresie krótszym niż rok, 26 % w ciągu roku, 21 % w ciągu 2 lat, a 12 % w ciągu 3 

lat. Trzy czwarte populacji bankrutów uważało więc, że nastąpi szybki zwrot zainwestowanych 

środków. Widać, że te oczekiwania w wyraźny sposób przyczyniały się do bankructwa 

przedsiębiorstwa. Bankruci wskazywali również, że problematyczne okazało się właściwe ustaleniem 

warunków kredytowych dla odbiorców. Około 61 % firm, które zbankrutowały, oceniało swoje 

                                                 
181

 D. B. Bardley III: Lack od Financial and Location Planning Causes Small Business Bankruptcy. 

http://www.sbaer.uca.edu/research/asbe/2000/10.pdf  

http://www.sbaer.uca.edu/research/asbe/2000/10.pdf
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zdolności w tym zakresie jako złe lub średnie. Jest to kolejny dowód na słabą wiedzę z zakresu 

zarządzania finansami, co implikuje nieumiejętne planowanie finansowe.  

Inne badania amerykańskich naukowców
182

 (Zacharakis, Meyer, De Castro) nad identyfikacją 

przyczyn upadku nowych przedsięwzięć prowadzone były odrębnie wśród przedsiębiorców 

(menedżerów) oraz wśród inwestorów (osób dostarczających kapitał). W wyniku przeprowadzenia 

pogłębionych wywiadów została stworzona lista rankingowa uwarunkowań bankructwa. Okazało się, 

że spostrzeżenia przedsiębiorców i menedżerów różnią się (tab. 38). 

 

Tabela 38. Ranking specyficznych czynników upadku przedsięwzięcia w opinii przedsiębiorców i 

kapitalistów (dotyczy własnego przedsiębiorstwa) 
(W – czynnik wewnętrzny, Z – czynnik zewnętrzny) 

L.p. Przedsiębiorcy 

(menedżerowie) 

Liczba wskazań L.p. Inwestorzy  Liczba wskazań 

1 Złe warunki rynkowe (Z) 40 1 Złe warunki 

rynkowe (Z) 

25 

2 Zła strategia zarządzania 

(W) 

13 2 Brak 

umiejętności 

zarządzania 

(W) 

9 

3-5 Brak kapitalizacji (W) 9 3 Zły moment 

wprowadzenia 

produktu (W) 

4 

3-5 Złe stosunki między 

zaopatrzeniowcami i 

sprzedawcami (Z) 

9 4 Zła strategia 

zarządzania (W) 

3 

3-5 Niekompetencja 

kluczowych osób 

9 5 Brak 

kapitalizacji (W) 

3 

6 Brak umiejętności 

zarządzania 

5 6 Chybiona 

implementacja 

(W) 

2 

7 Brak wizji zarządzania 5    

8 Zły projekt produktu 5    

9 Chybiona implementacja 5    

10 Zła współpraca z 

kapitalistami/udziałowcami 

4    

11 Brak zdolności 

technicznych (W) 

4    

12 Niskie możliwości 

finansowania (Z) 

3    

Źródło: A. J. Zacharakis, G. D. Meyer, J. De Castro: Differing Perceptions of New Venture Failure; A 

matched Exploratory Study of Venture Capitalists and Entrepreneuers. Journal of Small Business Management, 

Vol. 37, 1999. 

  
Zarówno inwestorzy jak i przedsiębiorcy doszukują się przyczyn niepowodzenia interesu w 

czynnikach zewnętrznych. Na pierwszym miejscu znalazły się złe warunki rynkowe. Podczas gdy 

inwestorzy na drugim miejscu wskazywali brak umiejętności zarządzania, przedsiębiorcy nie typowali 

tego czynnika zbyt często i znalazł się on dopiero na 6 miejscu. Jeżeli jednak poprosiło się 

ankietowane osoby, aby wskazały przyczyny upadku innych przedsiębiorców, inwestorzy i 

                                                 
182

 A. J. Zacharakis, G. D. Meyer, J. De Castro:  Differing Perceptions of New Venture Failure; A matched 

Exploratory Study of Venture Capitalists and Entrepreneuers. Journal of Small Business Management, Vol. 37. 
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menedżerowie byli zgodni i najczęściej wskazywali na brak umiejętności zarządzania, następnie złą 

strategię zarządzania i brak kapitalizacji. Wszystkie te czynniki należy zaliczyć do wewnętrznych. 

Ciekawostką jest to, że złe warunki rynkowe u menedżerów znalazły się na ostatnim (10 miejscu), 

natomiast u inwestorów na miejscu 4. W zależności od tego czy oceniali siebie czy innych, skłonni 

byli preferować inne czynniki. Stąd wniosek, że do badań nad przyczynami bankructwa lub słabej 

kondycji przedsiębiorstw podchodzić należy bardzo ostrożnie, jeżeli przyczyny identyfikuje kadra 

zarządcza, właściciele czy właściciel-menedżer bankrutującego przedsiębiorstwa. Są oni bardziej 

skłonni do poszukiwania przyczyn niekorzystnej sytuacji w czynnikach zewnętrznych, na które nie 

mieli wpływu. Nie chcą dostrzegać lub boją się przyznać, że duży wpływ na złą kondycję 

przedsiębiorstwa mogły mieć ich własne działania. 

Ciekawe i rozległe badania nad przyczynami bankructwa w przedsiębiorstwach przedstawia 

zespół kanadyjskich naukowców w raporcie „Failing Concern: Business Bankuptcy in Canada
183

” z 

1997 roku. Raport potwierdził, że bankructwa zdarzają się najczęściej wśród małych i młodych 

przedsiębiorstw. Około 63 % firm upadało w pierwszych pięciu latach funkcjonowania
184

. Autorzy 

raportu dopatrują się przyczyn  upadłości przedsiębiorstw zarówno w czynnikach zewnętrznych i 

wewnętrznych (tab. 39). Główną przyczyną bankructwa ponad połowy firm były wewnętrzne 

ograniczenia, a za najpoważniejszą uważa się niewłaściwe umiejętności w obszarze zarządzania: brak 

doświadczenia, wiedzy, wizji. Ponad 60 % respondentów wskazywało, że upadłości spowodowane 

były niskim zakresem wiedzy kierownictwa o zarządzaniu przedsiębiorstwem. Kadra zarządza nie 

była więc w stanie sprawnie koordynować czynności z zarządzaniem finansami, marketingiem, 

produkcją. Nawet jeżeli z wiekiem przedsiębiorstwa doświadczenie kadry zarządczej rosło, to nadal 

brak wizji i wiedzy był główną przyczyną bankructw. Autorzy raportu uważają, że bankrutujące 

przedsiębiorstwa nie znają „podstaw” zarządzania organizacją. Podmioty, którym udawało się 

„przeżyć” przez pierwsze pięć lat od otwarcia, rozwinęły podstawowe umiejętności w zakresie 

zarządzania przedsiębiorstwem, finansami, nauczyły się marketingu na tyle, żeby osiągnąć sukces 

rynkowy.  

Na drugim miejscu rankingu przyczyn wewnętrznych upadłości znalazły się błędy w obszarze 

zarządzania finansami. Prawie 71 % respondentów wskazywało, że złe zarządzanie finansami jest 

podstawową przyczyną upadłości. Główne obszary błędów to zarządzanie kapitałem obrotowym, 

niedokapitalizowanie oraz nieprawidłowa struktura finansowania. Nieprawidłowa struktura 

finansowania oznacza finansowanie aktywów trwałych kapitałem krótkoterminowym 

(zobowiązaniami bieżącymi). Niedokaptalizowanie przedsiębiorstw może wynikać zarówno z 

niewłaściwego zarządzania kapitałem obrotowym, jak i z nieodpowiedniej polityki instytucji 

zapewniających dostęp do kapitału. W badaniach próbowano również zidentyfikować, czy obszary 

                                                 
183

 J. Baldwin, T. Gray, J. Johnson, J. Proctor, M. Rafiquzzaman, D. Sabourin: Failing Conserns: Business 

Bankrucy in Canada.( http://dsp-psd.tpsgc.gc.ca/Collection/Statcan/61-525-X/61-525-XIE1997001.pdf). 
184

 Tamże  s. 21. 
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dotyczące zarządzania finansami są czynnikiem zewnętrznym dla firmy (takim, na który firma nie ma 

wpływu) czy wewnętrznym. Do wewnętrznych problemów zaliczono: zbyt mały kapitał własny, 

uniemożliwiający skorzystanie z alternatywnych sposobów finansowania działalności (był on 

poważnym problemem dla 33,7% firm bankrutów), brak wiedzy o alternatywnych źródłach 

finansowania działalności (12 %), niechęć do korzystania z różnych źródeł kapitałów (5,8%), niechęć 

do podzielenia się kontrolą nad firmą (13%)  i do zaciągania kredytów (5,2 %). Wśród zewnętrznych 

finansowych przyczyn za najpoważniejszą firmy uznały ograniczony dostęp do alternatywnych źródeł 

kapitału (34,8%), bariery stawiane przez instytucje finansowe i ogólną niechęć do udzielania kredytów 

niektórym podmiotom (po 17 %). 

 Błędna polityka finansowa szczególnie w małych przedsiębiorstwach nie ma swojego 

umocowania w planach finansowych. Badania wykazały, że tylko jedna piąta małych przedsiębiorstw, 

którym udało się przetrwać, miała przygotowany biznes plan lub plan finansowy. Tak samo proporcja 

kształtowała się w przedsiębiorstwach, które zbankrutowały. Stąd wniosek, że istnienie biznes planu 

czy planu finansowego nie miało znaczenia dla pogorszenia się sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. 

Badania wykazały również, że bez znaczenia dla przetrwania firmy była struktura biznes planu (w 

jakiej części dotyczył on danych finansowych, marketingu, produkcji).  

 Obszar zarządzania zasobami ludzkimi odgrywa istotną rolę szczególnie w małych i średnich 

przedsiębiorstwach, gdzie zarządzanie przedsiębiorstwem leży w gestii jednej lub wąskiej grupy osób. 

Problemy osobiste właściciela-menedżera mogą rzutować na funkcjonowanie przedsiębiorstwa. Około 

85 %  bankrutów zarządzała jedna osoba albo rodzina. W przedsiębiorstwach dużych zasoby ludzkie 

nie są już tak istotne – tylko 10 % dużych organizacji wskazało na ten obszar jako kluczowy dla 

bankructwa przedsiębiorstwa.  
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Tabela 39.  Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Kanadzie 
Przyczyny upadłości przedsiębiorstw w Kanadzie 

Zewnętrzne Wewnętrzne 

1. recesja w gospodarce (68,4 %) 

2. konkurencja (45,2 %) 

3. problemy występujące u klientów 

(42,8 %) 

4. zmiany zachodzące na rynku (23,4 

%) 

5. uregulowania prawne (22,2 %) 

6. nieprzewidziane okoliczności (15,5 

%) 

7. problemy występujące u dostawców 

(10,9 %) 

8. zmiana technologii (10,3 5) 

9. oszustwa dokonane przez 

pracowników (9,6 %) 

10. zmiany prawa pracy (7,7 %) 

1. ogólne umiejętności w obszarze zarządzania (m. in.): 

a. zakres wiedzy (ok. 60%) 

b. specjalizacja (ok. 50 %) 

c. nadzór-kierowanie (ok. 40 %) 

d. komunikacja (ok. 30 %) 

e. elastyczność działań (ok. 30 %) 

2. zarządzanie finansami 

a. złe zarządzanie kapitałem obrotowym (ok. 65 

%) 

b. niedokapitalizowanie (ok. 60 %) 

c. nieprawidłowa struktura kapitałowa (ok. 50 

%) 

d. nadmierne wypłaty gotówki (ok. 25 %) 

3. umiejętności w obszarze marketingu 

a. słaba strategia cenowa (ok. 35 %) 

b. niepowodzenie w ustaleniu  niszy (32 %) 

c. niedogodna lokalizacja firmy (27 %) 

d. słaba obsługa klienta (20 %) 

e. niepowodzenie nowego produktu (20 %) 

f. niemożliwość indywidualizacji produktu (14 

%) 

g. niska jakość produktów (14 %) 

4. produkcja 

a. wysokie koszty produkcji (30 %) 

b. wysokie koszty materiałów (25 %) 

c. nadmierne środki produkcji (23 %) 

d. problemy z zapasami (18 %) 

e. niewydajne używanie maszyn (15 5) 

f. przestarzała technologia (12 %) 

5. strategia w zakresie innowacji 

6. zasoby ludzkie 

a. problemy osobiste menedżerów (ok. 28 %) 

b. niska wydajność (18 %) 

c. odejście specjalistów (6 %) 

d. strajki (2,5 %) 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Baldwin, T. Gray, J. Johnson, J. Proctor, M. 

Rafiquzzaman, D. Sabourin: Failing Conserns: Business Bankruccy in Canada. s. 23-49.  

 

Inni kanadyjscy uczeni S. Thornhill i R. Amit
185

 przeprowadzili badania na próbie ponad 339 

przedsiębiorstw-bankrutów w 2002 w celu weryfikacji tezy, że jest istotna różnica w przyczynie 

bankructw przedsiębiorstw młodych i tych, które już dłużej funkcjonują na rynku. Młode firmy 

bankrutują z powodu niedostatecznej wiedzy w obszarze zarządzania, a w szczególności zarządzania 

finansami. Starsze firmy są bardziej narażone na bankructwo w związku z tym, że nie potrafią 

przystosować się do zmian w środowisku, w którym funkcjonują. 

Badania empiryczne opierały się na próbie, w której 30 % firm  funkcjonowało na rynku rok 

lub dwa lata, 40 % przeżyło 3 do 9 lat, a 30 % funkcjonowało powyżej 10 lat. Okazało się w toku 

                                                 
185

 S. Thornhill, R. Amit: Learning from failure: Organizational mortality and the resource-based view. 

Analytical Studies Branch Research Paper Series. 2003 (www.statcan.ca). 
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badań, że branże nie są w jednakowy sposób podane na kryzysy, a struktura upadłości w branżach ze 

względu na ich wiek jest różna. Przykładowo firmy w branżach: puby i restauracje notorycznie szybko 

„umierały”, natomiast przedsiębiorstwa handlowe bankrutowały już jako firmy z kilkuletnim stażem 

na rynku, co mogło mieć związek ze zmianą kanałów dystrybucji w związku z pojawieniem się 

Internetu.  

  

4.3. Próba zidentyfikowania czynników wypłacalności  MSP w Polsce  

 

Zachwianie wypłacalności w małym przedsiębiorstwie może być pochodną wielu czynników. 

Powyżej przedstawione badania empiryczne wskazują, że czynniki te mogą mieć charakter 

zewnętrzny jak i wewnętrzny. W ich identyfikacji pomocna może okazać się tzw. literatura barier 

wzrostu („barriers to growth” litarature), która zakłada, że pomimo dążeń do wzrostu firmy 

nieustannie powstrzymywane są przez bariery.  

Bariera jest czymś co przeszkadza i hamuje rozwój, nacechowana jest negatywnie. Przedmiotem 

pracy są uwarunkowania wypłacalności,  a więc czynniki, które mogą zarówno wpłynąć pozytywnie i 

negatywnie na kondycje finansową małego przedsiębiorstwa. Identyfikacja barier w rozwoju MSP jest 

tylko elementem identyfikacji wszystkich czynników, aczkolwiek przyjąć można, że negatywnych 

uwarunkowań, hamujących rozwój jest więcej
186

. 

Wyodrębnienie barier, które w szczególny sposób wpływają na rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz przyczyniają się do pogorszenia ich kondycji finansowej wymaga ich precyzyjnej 

kwalifikacji.  

Ze względu na czas występowania barier w trakcie działalności przedsiębiorstwa można 

wyodrębnić bariery
187

: 

 wejścia (entry barriers), 

 rozwoju (developomnet barriers). 

Podział ten wskazuje, że istnieją dwie grupy czynników, związane z różnymi fazami rozwoju 

przedsiębiorstwa, które w odmienny sposób wpływają na dynamikę rozwoju przedsiębiorstwa. 

Pierwsze związane są z momentem wejścia  na rynek, kiedy to pomysł przyszłego przedsiębiorcy 

przechodzi w etap realizacji. Druga grupa czynników ujawnia się, gdy przedsiębiorstwo zaczyna 

przechodzić w fazę wzrostu lub upada. 

Bariery wejścia mają głównie charakter zewnętrzny i dotyczą problemów związanych z 

zaistnieniem przedsiębiorstwa na rynku. Bariery rozwoju z kolei ujawniają się na różnych etapach 

życia przedsiębiorstwa, ale szczególnie na etapie tzw. krytycznego punktu przetrwania, w 2-3 lata od 

                                                 
186

 Literatura dotycząca barier wzrostu np. Barriers to growth in Small firms. Red. J. Barber, J. S.  Metcalte, M. 

Porteous. London: Routledge 1992.  
187

 Przetrwanie i rozwój małych i średnich…  s.61. 
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założenia. Charakter barier związany jest z kolejnymi etapami cyklu życia przedsiębiorstwa (rozdział 

4.1.). 

W literaturze dotyczącej barier wzrostu dzieli się je na wewnętrzne i zewnętrzne
188

.  Bariery 

zewnętrzne mają swoje źródło sytuacji makroekonomicznej, polityce rządu, a wewnętrzne odnoszą się 

do samego przedsiębiorstwa, jego właściciela, zasobów finansowych, majątkowych. 

Barier zewnętrznych można dopatrywać się w makrootoczeniu i mikrootoczeniu 

przedsiębiorstwa. W makrootoczeniu wyróżnia się sześć głównych sił
189

:  demograficzne, 

ekonomiczne, naturalne, technologiczne, polityczne i kulturowo-społeczne. Mikrootoczenie 

przedsiębiorstwa składa się natomiast z tych elementów, z którymi bezpośrednio, w codziennej 

działalności styka się przedsiębiorstwo. Wpływ oddziaływania elementów mikrootoczenia jest zwykle 

silniejszy niż makrootoczenia, ale z drugiej strony przedsiębiorstwo ma możliwość ich kształtowania. 

Uczestnikami mikrootoczenia są dostawcy, odbiorcy, konkurencja, pozostali uczestnicy kanałów 

dystrybucji, a także grupy interesu.  

Barier funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw można dopatrywać w każdym z 

wymienionych elementów makrootoczenia i mikrootoczenia. Nie wynikają one jednak z ogólnych 

procesów gospodarowania, ale głównie mają swe źródło w istocie i funkcjach tych przedsiębiorstw  w 

gospodarce. O losach małych i średnich przedsiębiorstw decydują nie tylko ich indywidualne wysiłki, 

ale także wspomniane uwarunkowania makroekonomiczne, które tworzą system narzędzi prawnych i 

ekonomicznych o charakterze regulacyjnym, a także kreują atmosferę sprzyjającą, bądź też hamującą 

rozwój przedsiębiorczości. Z drugiej strony globalizacja i internacjonalizacja wielu procesów wymaga 

rozpatrywania uwarunkowań i barier rozwoju z szerszej perspektywy, nie tylko kraju, ale gospodarki 

światowej.  

Większość teorii barier wzrostu MSP nie brała pod uwagę takich czynników jak globalizacja, 

internacjonalizacja czy integracja
190

. Otoczenie MSP ma jednak charakter dynamiczny i zachodzące 

we współczesnym świecie procesy tworzą coraz to nowe warunki funkcjonowania, które dla jednych 

mogą być szansą, dla innych zagrożeniem. Powstanie Jednolitego Rynku Europejskiego w 1992 roku, 

przystąpienie Polski do UE w 2003 r. spowodowało, że małe i średnie przedsiębiorstwa zaczęły 

działać w nowym, międzynarodowym otoczeniu. W tym kontekście konieczny jest dalszy podział 

bariery zewnętrznej: na krajową i zagraniczną. 

Małe i średnie firmy w kształtowaniu własnej strategii muszą więc wziąć pod uwagę 

uwarunkowania lokalne, krajowe, europejskie oraz globalne. Nie zawsze mogą sprostać wszystkim 

kryteriom konkurencyjności, z którymi zwykle duże przedsiębiorstwa radzą sobie sprawniej. Jak 
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wynika z wcześniejszej charakterystyki jakościowej sektora małych i średnich przedsiębiorstw, 

prowadzą one działalność głównie na rynkach lokalnych, z drugiej strony jednak zdolne są do 

wchodzenia w kooperacje z dużymi, globalnymi prz1edsiębiorstwami. Ograniczenia, głównie 

wewnętrzne, nie pozwalają jednak na sprostanie wymogom konkurencji globalnego rynku masowego 

produktu.  

 Klasyfikacja barier rozwoju MSP powinna przebiegać wielowymiarowo. Z jednej strony 

hamująco na rozwój działają uwarunkowania zewnętrzne, a więc wcześniej wspomniane 

uwarunkowania makroekonomiczne (globalne, krajowej, regionalne) i mikroekonomiczne, z drugiej 

natomiast strony ograniczenia tkwią w samych przedsiębiorstwach. Dalej bariery te można podzielić 

na takie, po rozpoznaniu których przedsiębiorca może zminimalizować ich negatywne oddziaływanie 

(zależne od przedsiębiorstwa), i takie, na które przedsiębiorca nie ma żadnego wpływu (niezależne). 

Do pierwszej grupy zaliczyć należy głównie ograniczenia wewnętrzne, lecz nie wszystkie. W drugiej 

natomiast znajdą się bariery zewnętrzne.  

Tabela 40. Bariery w funkcjonowaniu małych i średnich przedsiębiorstw   
Zewnętrzne Bariery wewnętrzne 

przedsiębiorstwa Zagraniczne Krajowe 

 Bariery 

makroekonomiczne 

Bariery mikroekonomiczne 

Globalizacja, 

internacjonalizacja, 

integracja 

 

JRE 

 prawne (otoczenie 

polityczno prawne) 

 gospodarcze 

(otoczenie 

ekonomiczne) 

 finansowe 

(otoczenie 

ekonomiczne) 

 administracyjne 

(otoczenie 

polityczno-prawne) 

 społeczne  

 infrastrukturalne 

 

Rozbieżność celów na 

styku przedsiębiorca-: 

 dostawcy, 

 odbiorcy, 

 instytucje finansowe, 

 administracja rządowa 

bądź samorządowa 

Kadrowa 

Zarządzania 

Edukacyjna 

Finansowa 

Dostępu do aktualnej 

informacji 

 

Źródło: opracowanie własne. Por. K. Safin: wyd. cyt.. 185, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce 

regionu. Red. M. Strużycki Warszawa: PWE 2004 s. 221, Raport o stanie sektora MSP w latach 1998-1999. 

Red. W. Dzierżanowski, A. Szretyłło. Warszawa: Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Technologii Eksploatacji 

2000 s. 236-248.  
Wpływ różnych barier na hamowanie konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw 

może się nasilać w pewnych okresach, w innych się zmniejszać. W szczególności chodzi tu o 

koniunkturę rynkową i zmieniającą się wraz nią siłą nabywczą konsumentów oraz chłonnością rynków 

zagranicznych. Krótka charakterystyka barier znajduje się w tabeli 41. 
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Tabela 41.  Charakterystyka barier w rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 
Wymia

r 

Zal

eżn

ość 

Typologia barier Charakterystyka (główne cechy) 

Z
ew

n
ęt

rz
n

e 

N
ie

za
le

żn
e 

Bariery 

administracyjne 
 skomplikowane procedury uruchamiania i prowadzenie 

działalności gospodarczej, prowadzące często do zachowań 

korupcyjnych 

 nikłe wsparcie ze strony samorządu 

 ograniczanie swobody prowadzenia działalności poprzez 

koncesjonowanie niektórych rodzajów działalności 

 podleganie nadzorowi ze strony kilkunastu instytucji 

administracyjnych
191

  

 długotrwałe procedury uzyskania zgody na inwestycje (budynki, 

budowle) 

Bariery prawne  około 50 aktów prawnych z których wynikać mogą sankcje 

 restrykcyjne prawo pracy 

 często zmieniające się przepisy spowodowane między innymi 

harmonizacją prawa krajowego i unijnego 

 brak skutecznej ochrony dóbr własnych w postaci znaku 

firmowego 

 brak możliwości konsultacji przez przedsiębiorców 

zaproponowanych rozwiązań prawnych i proceduralnych 

 niewydolność wymiaru sprawiedliwości 

Bariery ekonomiczne 

(gospodarcze, 

rynkowe) 

 

 skomplikowany system fiskalny i brak stabilności w 

rozwiązaniach fiskalnych 

 brak rozwiązań podatkowych stymulujących inwestycje 

 poziom stawek amortyzacyjnych uniemożliwiający odtworzenie 

majątku 

 relatywnie wysoki udział kosztów pracy, z uwagi na poziom 

stawek składek na ubezpieczenie społeczne 

 niska siła nabywcza konsumentów (bariera popytu) 

Bariera finansowa 

zewnętrzna 

Dostępność źródeł finansowania działalności, na co wpływ mają: 

 cena kredytów bankowych (oprocentowanie, a także prowizje i 

dodatkowe opłaty) 

 skomplikowane i czasochłonne procedury oraz wysokie wymogi 

formalne związane z pozyskaniem środków 

 wysoki wymagany poziom zabezpieczeń 

 ograniczona podaż środków publicznych przeznaczonych na 

wsparcie sektora 

Dostępność do usług finansowych  

Bariera informacyjna Brak kampanii informacyjnych skierowanych do MSP odnośnie: 

 zmiany przepisów prawnych ich dotykających 

 możliwości skorzystania z funduszy publicznych 

 konsekwencjach wprowadzenia dyrektyw UE 

Bariera społeczna  niedostateczna kultura przedsiębiorczości  

 niski prestiż społeczny przedsiębiorcy
192

 

                                                 
191

 Szacuje się, że działalność MSP kontrolowana jest przez około 19 różnych organów administracji. Niektóre z 

nich mają prawo zamknąć zakład (np. Sanepid). Długie procesy odwoławcze mogą być przyczyną bankructwa 

przedsiębiorstwa. Por. Raport o stanie MSP w latach 1998-1999. PARP 
192

 Prestiż przedsiębiorcy prowadzącego własne, duże przedsiębiorstwo jest w dalszym ciągu niższy od prestiżu 

zawodów, mających znamiona służby społecznej (lekarz, sędzia). Prestiż właściciela małego sklepu jest wyższy 

wyłącznie od prestiżu robotnika niewykwalifikowanego i działacza partii politycznej. Pozytywnym sygnałem 

jest jednak wzrost prestiżu przedsiębiorcy w przeciągu ostatnich 10 lat oraz jego wyższy niż przeciętny prestiż 

wśród osób z wyższym wykształceniem Por. Raport o stanie MSP w latach 1998-1999  
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Bariera związana ze 

stanem infrastruktury 
 w zakresie transportu, komunikacji 

 w zakresie gospodarki wodnej i zagospodarowaniu odpadów 

 telekomunikacji 

 w zakresie energetyki (szczególnie na terenach wiejskich) 

W
ew

n
ęt

rz
n

e 

Bariera kadrowa  wysoka fluktuacja pracowników 

 niskie kwalifikacje kadry i trudności w pozyskaniu 

wykwalifikowanych specjalistów 

 niechęć pracowników o niskim poziomie wykształcenia do pracy 

w małych firmach 

 mała mobilność pracowników 

 nieumiejętność stworzenia systemu motywującego pracowników 

 niemożność zapewnienia pracownikom poczucia bezpieczeństwa 

Z
al

eż
n

e 

Bariera zarządzania  brak jasno zdefiniowanej wizji i strategii przedsiębiorstwa 

 nieznajomość nowoczesnych technik zarządzania 

 brak umiejętności wykorzystania informacji z otoczenia 

 brak skłonności do uczenia się 

Bariera  edukacyjna  brak systemu kształcenia w zakresie small businessu 

 niedostateczny dostęp do informacji gospodarczej 

 

Bariera finansowa 

wewnętrzna 
 niski poziom  rentowności nie sprzyjający akumulacji środków 

 małe zasoby finansowe nie sprzyjające podejmowaniu inwestycji 

 

Bariera dostępu do 

aktualnej informacji 
 niedostateczny poziom informacji o sytuacji ekononomczno-

finansowej wynikający z uproszczonej ewidencji zdarzeń 

gospodarczych 

 wysokie koszty pozyskania informacji o procesach zachodzących 

w branży i najbliższym otoczeniu przedsiębiorstwa 

Bariery wynikające 

ze specyfiki firmy 

rodzinnej 

-konflikty na styku rodzina – firma, zakłócające funkcjonowanie 

firmy 

-  problemy z przekazaniem i przejęciem kierownictwa w firmie 

(problemy sukcesji) 

- niewłaściwie zaplanowana sukcesja 

 

Źródło: opracowanie własne – por.  K. Krajewski: Determinanty rozwoju MŚP, Referat na konferencję "Małe i 

średnie przedsiębiorstwa na tle przeobrażeń systemowych w polskiej gospodarce", Warszawa: 1999; Raport o 

stanie sektora MSP w latach 1998-1999 wyd. cyt.  s. 236-248. 

 

  Wśród wymienionych barier należy wyodrębnić te, które w szczególny sposób wpływają na 

kondycję finansową małych i średnich przedsiębiorstw. Można wyjść z założenia, że wszystko, co 

ogranicza w pewien sposób funkcjonowanie MSP, pośrednio może wpłynąć na wypłacalność 

przedsiębiorstw tego sektora. Analizując jednak każdą barierę z osobna, rozważania nad 

uwarunkowaniami wypłacalności MSP mogłyby stać się zbyt obszerne, dlatego należy 

wyselekcjonować te najistotniejsze. Pewną wskazówką w ich identyfikacji mogą być przytoczone 

wcześniej badania nad przyczynami upadłości w krajach wysokorozwiniętych. Aczkolwiek, jak już 

wspomniano polski sektor małych i średnich przedsiębiorstw jest  młodym sektorem i kształtował się 

w burzliwym otoczeniu. Na każdym etapie transformacji inne uwarunkowania nabierały znaczenia dla 

funkcjonowania tego sektora. Szczególnie te uwarunkowania, które występowały na początku lat 90. 

różnią się zdecydowanie od tych, które znaczenie miały w krajach wysokorozwiniętych.  
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 Zdaniem L. Pawłowicza na początku lat 90. panowały specyficzne dla gospodarki polskiej 

przyczyny kryzysu, czyli również bankructwa, a pośrednio wypłacalności finansowej. Zaliczyć można 

do nich między innymi
193

: 

 załamanie dotychczasowych rynków zbytu, co spowodowało zahamowanie wymiany 

handlowej, 

 pojawienie się na rynku konkurencyjnych produktów zagranicznych, 

 wprowadzenie szokowego programu stabilizacyjnego mającego na celu stłumienie 

hiperinflacji dzięki utrzymaniu dodatniej realnej stopy procentowej, 

 przeszacowanie możliwości adaptacji przedsiębiorstw państwowych do nowych warunków 

ekonomicznych. 

 W połowie lat 90. według L. Pawłowicza dominowały już klasyczne przyczyny kryzysu 

przedsiębiorstw, do których można zaliczyć
194

: niedostateczną jakość zarządzania, nieprawidłowe 

struktury organizacyjne, zaniedbany marketing, zaniedbane zarządzanie finansowe. Czynniki te mają 

charakter wewnętrzny i wynikają z ogólnego braku wiedzy z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem. 

Z kolei zespół pod kierownictwem U. Wojciechowskiej wymienia następujące przyczyny 

powszechności zjawiska braku płynności finansowej i niewypłacalności przedsiębiorstw w okresie 

transformacji gospodarczej
195

: 

 załamanie się dotychczasowych rynków zbytu, przy równoczesnej determinacji w 

niedopuszczeniu do zbyt dramatycznej skali bezrobocia oraz niedostatku kapitału 

niezbędnego do restrukturyzacji produkcji; 

 niedostateczna podaż pieniądza wynikająca z trudno dostępnego i drogiego kredytu, 

 błędy w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw wynikające z niezrozumienia znaczenia 

płynności finansowej oraz braku wiedzy o metodach i narzędziach zarządzania płynnością 

finansową, 

 postawa przedsiębiorstw państwowych popadających w ogromne zadłużenie wobec 

budżetów, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych i banków, bez poczucia zagrożenia 

upadłością i utratą pracy. 

 Skala zjawisk spowodowała, że poza zagrożeniami w sferze mikroekonomicznej powstały 

również zagrożenia makroekonomiczne: groźba załamania systemu bankowego z powodu złych 

kredytów, a także możliwość załamania finansów państwa na skutek nieściągalności podatków i 

składek ubezpieczeniowych.  

 Dosyć obszerne wśród nielicznych badań nad przyczynami upadłości polskich przedsiębiorstw 

w okresie transformacji (1990-1998) przeprowadzili pracownicy UMK w Toruniu
196

. Autorzy podjęli 

                                                 
193

 Ekonomika przedsiębiorstw. Red. L.  Pawłowicz. Gdańsk: ODDK 2001  s . 235-238. 
194

 Tamże  s. 237-240. 
195

 Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji… s. 16. 
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próbę identyfikacji czynników wpływających na pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw. 

Przeprowadzili ankiety wśród przedsiębiorców, banków, syndyków oraz nadzorców bankowych, aby 

ująć problem z punktu widzenia wielu obserwatorów. Przedsiębiorcy najczęściej uznawali za główną 

przyczynę bankructwa załamanie popytu. Pozostałe czynniki, takie jak brak ochrony rynku, zła 

polityka pieniężno-kredytowa, zła polityka gospodarcza, brak kapitałów, nadmierne zadłużenie miały 

drugorzędne znaczenie. Przedsiębiorcy dopatrywali się przyczyn kryzysów głównie w czynnikach 

zewnętrznych, czyli takich, na które przedsiębiorca nie ma wpływu. Z pewnością banki bardziej 

obiektywnie mogły ocenić przyczyny upadłości. Do głównych przyczyn zaliczały brak operatywnego 

zarządzania, czyli czynnik wewnętrzny, zależny od przedsiębiorcy. Ponadto na kolejnych miejscach 

wymieniały czynniki charakterystyczne dla gospodarek krajów rozwiniętych: trudności ze ściąganiem 

należności, brak płynności finansowej, konkurencję na rynku. Ostatnią poddaną badaniu grupą byli 

syndycy i nadzorcy sądowi, prowadzący postępowanie układowe lub upadłościowe wśród badanych 

przedsiębiorców. Okazało się, że byli oni w stanie wyodrębnić bardzo szczegółowe błędy 

przedsiębiorców (w sumie około 50), które przyczyniły się do upadłości, mniejszą uwagę natomiast 

zwracali na nieprawidłowości w gospodarce. Mimo to, na pierwszym miejscu znalazła się przyczyna 

makroekonomiczna, charakterystyczna dla okresu transformacji: poważny spadek popytu na wyroby 

przedsiębiorstwa na rynku krajowym. Na kolejnych miejscach wskazywano: nieumiejętne zarządzanie 

przedsiębiorstwem przez dyrektora, niedokonanie zmian w technologii wytwarzania w celu obniżki 

kosztów produkcji, nadmierna baza produkcyjna w stosunku do poziomu sprzedaży, czyli ogólnie 

przyczyny z obszaru nieumiejętnego zarządzania przedsiębiorstwem. Badania dotyczyły głównie 

przedsiębiorstw dużych, w których na stanowiskach zarządczych zasiadały osoby o nawykach z 

poprzedniego systemu. Jako podsumowanie badań ankietowych toruńscy naukowcy w ramach 

postępowania eksperckiego stworzyli ranking głównych przyczyn upadku przedsiębiorstw w latach 

1990-1998 (tab. 42). 

Tabela 42. Ważność grup przyczyn upadku przedsiębiorstw w latach 1990-1998 (uszeregowane od 

najbardziej do najmniej ważnych) 
L.p. Obszar Waga 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

Polityka gospodarcza 

Produkt 

Finanse przedsiębiorstw 

Produkcja 

Organizacja i zarządzanie 

Postawy pracownicze i zatrudnienie 

Rynek 

Zaopatrzenie 

Sprzedaż i marketing 

Majątek 

Pozostałe 

2,3 

2,2 

2,2 

2,0 

1,9 

1,9 

1,8 

1,8 

1,7 

1,7 

1,4 

Źródło: Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorstw przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 

1990-1998… s. 128. 
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 Przyczyny rozwoju i upadku polskich przedsiębiorców przemysłowych w okresie transformacji ustrojowej 

1990-1998. Red.  S. Sudoł, M. Maruszak. Toruń: Wydawnictwo UMK 2002 s. 128. 
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Zdaniem ekspertów najważniejsza dla wypłacalności przedsiębiorstw jest polityka 

gospodarcza państwa. Na następnych miejscach znalazły się: produkt, produkcja, finanse 

przedsiębiorstw, postawy pracownicze. Problemy organizacji i zarządzania uplasowały się dopiero na 

piątym miejscu. Takie uszeregowanie przyczyn upadku jest charakterystyczne dla krajów 

znajdujących się w transformacji. W krajach wysokorozwiniętych oprócz polityki państwa na 

znaczeniu zyskują problemy z obszaru zarządzania przedsiębiorstwem. 

S. Stadtherr
197

 utrzymuje, że na aktualny stan przedsiębiorstw w zakresie płynności finansowej 

wpływają zawsze trzy grupy czynników: zaszłości minionych okresów (historii), zaszłości w innych 

przedsiębiorstwach (efekt domina) i bieżące uwarunkowania własne. Przyczyny kłopotów z 

płynnością mogą według niego tkwić w każdym z tych trzech obszarów. Stadtherr utrzymuje, że 

problemy finansowe przedsiębiorstw przenoszą się na kolejne w łańcuchu, tworząc efekt domina. 

Silne zależności czasowo-przestrzenne powodują, że kłopoty z płynnością finansową przekształcają 

się w epidemię. Wśród szkodliwych dla płynności finansowej rozwiązań wymienia między innymi: 

wysokie stawki podatku dochodowego, dodatkowe obciążenia quasi-podatkowe, brak 

systematycznych przecen środków trwałych w okresie inflacji, co przyczyniło się do zaniżenia 

amortyzacji i nadwyżki finansowej, warunkowe ulgi podatkowe, których wymogów wiele 

przedsiębiorców nie było w stanie spełnić.  

 Uwarunkowania płynności finansowej grupy MSP zmieniają się w czasie. Świadczą o tym 

również badania prowadzone nad przyczynami upadłości małych przedsiębiorstw. Przykładowo w 

Kanadzie w roku 2000 główną przyczyną upadłości był brak umiejętności zarządzania (20 % 

wskazań), a w 2005 roku już kondycja ekonomiczna przedsiębiorstwa (28 % wskazań). Część 

czynników zmienia się wraz ze zmianą warunków zachodzących w gospodarce lub relatywnie traci na 

znaczeniu, a część uwarunkowań jest uniwersalna, niezależna od zmian w otoczeniu zewnętrznym.  

 Na podstawie wyżej przytoczonych barier w rozwoju MSP oraz opierając się na wcześniej 

zaprezentowanych teoriach przetrwania małych firm zidentyfikowano czynniki wypłacalności 

finansowej małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce. 

Uwarunkowania wypłacalności małych i średnich firm w Polsce podzielono na: 

1. zewnętrzne: 

a. makroekonomiczne, 

b. sektorowe (branżowe, konkurencyjne), 

2. wewnętrzne. 

W otoczeniu zewnętrznym makroekonomicznym wyróżniono:  

 uwarunkowania międzynarodowe (globalizacja, a w szczególności przystąpienie Polski do 

UE), 

                                                 
197S. Stadtherr: Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw i jej podstawowe uwarunkowania. w:  

Zarządzanie finansami firm. Teoria i praktyka. Wrocław: AE 2003. Prace Naukowe Akademii 

Ekonomicznej  we Wrocławiu nr 974 s. 157. 
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 uwarunkowania ekonomiczne (poziom wzrostu PKB, popytu wewnętrznego, stopy 

procentowej), 

 uwarunkowania wynikające z polityki państwa (szczególnie w zakresie rozwiązań 

prawnych wpływających wielkość obciążeń podatkowych, łatwości rozpoczęcia i 

prowadzenia działalności, dostępności do zewnętrznych źródeł finansowania działalności, 

pomocy publicznej dla MSP), 

 uwarunkowania wynikające z funkcjonowania instytucji dostarczających kapitał MSP, 

 uwarunkowania wynikające z funkcjonowania instytucji w otoczeniu MSP. 

 Makrootoczenie tworzy zestaw szans i zagrożeń dla wypłacalności MSP. Czynniki 

makrootoczenia charakteryzują się jednostronnym wpływem w przeciwieństwie do składników 

otoczenia konkurencyjnego.  

 Globalizacja i umiędzynarodowienie działalności gospodarczej przyczynia się do zwiększenia 

rynków zbytu również dla małych oraz średnich przedsiębiorstw. Z drugiej strony jednak wpływa na 

zaostrzenie konkurencji pomiędzy przedsiębiorstwami. Małe jednostki ze względu na mniejsze zasoby 

finansowe i brak możliwości osiągnięcia korzyści skali w wielu dziedzinach często stają się ofiarami 

nasilonej walki konkurencyjnej.  

 Pomimo że większość małych i średnich przedsiębiorstw działa na rynku lokalnym, 

niebagatelny wpływ na ich funkcjonowanie miało przystąpienie Polski do struktur Unii Europejskiej. 

Jednolity rynek europejski wymusza na większości przedsiębiorstw zmianę sposobu działania. Z 

jednej strony niesie szansę dla przedsiębiorstw nastawionych prorozwojowo, z drugiej zaś strony 

stanowi poważne zagrożenie dla przedsiębiorstw słabych i biernych. Umiejętne korzystanie z 

funduszy strukturalnych może znacząco przyczynić się do poprawy konkurencyjności wielu małych 

przedsiębiorstw. Ponadto w Unii Europejskiej dawno już rozpoznano potencjał tkwiący w MSP, a z 

drugiej strony doskonale zdiagnozowano problemy z jakimi spotykają się te podmioty w codziennej 

działalności. Polska po przystąpieniu do UE może czerpać z tej wiedzy i doświadczeń określając 

kierunki i narzędzia pomocy publicznej skierowanej dla MSP. 

 Uwarunkowania wypłacalności wynikające z polityki państwa mają swoje źródło przede 

wszystkim w rozwiązaniach prawnych w zakresie uruchomienia i prowadzenia działalności, a w 

szczególności obciążeń podatkowych. Państwo poprzez wprowadzanie określonych aktów prawnych 

może wpływać na zachowania przedsiębiorstw np. w zakresie podejmowania działalności 

inwestycyjnej, wprowadzając określone ulgi lub podwyższone stawki amortyzacyjne. Tym samym 

przyczynia się do zmiany konkurencyjności przedsiębiorstw.  

 Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw, z tego względu, że mają ograniczone możliwości 

pozyskania kapitałów własnych, uwarunkowany jest dostępnością do zewnętrznych kapitałów obcych. 

Różnorodność instytucji udostępniających kapitał lub ułatwiających do niego dostęp decyduje o 

możliwościach rozwojowych, jednocześnie zwiększając przeżywalność małych i średnich 

przedsiębiorstw.  
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 W skład otoczenia konkurencyjnego wchodzą wszystkie organizacje, z którymi 

przedsiębiorstwo ma powiązanie kooperacyjne lub konkurencyjne (konkurenci, dostawcy, odbiorcy). 

Określa ono warunki działania i rozwoju przedsiębiorstw w sektorze. Odbiorcy zgłaszają popyt na 

produkty, towary czy usługi oferowane przez przedsiębiorstwo, decydują o pojemności rynku i jego 

atrakcyjności. Od tego, ilu klientów zdobędzie i utrzyma przedsiębiorstwo, zależy jejgo przetrwanie. 

Niebagatelne znaczenie ma również liczba podmiotów, z którymi przedsiębiorstwo konkuruje o 

potencjalnego klienta na rynku, a to ma związek z atrakcyjnością sektora (barierami wejścia, wyjścia 

itd.).  

 Warunki funkcjonowania dla przedsiębiorstw są jednakowe, a przynajmniej dla tych 

działających w tej samej branży i regionie. Z obserwacji wynika jednak, że dynamika rozwoju firm 

działających w tym samym otoczeniu jest różna i jedne osiągają sukces, podczas, gdy inne bankrutują. 

Można więc przypuszczać, że symulatorami wzrostu przedsiębiorstw są głównie czynniki 

wewnętrzne. 

 Uwarunkowania wewnętrzne najogólniej można podzielić na takie, które wiążą się z osobą 

właściciela-menedżera, obraną strategią, prowadzoną działalnością inwestycyjną, w tym w zakresie 

innowacji, umiejętnościami w zakresie zarządzania, w szczególności finansami, posiadanymi przez 

przedsiębiorstwo zasobami (ludzkimi, finansowymi) oraz cechami przedsiębiorstwa: wiek, wielkość, 

lokalizacja,  forma organizacyjno-prawna, struktura organizacyjna (tab. 43). 

Tabela 43. Uwarunkowania wewnętrzne wypłacalności finansowej MSP  
Uwarunkowanie wewnętrzne Charakterystyka 

Osoba właściciela, właścicieli, 

właściciela-menedżera 

Postawa, wiek, wykształcenie, doświadczenie itd.  

Proces założycielski Motywy podjęcia działalności, ranga działalności gospodarczej dla 

właściciela (samozatrudnienie, dodatek do etatu) 

Umiejętności Zarządzanie przedsiębiorstwem (planowanie, organizowanie, 

motywowaniem kontrola) 

 

Umiejętności w zakresie marketingu 

Zarządzanie produkcją/usługami/handlem 

Zarządzanie finansami 

Strategia Podejście do zarządzania strategicznego, rodzaj obranej strategii 

(nisza, specjalizacja, niskie koszty, unikanie, innowacje itd.),  

Inwestycje  Zakres prowadzonej działalności inwestycyjnej; 

Rola innowacji w działalności inwestycyjnej; 

Wybór źródeł finansowania działalności inwestycyjnej. 

Zasoby Ludzkie 

Majątkowe (struktura aktywów)  

Finansowe (struktura pasywów) 

Cechy firmy Wiek (etap na jakim znalazło się przedsiębiorstwo) 

Wielkość 

Lokalizacja (region) 

Firma rodzinna, nierodzinna 

Forma organizacyjno-prawna 

Struktura organizacyjna 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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Najistotniejszym elementem „wnętrza” przedsiębiorstwa jest osoba właściciela lub właścicieli 

w przypadku spółek. Jeżeli właściciel jednocześnie zarządza przedsiębiorstwem określamy go mianem 

właściciela-menedżera. Od jego woli, kompetencji, postawy, doświadczenia zależy rozwój 

przedsiębiorstwa. To on decyduje o strategii, uczestniczy w kreowaniu zasobów: pozyskuje 

pracowników z odpowiednimi umiejętnościami, decyduje o kształcie majątku przedsiębiorstwa oraz o 

sposobach jego finansowania. Swoimi decyzjami wpływa na kształtowanie się płynności finansowej 

oraz wypłacalności długoterminowej. Z drugiej jednak strony sam właściciel nie jest wystarczającym 

warunkiem na przetrwanie przedsiębiorstwa. Można bowiem w praktyce spotkać przypadku 

przedsiębiorstw, które upadły, a zarządzane były przez idealnych wręcz przedsiębiorców, o wysokich 

kompetencjach, nastawionych na wzrost. Stąd wniosek, że warunkiem koniecznym do prawidłowego 

rozwoju przedsiębiorstwa, obok umiejętności i postawy właściciela-menedżera, jest sprzyjające 

otoczenie zewnętrzne. Decydujące dla przetrwania mogą być również cechy przedsiębiorstwa, które są 

niezależne od woli przedsiębiorcy: rozmiar przedsiębiorstwa, wiek, charakter rodzinny. Na pozostałe 

elementy, takiej jak: lokalizacja, forma prawna, struktura organizacyjna przedsiębiorca ma pewien 

wpływ, aczkolwiek zmiany są tych cech są  dosyć skomplikowane.  

 Pewne wątpliwości pojawiają się odnośnie umiejscowienia w modelu właściciela-menedżera. 

W większych przedsiębiorstwach (średnich) i dojrzałych rola właściciela słabnie na rzecz struktury 

zarządzania, bądź też nadzoru korporacyjnego. Poniższy model na pewno pasuje do przedsiębiorstw 

małych, nowo powstałych, rozwijających się i rodzinnych, ponieważ rola właściciela jeżeli chodzi o 

cele i wykorzystanie zasobów jest w nich kluczowa. Ponadto w przypadku spółek, kiedy kilku 

właścicieli zarządza, obok och kompetencji i umiejętności dodatkowo pojawiają interakcje pomiędzy 

nimi, które również w istotny sposób mogą wpłynąć na dalszy rozwój przedsiębiorstwa.  

 Decydującym elementem dla płynności finansowej i wypłacalności obok uwarunkowań 

przedstawionych powyżej jest zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. Poziom wiedzy oraz 

umiejętności w tym zakresie niejednokrotnie decydują o możliwościach rozwojowych 

przedsiębiorstwa. Z badań prowadzonych w krajach wysokorozwiniętych, przedstawionych wcześniej, 

wynika, że brak wiedzy z zakresu zarządzania finansami jest istotną przyczyną bankructwa 

przedsiębiorstwa. Dlatego też zagadnieniu temu zostanie poświęcony oddzielny rozdział. 

 Na rysunku 41 zaprezentowano model uwarunkowań wypłacalności małych i średnich 

przedsiębiorstw, uwzględniając powyższe spostrzeżenia. Natomiast w dalszej części pracy kolejno 

omówione zostaną najistotniejsze elementy modelu kształtujące wypłacalność małych i średnich 

przedsiębiorstw w Polsce. 
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Rys. 41. Model uwarunkowań małych i średnich przedsiębiorstw. 

Źródło: opracowanie własne. 
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4.4. Charakterystyka badań 

 Podstawowym narzędziem badawczym w zakresie analizy uwarunkowań, a w szczególności 

metod zarządzania płynnością finansową był wywiad przeprowadzony w oparciu o kwestionariusz 

ankietowy. Próbka 2000 przedsiębiorstw została wylosowana z bazy sprawozdań finansowych 

InfoCredit. Ankietę udało się przeprowadzić wśród 200 przedsiębiorstw, z czego około 100 to 

mikroprzedsiębiorstwa, 50 małe przedsiębiorstwa i 50 średnie przedsiębiorstwa. Badane 

przedsiębiorstwa reprezentowały branże: handlową, produkcyjną, usługową, budowlaną i 

zlokalizowane były na terenie całego kraju. Ankietę przeprowadzono w formie wywiadu 

telefonicznego w kwietniu 2007 roku.  

 Badaniami objęto dwie kategorie respondentów, w zależności od tego, którzy byli dostępni w 

ankietowanym przedsiębiorstwie:  

1) przedstawicieli naczelnego kierownictwa (właściciele, współwłaściciele, członkowie zarządu, 

dyrektorzy, prezesi), 

2) główni księgowi lub w sporadycznych przypadkach przedstawiciele biur rachunkowych, 

którzy prowadzili obsługę przedsiębiorstwa. 

 Ankieta składała się z 44 pytań, które podzielone były główne bloki (załącznik nr 11). Blok 

pierwszy dotyczył ogólnych informacji o przedsiębiorstwie. Można się z niej dowiedzieć, od kiedy 

przedsiębiorstwo funkcjonuje na rynku (wiek), czy ma charakter rodzinny, jaka jest skłonność do 

korzystania z pomocy specjalistów z różnych dziedzin i czy przedsiębiorstwo prowadzi działalność 

eksportową. Nie pytano o takie cechy, jak: forma organizacyjno-prawna, lokalizacja, branża, 

zatrudnienie, gdyż te informacje zostały ustalone wcześniej, na podstawie bazy sprawozdań 

finansowych. 

 Blok zasadniczy, drugi, zawierał pytania dotyczące metod zarządzania finansami 

przedsiębiorstw i podzielony był na 5 sekcji, które dotyczyły: 

1) organizacyjnych aspektów związanych z zarządzaniem finansami (kto jest odpowiedzialny za 

zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, czy przedsiębiorstwo korzysta z usług biura 

rachunkowego itp.) 

2) zakresu planowania finansowego (czy przedsiębiorstwo prowadzi analizę finansową, jakie 

wielkości podlegają planowaniu, czy plany finansowe ujęte są w postaci dokumentu itd.)  

3) zarządzania zapasami i należnościami (czy przedsiębiorstwo zabezpiecza kredyty kupieckie, 

ocenia ryzyko przyznanych kredytów, w jaki sposób windykuje należności, jaki procent 

należności i zobowiązań w przedsiębiorstwie należy do przeterminowanych itd.) 

4) zarządzania środkami pieniężnymi (czy przedsiębiorstwo stosuje modele w zakresie 

optymalizacji poziomu środków pieniężnych, w jaki sposób zagospodarowywane są nadwyżki 

pieniężne itd.), 
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5) finansowania działalności bieżącej oraz inwestycyjnej (podstawowe źródła finansowania 

działalności operacyjnej i czynniki decydujące o wyborze danego źródła, preferencje co do 

finansowania działalności inwestycyjnej). 

 Z tego względu  iż próbka badawcza losowana była z bazy sprawozdań finansowych, nie 

trzeba już było występować do badanych przedsiębiorstw o udostępnienie szczegółowych danych 

finansowych, co znacznie usprawniło badania i pozwoliło na weryfikację odpowiedzi udzielonych 

przez respondentów. Z drugiej strony taki zabieg zniekształcił nieco rzeczywistość badawczą, 

zwłaszcza odnośnie mikroprzedsiębiorstw, które rzadko prowadzą pełną księgowość. Niemniej jednak 

był to jedyny sposób, żeby zbadać zależność pomiędzy czynnikami jakościowymi a płynnością 

finansową tej grupy przedsiębiorstw. Pojawiła się obawa, że próba uzyskania bezpośrednio od mikro i 

małych przedsiębiorców danych finansowych typu: stan środków pieniężnych na koncie, poziom 

należności, zobowiązań byłaby wręcz niemożliwa do zrealizowania. Ponadto dane te nie są 

uwzględnione w żadnym oficjalnym dokumencie, które sporządzają mikroprzedsiębiorstwa, więc 

wkład przedsiębiorców w badania musiałby być dużo większy niż w przypadku przeprowadzenia 

powyżej opisanej ankiety. 

 Dane ankietowe i sprawozdania finansowe zostały połączone za pomocą programy MS 

Access, dzięki czemu można było badać wpływ różnych czynników jakościowych na wskaźniki 

finansowe (zadłużenie, wskaźniki płynności finansowej, wypłacalności). 

 Wpływ czynników na wypłacalność badany był w ten sposób, że analizowano, czy dany 

czynnik jakościowy jest istotnym czynnikiem klasyfikującym na podstawie analizy jednoczynnikowej 

ANOVA- podobnie jak w przypadku analizy wpływu wielkości przedsiębiorstwa na wskaźniki 

finansowe - lub sprawdzano czy jest podstawa do analizy korelacyjnej na podstawie testu chi-kwadrat.  
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5.  Egzogeniczne uwarunkowania wypłacalności małych i 

średnich przedsiębiorstw w Polsce 
 

5.1. Globalizacja, umiędzynarodowienie, integracja a kondycja MSP 

 
 Międzynarodowa integracja gospodarcza stwarza nowe uwarunkowania dla małych i średnich 

przedsiębiorstw, z którymi z jednej strony wiążą się szanse, dla tych najbardziej dynamicznych i 

przedsiębiorczych, z drugiej zaś zagrożenia – dla przedsiębiorstw biernych i słabych. Utworzenie 

jednolitego rynku europejskiego (JRE) zmieniło warunki funkcjonowania wszystkich przedsiębiorstw, 

ale przede wszystkim wymusza zmianę sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. Każde 

przedsiębiorstwo, w szczególności te najmniejsze, muszą dostosowywać się zmieniających się 

warunków otoczenia. Powstanie JRE to najbardziej spektakularny przykład wpływu otoczenia 

przedsiębiorstwa na jego funkcjonowanie, a tym samym kondycję finansową (płynność finansową 

oraz wypłacalność).   

 Do końca lat 90. małe przedsiębiorstwa przypisywano wyłącznie do rynków krajowych oraz 

nisz rynkowych, a problemy internacjonalizacji odnoszono wyłącznie do dużych jednostek. Wraz z 

utworzeniem JRE i przystąpieniem Polski do Unii Europejskiej nisze rynkowe stopniowo zanikają i 

stają się dostępne dla innych graczy JRE. Z jednej strony pojawiają się szanse na ekspansję dla 

polskich MSP (zajęcie podobnych nisz rynkowych w sąsiednich krajach), z drugiej strony JRE niesie 

ryzyko zwiększonej konkurencji na rynku krajowym.  

 Na decyzję o rozszerzeniu działalności poza rynek krajowy wpływa kilka czynników
198

:  

 czynnik przedsiębiorczy (dążenie do wzrostu),  

 czynnik „wymuszający” (związany z niemożnością realizacji wzrostu firmy na rynku 

wewnętrznym),  

 czynnik przyciągający (związany z dostrzeganiem nowym możliwości na rynkach 

zewnętrznych), 

 czynnik szans (związany z wykorzystaniem nadarzających się okazji).  

 Dla polskich MSP podstawowe znaczenie ma czynnik wymuszający w związku ze 

zmniejszającymi się możliwościami na rynku krajowym wywołanymi rosnącą konkurencją ze strony 

innych MSP oraz importerów. 

  Kluczową postacią w procesie umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstwa jest 

właściciel – menedżer. Jego wiedza i doświadczenie stanowią istotne zasoby przedsiębiorstwa i 

decydują o możliwościach wykorzystania  zasobów materialnych, które znajdują się w dyspozycji 
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przedsiębiorstwa. Obok kompetencji właściciela-menedżera duże znaczenie w procesie 

internacjonalizacji mają zasoby, otoczenie i sektor, w którym funkcjonuje przedsiębiorstwo. 

Niewątpliwe przystąpienie Polski do JRE jest szansą, której wykorzystanie zależy w dużej mierze od 

kompetencji i umiejętności właściciela przedsiębiorstwa. Droga do internacjonalizacji MSP jest 

jednak wolniejsza niż dużych przedsiębiorstw i wymaga podjęcia większego ryzyka finansowego 

wynikającego z braku korzyści skali
199

. 

 Większość polskich małych i średnich przedsiębiorstw nie jest przystosowana do walki na 

nowym konkurencyjnym rynku. Po pierwsze małe podmioty w krajach Unii mają kilkunastoletnie 

doświadczenie w tym, jak konkurować na JRE. Po drugie przedsiębiorstwa ze „starych” państw 

członkowskich korzystały ze wsparcia bezpośredniego w postaci dotacji przez ponad 10 lat, podczas, 

gdy polskie MSP korzystają z tych funduszy od 2000 roku, lecz w ograniczonym zakresie (np. z 

PHARE skorzystało około 4000 przedsiębiorstw, a z SPO-WKP około 6500
200

, a przedsiębiorstw w 

Polsce jest około 3,5 mln, z czego aktywnych jest 1,7 mln!). Małe przedsiębiorstwa unijne są więc na 

starcie mocniejszymi konkurentami. Przewagą unijnych przedsiębiorstw są dużo większe wydatki na 

badania i rozwój oraz wyższa innowacyjność, a także nakłady na inwestycje. Czynniki te nie rzutują 

obecnie w dużym stopniu na konkurencyjność, ale znacznie ograniczają perspektywy rozwojowe w 

długim okresie. Póki co większość polskich MSP przyjmuje konkurencję kosztową, wynikającą z 

niskich kosztów siły roboczej i kosztów transakcyjnych
201

 i wyzwaniem dla menedżerów- właścicieli 

staje się wypracowanie i stosowanie strategii konkurencyjnych opartych na bardziej trwałych zaletach 

konkurencyjnych niż tylko cenowe (np. na innowacjach). 

 Polskie małe i średnie przedsiębiorstwa mają mniejszą szansę na rozwój innowacyjnych 

technologii niż te w krajach UE.  W porównaniu do większości krajów UE Polska nie posiada sieci 

parków technologicznych i organizacji, które oferują usługi w zakresie wspierania MSP stosujących 

innowacje i nowe technologie. Dopóki możliwa będzie konkurencja cenowa, polskie przedsiębiorstwa 

będą wygrywały walkę o klienta. Z czasem jednak stracą przewagę kosztową, co z pewnością przełoży  

się na pogorszenie sytuacji finansowej przedsiębiorstw najmniejszych.  

 Bezpośrednią konsekwencją przystąpienia Polski do Unii Europejskiej dla sporej grupy 

małych i średnich przedsiębiorstw, niezależnie od tego czy prowadzą działalność eksportową, czy też 

nie, było poniesienie znacznych nakładów na sprostanie wymogom jakościowym i technicznym. 

Chociaż harmonizacja standardów technicznych i regulacji prawnych dotyczy wszystkich 

przedsiębiorstw (dużych i małych), z pewnością koszty związane z wdrożeniem i utrzymaniem 

certyfikatów będą bardziej odczuwalne w przedsiębiorstwach mniejszych.  Jednocześnie efekty te 

będą się różnić w poszczególnych sektorach. Najbardziej narażoną na poniesienie wysokich kosztów 

dostosowawczych jest branża spożywcza (np. wdrożenie procedur HACCP).  
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 Poza wymienionymi negatywnymi konsekwencjami przystąpienia Polski do Unii Europejskiej 

do czynników, które mogą pozytywnie wpłynąć na kondycję przedsiębiorstw małych, należy zaliczyć: 

 większy rynek zbytu; 

 dostęp do funduszy unijnych wspierających rozwój innowacji i  bezpośrednie 

inwestycje;  

 szerszy dostęp do kapitału (jednym z podstawowych swobód jednolitego rynku jest 

przepływ kapitału – zwiększenie szybkości obiegu pieniądza i kapitału, stworzenie 

warunków wspólnego rynku usług finansowych
202

).  

  Wyżej przedstawione uwarunkowania z pewnością wpływają na płynność finansową i 

wypłacalność. Jak wynika z Raportu Kancelarii Sejmu z 2005 roku, zarówno w sektorze MSP, jak i 

wśród przedsiębiorstw dużych jednostki eksportujące wykazywały na ogół lepszą kondycję finansową 

niż nieeksportujące
203

. Fakt ten dowodzi, że eksporterami są z reguły przedsiębiorstwa lepsze, 

dysponujące większym kapitałem, nowocześniejszym parkiem maszynowym oraz sprawniej 

zarządzane.  

 Powyższe spostrzeżenia również potwierdzają przeprowadzone przez autorkę badania. Z 

ankiety, która została przeprowadzona wśród 200 małych i średnich przedsiębiorstw wynika, że 

niemal połowa średnich przedsiębiorstw eksportowała (przy czym przez eksport należy rozumieć 

zarówno sprzedaż na rynek Unii Europejskiej, jak i poza jej granice). Mikro i małe przedsiębiorstwa 

rzadziej sprzedawały zwoje produkty czy towary poza terytorium Polski (około 31 %, rys. 42).  

Odsetek przedsiębiorstw eksporteró i nieeksporterów w 

zależności od wielkości przedsiębiorstwa
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Rys. 42. Odsetek przedsiębiorstw eksporterów i nieeksporterów w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa. 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Średni wskaźnik płynności bieżącej, jak i mediana jest wyższy wśród eksporterów i wynosi 

1,91 (rok 2004) podczas gdy wśród nieeksporterów 1,55 (tab. 44). Na istotność tej różnicy wskazuje 

analiza wariancji (tab. 45).  

 

Tabela 44. Wskaźnik płynności bieżącej w przedsiębiorstwach eksportujących i nieeksportujących 

 Średnia Liczebność Odch. Stand. Kwartyl 1(Q25) Mediana Kwartyl 3 (Q75) 

Eksporter 1,91 66 1,12 1,10 1,46 2,45 

Nie-eksporter 1,55 124 0,98 1,02 1,33 1,84 

Razem 1,67 190 1,04 1,06 1,36 2,00 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Tabela 45. Analiza wariancji dla czynnika jakościowego – przynależność do grupy eksporterów bądź 

nieeksporterów. 

 SS df MS SS Df MS F p 

Płynność bieżąca 5,8 1 5,81 200,49 188 1,06 5,45 0,02 
Płynność szybka 2,6 1 2,62 160,09 188 0,85 3,08 0,08 

Płynność natychmiastowa 0,08 1 0,08 34,66 180 0,19 0,43 0,51 
F Krytyczne: 3,89 (dla ά=0,05 i 1 stopnia swobody) 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Deklarowanie eksportu nie pozostawało w związku z zakwalifikowaniem przedsiębiorstwa 

jako zagrożonego, bądź niezagrożonego bankructwem (według modelu „poznańskiego”). Zarówno 

wśród eksporterów, jak i nieeksporterów jako jednostki zagrożone zostało zakwalifikowanych około 

20 % podmiotów. Przedsiębiorstwa eksportujące natomiast częściej deklarowały, że ich sytuacja jest 

doskonała (14 % eksporterów i tylko 4 % nieeksporterów). 

 Zatem można uznać, że pozycja i sytuacja finansowa przedsiębiorstw podejmujących się 

eksportu jest lepsza. Fakt, że częściej eksportu podejmują się przedsiębiorstwa większe, wskazuje, że 

potrafią  dostosować swoją strategię do zmieniających się warunków rynkowych, w przeciwieństwie 

do przedsiębiorstw mikro- i małych. 

 

5.2. Uwarunkowania ekonomiczne 

  

5.2.1.  Wzrost gospodarczy a płynność finansowa 

 Konkurencyjność gospodarki i jej stan jest z jednej strony wypadkową decyzji 

podejmowanych przez miliony podmiotów gospodarczych, z drugiej zaś tworzy dla każdego 

przedsiębiorstwa zewnętrzne uwarunkowania, wpływając na uzyskiwane wyniki, a w szczególności 

płynność finansową. W okresach lepszej koniunktury nawet słabe przedsiębiorstwa notują dobre 

wyniki i są w stanie zachować wypłacalność. Zaś w okresach stagnacji sytuacja wszystkich 

podmiotów, nawet tych najlepszych pogarsza się. Dlatego też z zachowania agregatów 
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makroekonomicznych (m. in. produktu krajowego brutto) można pośrednio wyciągnąć wnioski o 

warunkach działalności i sytuacji finansowej przeciętnego podmiotu gospodarczego. 

 W Polsce od roku 1993 obserwujemy systematyczny wzrost PKB, co wpłynęło na 

zmniejszenie dystansu pomiędzy Polską a krajami UE. W latach 2001-2002 nastąpiło gwałtowne 

obniżenie się tempa wzrostu do poziomu około 1% spowodowane przede narastającym kryzysem 

finansów publicznych będącym skutkiem błędnej polityki budżetowej oraz restrykcyjną polityką 

pieniężną służącą do opanowania inflacji, lecz zmniejszającą popyt wewnętrzny
204

.  Po okresie 

stagnacji w latach 2001-2002 od początku roku 2003 obserwujemy oznaki ożywienia gospodarczego. 

W roku 2003 wzrost gospodarczy ukształtował się na poziomie 3,8 %, a w 2004 około 5,3 % (tab. 46). 

PKB w przeliczeniu na mieszkańca (wg. parytetu siły nabywczej waluty) nie przekroczyło jednak 

poziomu 50 % średniej UE-25 krajów w 2005 roku.  

Tabela 46. Wzrost gospodarczy w okresie 1995-2004 (okres objęty analizą) 

Rok 

 

PKB 

nominalnie Poprzedni 

 

PKB 

nominalnie 

[mln USD] rok = 100 [mln zł] 

2004 252 369,24 105,3 922 157,20 

2003 216 539,06 103,8 842 120,40 

2002 191 496,05 101,4 781 112,40 

2001 183 386,88 101 750 785,90 

2000 163 902,78 104 712 321,50 

1999 155 543,33 104,1 617 040,40 

1998 158 431,63 104,8 553 560,10 

1997 143 057,64 106,8 469 372,10 

1996 142 970,36 106 385 448,10 

1995 126 368,94 107 306 318,30 

    Źródło: Główny Urząd Statystyczny (www.stat.gov.pl). 

 W toku prowadzonych badań oceniano siłę współzależności pomiędzy wzrostem 

gospodarczym, a średnimi arytmetyczni wskaźników płynności finansowej bieżącej, cyklu zapasów, 

należności i zobowiązań,  obliczając wskaźniki korelacji (tab. 47). 

 Tabela 47. Korelacja pomiędzy wzrostem gospodarczym a wskaźnikami związanymi z płynnością 

finansową 

 Mikroprzedsiębiorstwa 

Małe 

przedsiębiorstwa 

Średnie 

przedsiębiorstwa 

Wskaźnik płynności 

bieżącej 
-0,17 -0,2 0,81 

Cykl zapasów 0,12 0,61 0,77 

Cykl należności 0,02 -0,63 -0,85 

Cykl zobowiązań 0,01 -0,41 -0,79 

Źródło: opracowanie własne. 
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Analiza tabeli prowadzi do następujących wniosków: 

1. Wysokie wskaźniki korelacji pomiędzy wzrostem gospodarczym a wybranymi wskaźnikami 

finansowymi charakteryzującymi płynność finansową obserwujemy w grupie przedsiębiorstw 

średnich, natomiast korelacja nie występuje w mikro i małych przedsiębiorstwach. 

Przeczyłoby to zatem powszechnie panującemu przekonaniu, że przedsiębiorstwa najmniejsze 

potrafią szybko reagować na sygnały dochodzące z rynku. Okazuje się, że dopiero podmioty 

zatrudniające powyżej 50 osób wyraźnie reagują na zmiany dokonujące się w gospodarce. 

2. Korelacja pomiędzy wzrostem gospodarczym  a wskaźnikiem płynności bieżącej jest istotna 

tylko w przedsiębiorstwach średnich i wynosi 0,81 (rys. 43); z kolei w mikrofirmach i małych 

przedsiębiorstwach zależność jest znikoma. Korelacja jest dodatnia, a więc zgodnie z 

oczekiwaniami, jeżeli następował wzrost gospodarczy wskaźniki płynności ulegały poprawie.  

3. Obserwujemy wysoką korelację pomiędzy wzrostem gospodarczym a cyklem zapasów (na 

poziomie 0,77) w średnich przedsiębiorstwach. Im większy wzrost gospodarczy tym dłuższy 

cykl zapasów, zatem przedsiębiorstwa średnie przewidują wzrost, przygotowują się, ale 

najprawdopodobniej gromadzą zapasy w nadmiernych ilościach w stosunku do sprzedaży . W 

małych firmach podobnie, ale korelacja jest mniejsza – na poziomie 0,61, możemy więc 

mówić o umiarkowanej zależności. W mikrofirmach natomiast nie występuje żaden związek 

pomiędzy wzrostem gospodarczym a cyklem zapasów. Wniosek jest więc następujący: 

planowanie i dostosowywanie się do panującej koniunktury zwiększa się wraz z wzrostem 

przedsiębiorstwa, w średnich przedsiębiorstwach następuje jednak przeszacowanie 

możliwości zbytu. Przygotowanie się na dobrą koniunkturę pozwala zrealizować wyższą 

sprzedaż, co z kolei przekłada się na poprawę ogólnej kondycji przedsiębiorstw średnich i 

tłumaczy, dlaczego ta grupa jest generalnie w mniejszym stopniu zagrożona bankructwem. 

4. Istotny związek między wzrostem PKB a cyklem należności obserwujemy w średnich 

przedsiębiorstwach (korelacja na poziomie -0,85). Wraz z poprawiającą się koniunkturą 

gospodarczą skróceniu ulega cyklu należności. Podczas recesji lub niższego przyrostu 

gospodarczego firmy rozszerzają akcję kredytową i udzielają dłuższych terminów płatności 

żeby aktywować sprzedaż. Podobną zależność obserwujemy w firmach małych, ale nie tak 

silną (korelacja na poziomie 0,61). Brak  natomiast zależności między wzrostem 

gospodarczym a cyklem należności w mikrofirmach. Wniosek: im większe przedsiębiorstwo 

tym skrupulatniej analizuje warunki panujące w otoczeniu i prowadzi celową politykę 

kredytowania odbiorców. 

5. Ponownie w największych analizowanych przedsiębiorstwach (średnich) występuje istotna 

korelacja pomiędzy koniunkturą gospodarczą a wskaźnikiem cyklu zobowiązań. Wyższy 

przyrost PKB to krótszy cykl zobowiązań, pogorszenie się koniunktury oznacza z kolei 

wydłużanie cyklu i to znacznie. Wynika to również z konstrukcji wskaźnika cyklu 

zobowiązań, w którym zobowiązania odnoszone są do sprzedaży – spadek licznika oznacza 
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zwiększenie się wskaźnika cyklu. Podobnie jak w  poprzednich obserwacjach w małych 

podmiotach omawiana zależność jest znacznie  słabsza, w mikrofirmach praktycznie nie 

występuje. Wniosek: wraz ze zmniejszaniem się sprzedaży średnie przedsiębiorstwa 

przypuszczalnie celowo wymuszają na kontrahentach wydłużanie terminów, albo same nie 

płacą. Wydłużający się cykl wynika również z tego, ze to dostawcy udzielają dłuższych 

terminów płatności w celu aktywowania sprzedaży. 

 

 Ogólny wniosek z przeprowadzonej analizy nasuwa się następujący: można  przypuszczać, że 

średnie przedsiębiorstwa, w przeciwieństwie do mniejszych, są bardziej wyczulone są na zmiany 

w koniunkturze  i dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, w szczególności planowaniu dostosowują 

poziom zapasów, okresu udzielanych kredytów kupieckich do panujących warunków 

gospodarczych. Zatem sama intuicja menedżerów-właścicieli przedsiębiorstw najmniejszych nie 

wystarcza, aby dostosować działania do zmieniających się warunków gospodarczych. 
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Rys. 43.Wzrost gospodarczy a wskaźnik płynności bieżącej, oraz cykl należności w 

przedsiębiorstwach średnich. 
Źródło: opracowanie własne. 
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5.2.2.  Stopy procentowe a płynność finansowa 

 Obok zmian PKB istotnym parametrem ekonomicznym wpływającym na działalność 

gospodarczą przedsiębiorstw jest stopa procentowa, która jest „ceną za pieniądz”. Poprzez 

kształtowanie stopy procentowej bank centralny pośrednio oddziałuje na wysokość oprocentowania 

kredytów i depozytów bankach komercyjnych. Wysokość tych dwóch parametrów determinuje 

skłonność do inwestycji przedsiębiorstw. W okresie niskich stóp  procentowych przedsiębiorstwa są 

bardziej skłonne do podejmowania działań inwestycyjnych, gdyż mogą tanio pozyskać kredyt, a 

niewiele zyskują z lokat bankowych. Oczywiście skłonność do inwestycji przedsiębiorstw nie zależy 

od samych stóp procentowych, ale uzależniona jest także od wielkości popytu globalnego, 

decydującego o możliwościach zbytu, wysokości podatków oraz oczekiwań co do kształtowania się 

popytu w przyszłości. Stopa procentowa jest jednak jednym z czynników, który może mieć wpływ na 

plany inwestycyjne, a skutecznie przeprowadzone inwestycje mogą poprawić pozycję konkurencyjną 

przedsiębiorstwa w przyszłości. 

 W prowadzonych badaniach sprawdzono, podobnie jak w przypadku zmiany PKB, czy 

występuje korelacja pomiędzy poziomem stopy procentowej a różnymi miarami dotyczącymi 

płynności finansowej. Dla każdego roku analizy (1995-2004) wyznaczono średnią stopę kredytu 

redyskontowego. Z tego względu, że skutki decyzji RPP odczuwane są przez gospodarkę z 

kilkumiesięcznym opóźnieniem sprawdzono jak kształtuje się korelacja pomiędzy średnim poziomem 

stopy procentowej w roku t, a wskaźnikiem w roku t+1 (tab. 48).  

 

 Tabela 48. Korelacja pomiędzy średnim poziomem stopy procentowej a wskaźnikami finansowymi 

Nazwa wskaźnika Okres Mikro Małe Średnie 

Wskaźnik płynności szybkiej 

  

Wt/rt -0,77 -0,74 -0,58 

Wt+1/rt -0,78 -0,89 -0,86 

Wskaźnik płynności natychmiastowej 

  

Wt/rt -0,42 -0,62 -0,67 

Wt+1/rt -0,71 -0,81 -0,86 

Cykl należności 

  

Wt/rt 0,70 -0,44 -0,65 

Wt+1/rt 0,83 -0,12 -0,57 

Cykl zobowiązań 

  

Wt/rt 0,42 -0,26 -0,72 

Wt+1/rt 0,58 0,16 -0,63 

 Źródło: opracowanie własne. 

  

 Wnioski z przeprowadzonej analizy są następujące: 

1. Pomiędzy stopą procentową a wskaźnikami płynności odnotowujemy ujemną korelację, co 

oznacza, że wraz ze wzrostem stopy procentowej (tutaj redyskontowej) obniżają się wskaźniki 

płynności finansowej. W analizowanym okresie stopy procentowe systematycznie się 

obniżały, zatem równolegle poprawie ulegała kondycja przedsiębiorstw. Pojawiają się jednak 

wątpliwości, ze owa zależność jest zbyt silna. W analizowanym okresie (1995-2004) 

obserwujemy systematyczny wzrost wskaźników płynności finansowej wśród małych i 
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średnich przedsiębiorstw i z pewnością fakt ten nie wynika wyłącznie z obniżki stóp 

procentowych, a z pozostałych licznych uwarunkowań, które są przedmiotem rozważań pracy. 

2. Poziom stopy procentowej zmienia skłonność przedsiębiorstw do finansowania się 

zobowiązaniami handlowymi. Drogi kredyt bankowy zwiększa zainteresowanie kredytami 

handlowymi. Z drugiej strony przedsiębiorstwa nie są zainteresowane wydłużaniem terminów 

płatności, bo muszą ponieść wysoki koszt finansowania należności, zatem przy wyższych 

stopach procentowych będą raczej skłonne do skracania okresu kredytowania odbiorców. 

Okazuje się, że ciężar kredytowania odbiorców w okresie wysokich stóp procentowych 

przeniesiony został na mikroprzedsiębiorstwa, gdzie współczynnik korelacji pomiędzy stopą 

procentową a cyklem należności wynosi 0,83 i jest dodatni, zatem w okresie wysokich stóp 

procentowych notowano wyższy średni cykl należności, niż w okresie niskich stóp 

procentowych. Odmienna zależność wystąpiła w podmiotach średnich – obniżanie się stóp 

procentowych prowadziło do wydłużania cyklu należności. Zatem  mikroprzedsiębiorstwa, 

jako podmioty słabsze, o mniejsze sile przetargowej kredytowały swoich odbiorców w okresie 

wysokich stóp procentowych, podczas gdy większe i silniejsze przedsiębiorstwa były w 

mniejszym stopniu skłonne do udzielenia kredytów handlowych, niż w okresie niższych stóp 

procentowych.  

Wcześniejsze analizy dotyczące poziomu zadłużenia skłaniają do pytania czy poziom stóp 

procentowych, zwłaszcza tych dotyczących udzielanych kredytów, jest niezależny od wielkości 

przedsiębiorstwa. W poprzednim rozdziale wykazano, że im mniejsze przedsiębiorstwo tym niższy był 

udział kredytów krótkoterminowych i długoterminowych w zobowiązaniach. Niska skłonność do 

korzystania z kredytów przedsiębiorstw najmniejszych może między innymi przyczyniać się do 

powolniejszego rozwoju i ekspansji. Z raportów sporządzonych przez Narodowy Bank Polski wynika, 

że koszt pozyskania kredytu jest ściśle związany z wielkością przedsiębiorstwa. W najgorszej sytuacji 

są przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób. W 2006 roku oprocentowanie kredytów 

krótkoterminowych było wyższe o 2,5 punktu procentowego niż w przedsiębiorstwach 

zatrudniających 500-1999 pracowników (rys. 44, tab. 49).  
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Rys. 44.  Oprocentowanie złotowych kredytów krótkoterminowych w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa. 
Źródło: Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu 

koniunktury w IV kw. 2006 roku. Raport NPB s. 64. 

 

Tabela 49. Średnie oprocentowanie kredytów złotowych w podstawowych klasach przedsiębiorstw w 

II kw. 2006 roku. 
Zatrudnienie Oprocentowanie kredytów 

krótkoterminowych 

Oprocentowanie kredytów 

długoterminowych 

Poniżej 50 pracowników 7,59 6,27 

50-249 6,21 6,19 

250-499 5,39 5,63 

500-1999 5,09 5,05 

Powyżej 2000 pracowników 5,55 5,58 

Źródło: Wstępna informacja o kondycji sektora …s. 64 

 

Widoczna jest również wyraźna zależność między sytuacją ekonomiczną przedsiębiorstwa a 

ceną kredytu bankowego (rys. 47). Przykładowo w III kw. 2006 roku przedsiębiorstwa, które bardzo 

dobrze oceniały swoją sytuację uzyskiwały kredyty przy oprocentowaniu 5,7%, natomiast 

oprocentowanie dla przedsiębiorstw w złej sytuacji ekonomicznej wynosiło 7,3 %
205

. Zatem należy 

przypuszczać, że przedsiębiorstwa zatrudniające do 50 osób znajdowały się w najgorszej sytuacji 

finansowej. Tym samym wyniki raportu NBP potwierdzają wnioski z prowadzonych badań, że 

mniejsze przedsiębiorstwa są w większym stopniu narażone na utratę wypłacalności.  

 

                                                 
205

 Wstępna informacja o kondycji sektora przedsiębiorstw ze szczególnym uwzględnieniem stanu koniunktury w 

IV kw. 2006 roku. Raport NPB. Departament Analiz Makroekonomicznych i Strukturalnych s. 65. 
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 Rys. 47. Oprocentowanie w zależności od sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa 

Źródło: Wstępna informacja o kondycji sektora… s. 64. 

  

 

5.3. Uwarunkowania wynikające z polityki państwa 

 

Analizując uwarunkowania kondycji finansowej małych i średnich przedsiębiorstw należy  

zwrócić uwagę na kwestię ingerencji państwa oraz władz lokalnych w gospodarkę i bieżącą 

działalność przedsiębiorstw. Instytucjonalne uwarunkowania mogą wpływać pozytywnie lub 

negatywnie na konkurencyjność, a w konsekwencji płynność finansową jednostek. Konkurencyjność 

przedsiębiorstw jest bowiem wypadkową zachowań  instytucji oraz polityki państwa, obok 

przeróżnych czynników związanych z sektorem i zasobami oraz umiejętnościami przedsiębiorcy. 

Wyrazem polityki państwa są przede wszystkim uregulowania prawne, które oddziałują bezpośrednio 

na zachowania przedsiębiorstw. Małe i średnie przedsiębiorstwa jednak w porównaniu z dużymi nie 

mają większych możliwości wpływu na politykę państwa i głównie są biernymi podmiotami. 

 W okresie transformacji nastąpiły zmiany systemu regulacji, które miały stworzyć polskim 

przedsiębiorstwom warunki podobne do tych, w jakich działają przedsiębiorstwa we współczesnej 

gospodarce rynkowej. W polskiej drodze do tego celu można wymienić trzy okresy
206

: 

1. Faza pierwsza  - zmiany ustalone na mocy pakietu ustaw uchwalonych przez Sejm 28 grudnia 

1989 roku (tzw. „terapia szokowa”). Przedsiębiorstwa uzyskały swobodę kształtowania cen, 

dostępu do walut wymienialnych, importu, swobodę wyboru dostawców oraz kierunków i 

form sprzedaży. 

2. Faza druga, przekształceń własnościowych otwarta ustawą prywatyzacyjną z lipca 1990 roku 

oraz oparcia działań przedsiębiorstw na kodeksie handlowym. 

3. Faza trzecia, trwająca od 1990 roku, polegająca na przekształceniu warunków działania  

polskich przedsiębiorstw poprzez rozszerzenie i modyfikację systemu regulacji prawnych. 

Zmiany dotyczyły następujących sfer: 

                                                 
206

 Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji… s .33. 
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 polityki podatkowej – zmiany regulacji dotyczących podatku VAT, podatku 

dochodowego od osób prawnych i fizycznych; 

 polityki kredytowej łącznie z polityką stopy procentowej; była to polityka drogiego i 

trudnodostępnego pieniądza, 

 zasad rachunkowości, uwieńczone ustawą o rachunkowości z 29 września 1994, która 

dostosowała polskie zasady rachunkowości do standardów Unii Europejskiej, 

określiła tryb badania sprawozdania finansowego 

 specjalne regulacje okresu transformacji, działania zmierzające do zmniejszenia 

zatorów płatniczych poprzez akcje oddłużania największych dłużników. 

 

 Obecnie polityka państwa wobec MSP prowadzona jest na dwóch płaszczyznach: poprzez 

stosowanie instrumentów i rozwiązań wspólnych dla ogółu przedsiębiorstw, uzupełnionymi 

szczególnymi rozwiązaniami, adresowanymi szczególnie wobec MSP. 

 Wśród specyficznych instrumentów skierowanych dla sektora małych i średnich 

przedsiębiorstw szczególne znaczenie mają te, które służą wyrównaniu szans w konkurowaniu na 

wolnym rynku. Przykładowo jest to: 

 rozbudowa systemu dworactwa dla przedsiębiorców we wszystkich dziedzinach 

związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa, 

 poprawa dostępu MSP do informacji istotnych z punktu widzenia prowadzonej 

działalności gospodarczej, m. in. poprzez tworzenie i udostępnianie baz danych, 

ułatwienie dostępu do szkoleń, 

 rozbudowa systemu instytucji finansowych wspierających modernizację i rozwój 

działalności przedsiębiorstw. 

 Deklaracje działań kolejnych rządów w stosunku do MSP można znaleźć w licznych 

dokumentach programowych (np. „Przede wszystkim przedsiębiorczość”, „Przedsiębiorczość- Rozwój 

– Praca”, „Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku”, 

„Pakiet Kluski” itd.). Wszystkie proponowane działania dotyczą w zasadzie następujących kwestii
207

: 

 ułatwień prawnych warunków działania, 

 zmniejszenia obciążeń finansowych działalności,  

 ulepszenia systemu wsparcia instytucjonalnego.  

 Z kolei propozycje instrumentów prawnych to: upraszczanie systemu podatkowego, 

uproszczenie systemu ubezpieczeń społecznych, uproszczenie przepisów proceduralnych związanych 

z zakładaniem i prowadzeniem działalności, uelastycznienie stosunków pracy, uproszczenie procedur 

udzielania wsparcia finansowego MSP. 

                                                 
207

 S. Jankiewicz: wyd. cyt. s. 71. 
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 Pomimo wspomnianych licznych opracowań i propozycji poprawy warunków dla MSP ich 

wdrażanie odbiega znacznie od deklaracji, o czym chociażby świadczy „Czarna lista barier” 

hamujących przedsiębiorczość w Polsce od czterech lat publikowana przez Polską Konfederację 

Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Lista jest stosunkowo długa, niewiele barier z niej znika, a co 

gorsza pojawiają się kolejne w dość szybkim tempie.  Bariery, podobnie jak propozycje usprawnień, 

zostały podzielone na pięć grup: podatkowe i finansowe, wynikające ze stosunków pracy, związane z 

korzystaniem z funduszy unijnych, związane z inwestycyjnym procesem budowlanym oraz pozostałe 

bariery (np. związane z zakładaniem oraz prowadzeniem działalności w poszczególnych branżach).  

 Inne opracowania, w których analizuje się wpływ uwarunkowań na kondycję MSP (np. 

wydawane co dwa lata analizy Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości) również wskazują na 

często zmieniające się prawo i brak ze strony przedsiębiorców możliwości wpływania na proces 

legislacyjny. Dokuczliwy dla przedsiębiorców jest skomplikowany system fiskalny, brak stabilności 

prawa podatkowego, a także wysokie koszty ubezpieczenia społecznego. Skomplikowane procedury 

uruchamiania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz ograniczenie swobody działania poprzez 

koncesjonowanie szczególnych rodzajów działalności w istotny sposób hamują przedsiębiorczość. 

Istotną barierą administracyjno-prawną jest mnożenie przepisów prawnych, z których wynikają 

sankcje bezpośrednio dla przedsiębiorców i dzięki którym przedsiębiorcy polegają nadzorowi 

kilkunastu instytucjom administracyjnym.  

  Na przestrzeni analizowanych w pracy lat 1995-2004 uwarunkowania prawne prowadzenia 

działalności (w szczególności w zakresie podatków) zmieniały się często. Na przykład w latach 2001-

2003 wniesiono do Sejmu 684 projekty ustaw, a uchwalono 447. Tylko w 2002 r. uchwalono 218, 

przy czym aż 151 przyjętych aktywów normatywnych miało wpływ na warunki funkcjonowania MSP. 

Sporym zagrożeniem dla przedsiębiorców są rozbieżności w interpretacji oraz nieczytelność aktywów 

prawnych. Częste zmiany, wprowadzanie ulg dla przedsiębiorców przez kolejne ekipy rządzące 

dodatkowo komplikują i sprawiają, że prawo staje się nieczytelne oraz wzrasta ryzyko prowadzenia 

działalności gospodarczej. Znane są głośne przypadki przedsiębiorstw, które zbankrutowały właśnie z 

powodu niejasnych, zawiłych przepisów i rozbieżnych interpretacji (np. JTT, Optimus). W pracy, nie 

będziemy jednak analizować dokonanych w ostatnich kilkunastu latach zmian prawa i jego wpływu na 

kondycję przedsiębiorstw w tamtym okresie, natomiast skupimy uwagę na zmianach ostatnio 

wprowadzonych, aby pokazać ich mechanizm i kierunki zmian w przyszłości. Ze względu na 

ograniczoną objętość pracy nie zostaną omówione wszystkie potencjalnie wpływające na płynność 

finansową mechanizmy prawne, a tylko wybrane, w szczególności z zakresu prawa podatkowego i 

systemu ubezpieczeń społecznych. Według autorki oraz na podstawie licznych rozmów z małymi 

przedsiębiorcami, stanowią istotne uwarunkowanie dla ich działalności, a także kondycji finansowej 

(tab. 50).   
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Tabela 50. Wybrane rozwiązania prawne dotyczące MSP i ich wpływ na płynność finansową 
Rozwiązania pozytywne 

wpływające na płynność 

finansową MSP 

Rozwiązania, które  miały  

poprawić sytuację 

finansową MSP, lecz 

skutek był odmienny od 

założonego 

 obniżenie stawek 

podatku 

dochodowego, 

 obniżenie składek na 
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interpretacja 

przepisów 

podatkowych 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Za najbardziej odczuwalne i pozytywne dla zmiany kondycji finansowej przedsiębiorstw 

zmiany systemu prawnego, które pojawiły się na przestrzeni ostatnich lat należy uznać: 

1. Wprowadzenie od 2004 roku możliwości wyboru opodatkowania 19 % stawką przychodów 

osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej z jednoczesną utratą ulg. 

Rozwiązanie to wpłynęło bezpośrednio na poprawę sytuacji wielu przedsiębiorstw, które 

opłacały dotychczas podatek według skali podatkowej i „wpadały” w III próg podatkowy 

(40%).  Obniżenie podatków obciążających przedsiębiorstwo pozostawia w jego dyspozycji 

większą niż poprzednio część zysku, a tym samym stwarza możliwość zwiększenia inwestycji 

i przyspiesza rozwój. Są to jednak tylko możliwości i w jakim stopniu zostaną wykorzystane 

zależy od stanu koniunktury oraz umiejętności strategicznych przedsiębiorcy. 

2. Obniżenie składki na ubezpieczenia społeczne w pierwszych dwóch latach funkcjonowania 

przedsiębiorstwa
208

.  

 

Do rozwiązań, które z kolei miały ułatwić funkcjonowanie małym przedsiębiorcom i wpłynąć na 

poprawę ich płynności finansowej, ale okazały się nietrafne należy zaliczyć: 

1. Metodę kasową  w rozliczeniu podatku VAT. Główną zasadą metody kasowej jest 

powiązanie obowiązku podatkowego w podatku VAT z momentem zapłaty. Przesłanką 

                                                 
208

 Podstawa wymiaru składek, na podstawie których wylicza się wysokość poszczególnych składek, wynosi 

60% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału lub dla osób uprawnionych (a 

więc rozpoczynających działalność) 30% minimalnego wynagrodzenia. Rozwiązanie to wpływa na 

zmniejszenie kosztów funkcjonowania nowopowstałych przedsiębiorstw oraz poprawia ich płynność 

finansową.. 
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wprowadzenia metody kasowej była chęć poprawy kondycji finansowej przedsiębiorstw 

małych. Metoda kasowa ma obecnie więcej przeciwników niż zwolenników. Do jej zalet 

można zaliczyć znaczne odroczenie w czasie obowiązku rozliczania podatku. Wybór 

metody kasowej wiąże się z rzadszym rozliczaniem deklaracji (raz na kwartał), z drugiej 

strony wymaga bardziej rozbudowanej ewidencji, aby uchwycić moment zapłaty. Dosyć 

uciążliwe może być śledzenie zapłat częściowych, a także monitorowania 90 dnia od dnia 

wydania towaru lub wykonania usługi. Niedogodności spotykają również kontrahentów 

małych podatników, którzy mogą obniżyć kwotę podatku należnego o kwotę podatku 

naliczonego określona w fakturze VAT-MP dopiero w rozliczeniu za miesiąc, w którym 

uregulowali część lub całość należności na rzecz małego podatnika lub w 90 dniu od dnia 

otrzymania towaru lub wykonania usług w przypadku, gdy nie ureguluje faktury. Wiele 

przedsiębiorstw niechętnie zawiera współpracę z podatnikami rozliczającymi się kasowo. 

W praktyce może się również zdarzyć, że mały podatnik, który z różnych przyczyn nie 

uregulował należności wynikających z faktur zakupu, nie będzie miał prawa do odliczenia 

podatku naliczonego, natomiast będzie miał obowiązek odprowadzenia podatku należnego 

od dokonanej sprzedaży, nawet, gdy kontrahent nie zapłacił za sprzedany towar bądź 

wykonaną usługę. Metoda kasowa może być jednak korzystna dla podatników, którzy 

wykazują dużą sprzedaż w porównaniu z zakupami. Wybierając ją, będą mogli odraczać 

w czasie zapłatę podatku. Metoda kasowa ma zatem więcej wad niż zalet, dlatego też 

niewielu małych podatników korzysta z niej – głównie ze względu na problemy z 

utrzymaniem płynności finansowej w przypadku cokwartalnej zapłaty podatku. Mali 

przedsiębiorcy wolą regulować mniejsze kwoty podatku w comiesięcznych odstępach, niż 

większe kwoty raz na kwartał.  

2. Wprowadzenie Ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach 

handlowych
209

. Ustawa ta ma między innymi chronić małe podmioty przed silniejszymi 

od nich jednostkami dając prawo do naliczania odsetek w przypadku terminów płatności 

przekraczających 30 dni
210

 i ma przeciwdziałać zatorom płatniczym. Ustawa jednak 

                                                 
209

 Dz. U. nr 139, poz.  1323, ost. zm. w Dz. U. z 2004 r. nr 173, poz. 1808. 

210
 W myśl ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (art. 5.), jeżeli strony w umowie 

przewidziały termin zapłaty dłuższy niż 30 dni, wierzyciel może żądać odsetek ustawowych za okres począwszy 

od 31 dnia po spełnieniu swojego świadczenia niepieniężnego i doręczeniu dłużnikowi faktury lub rachunku - 

do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności świadczenia pieniężnego. Jeżeli termin zapłaty nie 

został określony w umowie, wierzycielowi, bez wezwania, przysługują odsetki ustawowe za okres począwszy od 

31 dnia po spełnieniu świadczenia niepieniężnego - do dnia zapłaty, ale nie dłuższy niż do dnia wymagalności 

świadczenia pieniężnego. Za dzień wymagalności świadczenia pieniężnego uważa się dzień określony 

w pisemnym wezwaniu dłużnika do zapłaty, w szczególności w doręczonej dłużnikowi fakturze lub rachunku 

(art. 6 ust. 2 ww. ustawy). Jeżeli dłużnik, w terminie określonym w umowie albo wezwaniu, nie dokona zapłaty 

na rzecz wierzyciela, który spełnił określone w umowie świadczenie niepieniężne, wierzycielowi przysługują, 

bez odrębnego wezwania, odsetki w wysokości odsetek za zwłokę, określanej na podstawie art. 56 ustawy - 
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okazała się bublem legislacyjnym, szybko znaleziono sposoby jej obejścia oraz okazała 

się niezgodna z prawem europejskim
211

.  Również w Unii Europejskiej okazało się, że 

dyrektywa, która miała chronić małe podmioty przed większymi raczej nieprzychylnie 

została przyjęta. Z badań ankietowych (700 MSP), wynika że rygorystyczne stosowanie 

przepisów raczej pogorszyłoby stosunki z silniejszymi partnerami
212

. 

3. Indywidualna interpretacja przepisów podatkowych. Wydawanie indywidualnych 

interpretacji przepisów podatkowych ma chronić podatników przed urzędnikami kontroli 

skarbowej, którzy mogą odmiennie interpretować określony przepis niż przedsiębiorstwo. 

Indywidualne interpretacje mają  zapobiegać sytuacjom kiedy to niejasność przepisów 

podatkowych, a następnie  przyjęcie przez organy kontrolujące innej interpretacji niż 

przedsiębiorstwo doprowadza do naliczenia ogromnych kwot zaległości podatkowych, 

których przedsiębiorstwo nie jest w stanie uregulować, co z kolei prowadził do jego 

upadłości (np. JTT
213

, Optimus
214

). Od 2005 r. w razie niejasności prawa podatkowego 

przedsiębiorstwa mógł złożyć zapytanie o indywidualną interpretację do naczelnika 

urzędu skarbowego dokładnie opisując stan faktyczny oraz własne stanowisko w sprawie.  

Po jakimś czasie funkcjonowania tego rozwiązania zaczęły pojawiać się sprzeczne 

interpretacje wydawane przez różne urzędy i izby skarbowe i efekt się okazał odwrotny do 

zamierzonego. Przepisy podatkowe dla przedsiębiorców śledzących kolejne interpretacje 

                                                                                                                                                         
Ordynacja podatkowa, chyba że strony uzgodniły wyższe odsetki, za okres od dnia wymagalności świadczenia 

pieniężnego do dnia zapłaty.  

211
M. Kosiarski: Kolejny bubel.  „Gazeta Prawna” 26.04.2004 Nr 81. 

212
 Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw. Mity i rzeczywistość. Red. F. Misiąg. Warszawa: 

PWE 2005 s. 26-27. 
213

 Firma JTT została oskarżona o narażenie skarbu państwa na stratę. Firma miała dostarczać sprzęt 

komputerowy dla Computerland, 2SI, OFEK , które wygrały przetarg na komputeryzacją polskich szkół (15 tys. 

komputerów o wartości 23 mln). Polskie firmy na mocy Ustawy o Zamówieniach Publicznych mają wprawdzie 

pewne preferencje, ale sprzedaż towarów na cele dydaktyczne podlega 22-proc. podatkowi VAT. Natomiast 

import towarów na te same cele jest z podatku zwolniony. Ten przepis sprawił, że polskie firmy informatyczne 

były zmuszane do specjalnych zabiegów w postaci wyeksportowania sprzętu zagranicę i reeksportu do składu 

celnego, z którego dopiero trafia do budżetowej jednostki dydaktycznej. Firma dokonująca takiej operacji nie 

odnosiła z tego tytułu żadnych korzyści finansowych (jeśli poprawnie rozliczyła VAT), a jedynym 

beneficjentem był MEN. Ze składu celnego komputery trafiały do szkół, a ich odbiorcy wnioskowali o zwrot 

pieniędzy. Resort za zaoszczędzone w ten sposób miliony mógł wyposażyć więcej pracowni, a producent 

sprzedać więcej sprzętu. Mechanizm ten nie spodobał się jednak urzędnikom fiskusa. Sprawą JTT w 2000 roku 

zajęła się prokuratura i Wrocławski Urząd Kontroli Skarbowej. Fiskus zajął 10,5 mln złotych, następnie zaczęła 

się nagonka medialna na firmę JTT. Po jakimś czasie jednak dziennikarze wzięli w obronę znaną firmę. Po 

licznych procesach sądowych, dopiero w 2004 roku sąd apelacyjny stwierdził, że wybieranie takiej prawnej 

drogi postępowania, która sprawia, że płaci się niższe podatki nie jest przestępstwem. Po tym wyroku Izba 

Skarbowa przyznała się do błędu i oddała spółce zajęte pieniądze. Niestety było już za późno. Wrocławskiej 

firmy nie stać już było na wykonanie dużych zamówień, które uzyskała, tak jak przed laty, w resorcie edukacji. 

Miała znów dostarczyć komputery do szkół. Nie miała za co ich wyprodukować. Nawet banki odmówiły 

udzielenia kredytów. Firma Jtt Computer w 2004 r., w konsekwencji perypetii podatkowych, zbankrutowała. Na 

podstawie artykułu: T. Bonek:  JTT Computer - bankructwo przez fiskusa, czy na zlecenie konkurencji? 

www.moeny.pl  
214

 Z podobnymi zarzutami co spółka JTT Komputer S.A. spotkała się spółka Optimus S.A., jednak spółka 

funkcjonuje do tej pory. Prezes zarządu – Roman Kluska został przeproszony przez Ministerstwo Finansów za 

aresztowanie i otrzymał zadośćuczynienie w wysokości 5 tys. zł. 
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stały się jeszcze bardziej skomplikowane.  Na szczęście od 1 lipca 2007 roku 

wydawaniem interpretacji podatkowych zajmują się już nie urzędy skarbowe właściwe ze 

względu na miejsce prowadzenia działalności, a minister finansów za pośrednictwem 

czterech izb skarbowych. Dzięki zmianie procedury wydawania interpretacji podatkowych 

skończy się praktyka wydawania rozbieżnych odpowiedzi na takie same pytania. 

Podatnicy będą jednak musieli śledzić zmiany prawa, by wiedzieć, czy interpretacja nadal 

obowiązuje.  

4. Wprowadzenie ekspresowej amortyzacji
215

 dla małych podatników
216

.  Przyspieszona 

amortyzacja nie spotyka się jednak z dużym entuzjazmem małych podatników. Po 

pierwsze, w początkowej fazie prowadzenia działalności przedsiębiorstwo zwykle 

generuje stratę, ekspresowa amortyzacja tylko dodatkowo pogłębiała tę stratę. W 

przypadku prób ubiegania się o kredyt czy pożyczkę wysoka strata podatkowania może 

zamknąć drogę do zewnętrznych źródeł finansowania. Co prawda stratę podatkową można 

odliczyć w pięciu kolejnych latach, nie więcej niż 50 % w danym roku, jednak przy 

niskich dochodach w kolejnych latach może okazać się, że przedsiębiorca nie zdoła 

odliczyć całej straty. Po drugie szybka jednorazowa amortyzacja jest jedną z form pomocy 

de minimis, której łączna wysokość w ciągu trzech lat nie może przekroczyć 200 tys. euro. 

O wysokość dokonanych jednorazowych odpisów amortyzacyjnych zmniejszy się więc 

limit pomocy publicznej. Jest to ważne dla przedsiębiorstw, które będą chciały ubiegać się 

o pomoc publiczną, np. o dotację, umorzenie odsetek za zwłokę czy umorzenie podatku. 

Po trzecie, większość małych i rozpoczynających działalność podatników zwyczajnie nie 

stać na zakup środków trwałych. Limit amortyzacji przyspieszonej (50 tys. euro) wydaje 

się niewspółmiernie wysoki w stosunku do przychodów, które mogą uzyskać mali 

podatnicy (800 tys. euro). Pomimo przedstawionych pułapek są również przedsiębiorcy, 

którzy chcą korzystać z omówionego rozwiązania, głównie ze względu na możliwość 

obniżenia obciążeń podatkowych i poprawę płynności finansowej. Zwiększone 

zainteresowanie przyspieszoną amortyzacją z pewnością pojawi się pod koniec roku, 

kiedy to w październiku przedsiębiorcy opłacają podatek w podwójnej wysokości. 

 

 Na czarnej liście barier dotyczących systemu podatkowego i opublikowanych przez  PKPP 

Lewiatan  wskazano jeszcze na jeden ważny aspekt w działalności gospodarczej małych 

                                                 
215

 Od 1 stycznia 2007 podatnikom podatku dochodowego od osób fizycznych  przysługuje nowa ulga w postaci 

jednorazowej amortyzacji podatkowej środków trwałych. Możliwość skorzystania z ulgi została ograniczona do 

małych podatników i tych, którzy rozpoczynają działalność. Wartość jednorazowych amortyzacji dokonanych w 

roku nie może przekroczyć wysokości 50 000 euro (199 000 zł w 2007 r.). Przyspieszona amortyzacja dotyczy 

zarówno  nowych, jak i używanych środków trwałych, z wyłączeniem samochodów osobowych, gruntów, 

budynków i budowli. 
216

 Mały podatnik, to taki u którego wartość przychodów ze sprzedaży wraz z podatkiem VAT w poprzednim 

roku nie przekroczyła równowartości 800 tys. euro (w 2007 roku kwota 3 180 000 zł). 
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przedsiębiorstw związany z formą ewidencji działalności gospodarczej. Przedstawiciele PKPP 

Lewiatan uznali, że próg wyznaczony ustawą o rachunkowości, który obecnie wynosi 800 tys. euro 

jest zbyt niski. Obniżający się kurs euro powoduje, że coraz większa grupa przedsiębiorców byłaby 

objęta obowiązkiem prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie ustawy o rachunkowości. 

Pojawiają się głosy przedsiębiorców, że przypadku niewielkich kilkuosobowych przedsiębiorstw 

obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych oznacza wyłącznie podwyższenie kosztów prowadzenia 

działalności, a co za tym idzie zahamowanie tempa rozwoju firmy. Coraz częściej zdarza się, że 

podatnicy, by uniknąć obowiązku prowadzenia ksiąg rachunkowych, stosują różne wybiegi. Zdarza się 

nawet, że dzielą swoje firmy na mniejsze. Tymczasem wystarczyłoby – twierdzą - by limit 

przychodów zobowiązujących do prowadzenia ksiąg rachunkowych wzrósł
217

.  Z drugiej strony 

pojawiają się opinie zbieżne z opinią autorki, że na podstawie takiej ewidencji trudno dokładnie ocenić 

sytuację majątkową i finansową firmy
218

. Zwiększenie limitu mogłoby więc zmniejszyć w określonym 

zakresie bezpieczeństwo obrotu gospodarczego. Ponadto często to sytuacja  przedsiębiorstwa 

wymusza wprowadzenie pełnej księgowości. Dzieje się tak m.in. wtedy, gdy podmiot gospodarczy 

chce pozyskać znaczącego inwestora lub ubiega się o wysoki kredyt na dalszy rozwój. Podobnie 

uważa resort finansów, argumentując brak zmian w zakresie limitu przychodów (w sejmie znajdował 

się  projekt nowelizacji Ustawy o rachunkowości w tym zakresie podnoszący próg z 800 tys. do 1,2 

mln euro).  Resort finansów podkreśla, że obowiązujące przepisy ustawy o rachunkowości zezwalają 

na daleko idące uproszczenia przy prowadzeniu ksiąg i sporządzaniu na ich podstawie sprawozdań 

finansowych przez małe firmy. Dodaje też, że na podstawie tych sprawozdań można dokonać oceny 

sytuacji majątkowej i finansowej, czego nie można stwierdzić na podstawie danych z podatkowej 

księgi przychodów i rozchodów. Pojawia się jeszcze trzecia strona w tej dyskusji, a mianowicie, że 

sprawozdania sporządzane przez małe i średnie przedsiębiorstwa powinny opierać się na innych 

regulacjach niż ustawa o rachunkowości
219

, z tego względu, że dla małych i średnich firm przepisy 

ustawy o rachunkowości są zbyt trudne. Dodatkowych problemów przysparzają liczne rozbieżności 

między prawem bilansowym i podatkowych, a przedsiębiorstwa małe i średnie raczej nie mają 

środków na zatrudnianie specjalistów. Pozostawienie przepisów w obecnym kształcie powoduje 

jedynie coraz częściej pojawiające się błędy w księgach rachunkowych. Ponadto przepisy są zbyt 

skomplikowane i  nie przystają też do realiów danego przedsiębiorstwa, wymagają zbyt dużych 

nakładów pracy w porównaniu z niezauważalnym efektem informacyjnym. Zwrócić należy uwagę 

również na fakt, że w małych przedsiębiorstwach właściciel równocześnie zarządza jednostką. 

Tymczasem skomplikowana sprawozdawczość wydaje się być uzasadniona wtedy, gdy te dwie 

funkcje są rozdzielone, jak w przypadku spółek akcyjnych. W Unii Europejskiej już od dawna uważa, 

że przepisy ustawy o rachunkowości obligatoryjnie dotyczą tylko podmiotów prawnych, a nie osób 
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 A. Pokojska: Firmy nie chcą prowadzić ksiąg rachunkowych.” Gazeta Prawna” 10. 05.2007 Nr 90. 
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K. Tomaszewski: Spór o limit ewidencji. „Gazeta Prawna” 10. 05.2007. Nr 90. 
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 A. Pokojska: Trzeba zmienić przepisy dla małych firm. „Gazeta Prawna” 6.12.2006 Nr 237. 
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fizycznych. Przepisy dyrektywy dotyczące ustawy o rachunkowości dają możliwość wprowadzania 

przez państwa członkowskie pewnych odstępstw od jej postanowień. Polski ustawodawca skorzystał z 

tej możliwości.  

 Zatem w zakresie ewidencji działalności gospodarczej w najbliższym okresie nie zostaną 

wprowadzone zmiany, jednak coraz to więcej przedsiębiorstw małych zostanie objętych obowiązkiem 

prowadzenia pełnej księgowości, co powinno ułatwić ich ocenę podmiotom zewnętrznym, a także 

samym przedsiębiorcom. Miejmy nadzieję, że dzięki temu zarządzanie płynnością stanie się 

łatwiejsze. 

 Przedstawione powyżej rozwiązania prawne w zakresie podatków i ewidencji zdarzeń, to 

jedynie wąski wycinek uwarunkowań wpływających na wypłacalność małych i średnich 

przedsiębiorstw, a wynikających z prowadzonej polityki państwa. Uwarunkowania te z pewnością są 

jednymi z najbardziej dynamicznych i nieprzewidywalnych. 

 

5.4. Kierunki pomocy publicznej dla MSP  

  
 Obok rozwiązań regulacyjnych istotnym instrumentem polityki państwa jest pomoc publiczna. 

Pomocą publiczną dla przedsiębiorców jest przysporzenie, bezpośrednie lub pośrednie, przez organy 

udzielające pomocy korzyści finansowych, w następstwie którego uprzywilejowuje się ich w stosunku 

do konkurentów. Przysporzenie korzyści następuje poprzez dokonywanie na rzecz lub za tych 

przedsiębiorców wydatków ze środków publicznych lub pomniejszenie świadczeń od nich należnych 

na rzecz sektora finansów publicznych. Zgodnie z art. 87 ust. 1 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę 

Europejską (TWE) wsparcie dla przedsiębiorcy podlega przepisom dotyczącym pomocy publicznej, o 

ile jednocześnie spełnione są następujące warunki
220

: 

  pomoc adresowana jest do konkretnego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą bez 

względu na formę organizacyjno-prawną, 

 pomoc dokonywana jest ze środków publicznych, 

 w wyniku udzielenia pomocy jej beneficjent uzyskuje konkretną korzyść ekonomiczną, 

  pomoc ma charakter selektywny, 

  w przypadku udzielenia pomocy występuje zakłócenie konkurencji lub groźba zakłócenia 

konkurencji w wymiarze wspólnotowym, 

 pomoc ma wpływ na wymianę handlową wewnątrz Unii. 

 Rola  pomocy publicznej polega na wzmacnianiu lub osłabianiu bodźców płynących z rynku 

przez przysporzenie korzyści wybranym przedsiębiorstwom lub grupom przedsiębiorstw. Można 

wyróżnić dwa aspekty pomocy publicznej: aktywną i pasywną. Pomoc aktywa polega na 

stymulowaniu pożądanych zachowań, których nie jest w danym okresie wymusić presja rynku. 
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Przejawem pomocy pasywnej jest z kolei przejściowa ochrona wybranych przedsiębiorstw, a nawet 

całych gałęzi rynku, przed surową weryfikacją ich użyteczności przez rynek
221

. 

 Pomoc publiczna skierowana jest również do małych i średnich przedsiębiorstw. Ma ona 

raczej charakter selektywny i doraźny.  

 Pomoc publiczna może być udzielana w szczególności w formie
222

: 

 dotacji oraz ulg i zwolnień podatkowych, 

 dokapitalizowania przedsiębiorców na warunkach korzystniejszych od oferowanych 

na rynku, 

 pożyczek lub kredytów udzielanych przedsiębiorcom na warunkach korzystniejszych 

od oferowanych im na rynku,  

 poręczeń i gwarancji kredytowych udzielanych za zobowiązania przedsiębiorców na 

warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku, 

  zaniechania poboru podatku, odroczenia terminu zapłaty, rozłożenia na raty podatku 

lub zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę oraz umorzenia zaległości 

podatkowej bądź odsetek za zwłokę lub opłaty prolongacyjnej, 

  umorzenia, bądź zaniechania ustalania lub poboru należnych od przedsiębiorcy 

świadczeń pieniężnych, stanowiących środki publiczne w rozumieniu przepisów 

ustawy o finansach publicznych, innych niż podatki, albo odraczania lub rozkładania 

na raty płatności takich świadczeń, 

  zbycia lub oddania do korzystania mienia będącego własnością Skarbu Państwa, lub 

jednostek samorządu terytorialnego i ich związków - na warunkach  korzystniejszych 

od oferowanych na rynku. 

 Wartość pomocy publicznej udzielonej przedsiębiorstwom w Polsce stopniowo się obniża. Dla 

przykładu: pomoc publiczna udzielona w 2005 roku to 4 795 mln zł, co stanowiło 0,5 % PKB, podczas 

gdy w 2003 roku udzielono wsparcia przedsiębiorstwom w wysokości 28 627 mln zł, co z kolei 

stanowiło 3,5 % PKB
223

. Tendencję zmniejszania wartości pomocy publicznej należy ocenić 

pozytywnie, mając na uwadze zalecenia sformułowane w dokumencie „Strategia Lizbońska” 

dotyczące stopniowego ograniczania pomocy publicznej. Istotne jednak jest, że stopniowo zwiększa 

się wartość pomocy udzielonej małym i średnim przedsiębiorstwom (np. pomoc horyzontalna na 

rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w tab. 51) 
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Tabela 51. Wartość pomocy horyzontalnej na rozwój małych i średnich przedsiębiorców 
Rok Wielkość pomocy w mln Udział w pomocy całkowitej w 

danym roku 

2002 136,6 4 % 

2003 132,9 4,7 % 

2004 67,5 1,5% 

2005 304,5 16,7 % 

Źródło: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 r. Warszawa: Urząd Ochrony 

Konkurencji i Konsumentów 2006. s 24; Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 

2004 r. Warszawa: Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 2005 s. 21. 

 

  Nie ulega wątpliwości, iż najtrudniejszy dostęp do pomocy publicznej mają 

mikroprzedsiębiorstwa, które jednocześnie najbardziej potrzebują tej pomocy ze względu na najgorszą 

pozycję. Dostęp do pomocy publicznej jest natomiast najłatwiejszy dla przedsiębiorstw średnich, które 

mają najlepszą sytuację ekonomiczną. Głównymi w badanej grupie beneficjentami pomocy publicznej 

są więc małe i średnie przedsiębiorstwa, a nie najliczniejsza grupa mikroprzedsiębiorstw. Aby  

kierowana do mikroprzedsiębiorstw pomoc miała przynieść znaczące efekty, musiałaby być stosowana 

na szeroką skalę, a z założenia jest selektywna. Poza tym mikroprzedsiębiorcom najtrudniej przebrnąć 

przez biurokratyczną część ubiegania się o wsparcie. Ponadto kryterium udzielania pomocy jest 

tworzenie nowych miejsc pracy, a takiego kryterium wiele mikroprzedsiębiorstw nie jest w stanie 

spełnić. Jednak największe wsparcie, podobnie jak w pierwszych latach transformacji ustrojowej, 

uzyskują duże przedsiębiorstwa. Przykładowo w 2003 roku Polska przeznaczała 80 % całej pomocy 

publicznej dla dużych przedsiębiorstw (rys. 45). W roku 2005 nadal ponad połowa środków trafiła do 

dużych przedsiębiorstw (58,7 %), podczas gdy średnie przedsiębiorstwa uzyskały 22,8 %, małe 13,9 

%, a mikroprzedsiębiorstwa tylko 4,6 % całej pomocy publicznej (rys. 45). 

. 

Pomoc publiczna udzielona w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa w roku 2005

duże 

przedsiębiorstwa; 

58,70%

mikroprzedsiębior

stwa; 4,60%

małe 

przedsiębiorstwa; 

13,90%

średnie 

przedsiębiorstwa; 

22,80%
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Pomoc publiczna udzielona w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa w roku 2003

duże 

przedsiębiorstwa; 

80%

brak danych; 7%

małe 

przedsiębiorstwa; 

6%
średnie 

przedsiębiorstwa; 

7%

 

 Rys. 45. Pomoc publiczna udzielona w zależności od wielkości przedsiębiorstwa w roku 2003 i 

2005. 
Źródło: Raport o pomocy publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2005 r…s 20;.  Raport o pomocy 

publicznej w Polsce udzielonej przedsiębiorcom w 2004 r. ..s. 22. 

 

 Skłonność do koncentracji środków pomocy publicznej w dużych przedsiębiorstwach bywa 

uzasadniana koniecznością ich dostosowania do radykalnie zmieniających się warunków rynkowych. 

Upadek dużego przedsiębiorstwa, oprócz tego, że spektakularny, może wywoływać negatywne skutki 

ekonomiczne oraz społeczne. Zwykle duże przedsiębiorstwo pociąga za sobą „na dno” licznych mały 

kooperantów, jeżeli dla nich owe duże przedsiębiorstwo było głównym, a nierzadko jedynym 

odbiorcą. W takich sytuacjach poprzez wsparcie dużego przedsiębiorstwa pośrednio wpływa się na 

poprawę warunków funkcjonowania MSP. Być może takie pośrednie wsparcie w omawianej sytuacji 

jest nawet bardziej skuteczne niż udzielenie pomocy publicznej bezpośrednio MSP 

 Jak wynika z powyższych informacji, pomoc publiczna nie ma dużego znaczenia dla 

funkcjonowania sektora MSP. Ze względu na liczebność tego sektora pomoc może dotyczyć jedynie 

wybranych jednostek, a nie całego sektora. Dlatego też postuluje się, aby pomoc państwa była 

kierowana nie bezpośrednio do MSP, a w sposób pośredni na doskonalenie infrastruktury i otoczenia 

przedsiębiorstw z tego sektora. Pomoc pośrednia miałaby na celu łagodzenie ograniczeń i barier na 

jakie napotykają małe i średnie przedsiębiorstwa. 

 Mimo takich założeń, małe i średnie przedsiębiorstwa znajdujące się w trudnej sytuacji 

finansowej mogą skorzystać do końca 2007 roku z pomocy na restrukturyzację należności 

publicznoprawnych na mocy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 5 września 2006 r. w sprawie 

szczegółowych warunków udzielania małym i średnim przedsiębiorcom pomocy publicznej na 

restrukturyzację niektórych należności publicznoprawnych
224

. Pomoc taka powinna być ograniczona 

do minimum niezbędnego do przywrócenia długookresowej zdolności do konkurowania na rynku, 

biorąc pod uwagę w szczególności wielkość kosztów restrukturyzacji oraz wielkość i formę udzielanej 

pomocy. O długookresowej zdolności do konkurowania na rynku , można mówić gdy przedsiębiorca 
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ma zdolność do pokrywania kosztów prowadzonej działalności gospodarczej, w tym kosztów 

amortyzacji i kosztów finansowych, bez konieczności dalszego wspierania środkami publicznymi.  

 Pomoc publiczna małym i średnich przedsiębiorstwom może być również udzielona na 

podstawie Rozporządzania Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2007 w sprawie udzielenia niektórych 

ulg w spłacie zobowiązań podatkowych stanowiących pomoc publiczną na rozwój małych i średnich 

przedsiębiorstw
225

. Pomoc może być udzielona na: nową inwestycję, usługi doradcze świadczone 

przez doradców zewnętrznych, udział w targach i wystawach. Pomoc na nowe inwestycje może też 

obejmować związane z nowo tworzonymi miejscami pracy koszty zatrudnienia w postaci dwuletnich 

kosztów wynagrodzenia brutto powiększonych o obowiązkowe ubezpieczenia społeczne. Będzie to 

jednak możliwe dopiero po spełnieniu pewnych warunków, m.in. wtedy, gdy miejsca pracy będą 

związane z realizacją nowej inwestycji i zostaną utworzone w okresie trzech lat od daty zakończenia 

inwestycji, a poza tym zostaną utrzymane przez co najmniej pięć lat. Pomoc na zewnętrzne usługi 

doradcze nie będzie obejmowała doradztwa stałego, związanego z bieżącą działalnością operacyjną. 

Wyłączone z niej będzie doradztwo podatkowe, stała obsługa prawna lub doradztwo marketingowe. W 

przypadku pomocy związanej z udziałem w targach i wystawach będzie ona mogła być udzielona 

tylko w przypadku pierwszego uczestnictwa przedsiębiorstwa w takich przedsięwzięciach. Dla 

poszczególnych rodzajów pomocy rozporządzenie określa limity np. pomoc brutto na usługi doradcze 

świadczone przez doradców zewnętrznych nie może przekroczyć 50 proc. wartości kosztów tych 

usług. 

 Formę pomocy publicznej stanowią także dotacje udzielone z funduszy unijnych. 

Przedsiębiorcy mali i średni mogli korzystać z funduszy przedakcesyjnych, między innymi PHARE 

2000 i 2001. Do rozdysponowania w programie PHARE 2001 było  około 47 mln euro, z czego 29,35 

mln euro przeznaczono na wspieranie inwestycji podnoszących konkurencyjność MSP. Ponadto w 

latach 2004-2006 na realizację Sektorowego Programu Operacyjnego „Wzrost konkurencyjności 

przedsiębiorstw” (SPO-WKP) przeznaczono 1251,1 mln euro. Za główne priorytety programu uznano:  

 rozwój przedsiębiorczości i wzrost innowacyjności poprzez wzmocnienie instytucji 

otoczenia biznesu, czyli pobudzanie przedsiębiorczości i działalności innowacyjnej 

poprzez dostęp do wysokiej jakości usług świadczonych przez instytucje otoczenia 

biznesu, ułatwienie możliwości finansowania inwestycji, 

 bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, czyli zwiększenie nakładów inwestycyjnych 

w przedsiębiorstwach, podniesienie innowacyjności przedsiębiorstw. 

 Mikroprzedsiębiorstwa mogły szukać pomocy w regionalnych programach operacyjnych. 

W okresie 2007-2013 uruchomione zostaną: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (7-8 mld 

euro) oraz 16 regionalnych programów operacyjnych oraz pozostałych programy: Kapitał Ludzki, 
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Infrastruktura i Środowisko, Rozwój Polski Wschodniej, Europejska Współpraca Terytorialna. 

Minimalna wartość projektu, która może zostać dofinansowana w ramach PO IG wynosi od 2 mln do 

50 mln euro. Dla większości małych i średnich przedsiębiorców są to kwoty za wysokie. Wsparcia 

małe i średnie przedsiębiorstwa powinny szukać w regionalnych programach operacyjnych. Jednak 

priorytety w tych programach zostały określone w taki sposób, że w praktyce bardzo mało z nich 

zostanie przeznaczone na bezpośrednie wsparcie przedsiębiorców, a w bardzo dużym na rozwój 

infrastruktury i nauki. Przykładowo, w RPO dla województwa dolnośląskiego zapisano, że wsparcie w 

latach 2007-2013 ma otrzymać 120 MSP, z kolei województwo małopolskie ma zamiar wesprzeć 57 

mikro, 85 małych i 28 średnich przedsiębiorstw rocznie, co daje w całym okresie programowania 400 

mikro, 600 małych i 200 średnich przedsiębiorstw.  

 Nowy okres programowania funduszy strukturalnych w latach 2007-2013 prezentuje wyraźne 

tendencje udzielania pomocy publicznej w krajach UE, które są następujące
226

: 

 koncentracji pomocy o charakterze horyzontalnym, 

 orientacja na odchodzenie od pomocy indywidualnej na rzecz konstruowania ogólnych programów 

wspierania otoczenia i rozwoju firm, 

 szersze stosowanie instrumentów zwrotnej pomocy publicznej (pożyczki, gwarancje), 

 racjonalizacja i udoskonalenie organizacji systemu udzielania pomocy publicznej przez zmiany 

instytucjonalne, prawne oraz poprawę efektywności i transparentności udzielanej pomocy. 

 Zatem mali i średni przedsiębiorcy w mniejszym stopniu niż w poprzednich latach mogą liczyć na 

bezpośrednie wsparcie inwestycji w postaci bezzwrotnych dotacji. Będzie się natomiast stale poprawiało 

otoczenie infrastrukturalne MSP.  

 Zaznaczyć również należy, że dotacje przyznawane są na zasadzie refundacji kosztów. Często 

przedsiębiorca ubiegając się o dotację jest zobligowany do pozyskania kredytu z banku na ten sam 

projekt. Oznacza to, że wsparcie uzyskują przedsiębiorstwa w bardzo dobrej kondycji finansowej. Są to 

z reguły przedsiębiorstwa średnie i małe, rzadko mikroprzedsiębiorstwa. 

  

5.5. Dostępność kapitałów zewnętrznych 

5.5.1. Źródła kapitału dla MSP 

Właściwe funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw uzależnione jest stopnia 

dostępności źródeł finansowania. Od tego, jakie są zasoby finansowe przedsiębiorstwa, zależą jego 

zdolności produkcyjne, skala podejmowanych projektów inwestycyjnych, możliwości zwiększania 

udziałów w rynku itd. Łatwiejszy dostęp do zasobów finansowych warunkuje bieżące funkcjonowanie 
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przedsiębiorstwa, określa jego perspektywy rozwojowe oraz wpływa na ogólną kondycję finansową 

przedsiębiorstwa.  

Uważa się, że mikro, małym i średnim przedsiębiorstwom trudniej pozyskać kapitał niż 

przedsiębiorstwom dużym. Wskazać należy na przyczynę tej specyfiki. Przedmiotem częstych 

dyskusji w literaturze przedmiotu jest tak zwana luka kapitału (equity gap), czyli brak kapitału dla 

małych i średnich przedsiębiorstw
227

. Pojęcie luki kapitału wskazuje na to, że istnieje trwała 

niedoskonałość mechanizmu rynkowego, która polega na tym, że nie istnieje cena, przy której 

ustaliłaby się równowaga pomiędzy podażą i popytem na kapitał. Jednak oszacowanie rozmiaru i 

trendów w „luce” nie może być wskazana bezpośrednio przez badania empiryczne. Niezaspokojony 

popyt na kapitał nie może być zmierzony ex-post, gdyż nie można określić ile firm nigdy nie pojawiło 

się na rynku z powodu braku kapitału. Poza tym ilość informacji o potrzebach kapitałowych MSP 

osiągalna dla potencjalnych dawców kapitału jest znikoma. Występuje, więc asymetria informacji 

pomiędzy poszukującymi kapitału MSP a potencjalnymi kapitałodawcami. Co więcej koszt uzyskania 

informacji o potrzebach kapitałowych MSP jest wysoki w stosunku do uzyskania informacji o 

potrzebach dużych firm. Dlatego też nieekonomiczne dla dawców kapitału jest spędzanie czasu na 

rozpatrywaniu projektów MSP, skoro istnieją na rynku bardziej atrakcyjne, rzetelniej przedstawione i 

o mniejszym ryzyku
228

  

 Poza wspomnianą „luką kapitału” do najczęściej wymienianych barier ograniczających dostęp 

małych i średnich przedsiębiorstw do zewnętrznych źródeł finansowania należą
229

: 

 niski poziom zdolności akumulacyjnych tych przedsiębiorstw, nie dający gwarancji zwrotu 

zainwestowanych kapitałów, 

 wysokie koszty funkcjonowania firm (w tym np. koszty pracy), a co się z tym wiąże niski 

poziom rentowności, nie sprzyjający akumulacji środków, 

 ograniczenia związane ze specyficzną ewidencją zdarzeń gospodarczych tego sektora; 

dominuje bowiem księgowość oparta na księdze przychodów i rozchodów; 

 trudności w dokonaniu obiektywnej oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej tych 

przedsiębiorstw, która stanowi niejednokrotnie warunek pozyskania zewnętrznych kapitałów, 

 wysokie koszty pozyskania kapitałów z sektora bankowego, wymagane zabezpieczenia, 

konieczne w sytuacjach korzystania z określonych źródeł finansowania zewnętrznego, 

 skomplikowane i czasochłonne procedury związane z pozyskaniem kapitałów z różnych 

źródeł, 

 ograniczenia związane z formą prawną prowadzenia działalności gospodarczej; dominującą 

forma jest indywidualna działalność gospodarcza prowadzona przez osoby fizyczne, a nie 
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spółki kapitałowe, które mają najszersze możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł 

finansowych m. in. poprzez rynek kapitałowy, 

 niewielki poziom środków publicznych przeznaczonych na wsparcie sektora MSP w 

porównaniu z jego potrzebami, a także z potencjałem ekonomicznym, jaki ten sektor 

reprezentuje. 

W zależności od formy organizacyjno-prawnej, wysokości obrotu, branży, etapu rozwoju oraz 

wielkości przedsiębiorstwa źródła finansowania działalności mogą przyjąć różnorodną formę. Źródła 

finansowania majątku przedsiębiorstwa dzielą się na zewnętrzne, które w przypadku małych i średnich 

przedsiębiorstw mogą przyjąć formę udziałową oraz dłużną, oraz finansowanie wewnętrzne, a więc 

zasoby finansowe pozyskane w wyniku funkcjonowania przedsiębiorstwa (np. wypracowany zysk).  

Zasoby finansowe są krytycznym czynnikiem na etapie zaistnienia, rozruchu oraz 

początkowym etapie ekspansji. Ograniczona dostępność jest przyczyną problemów z płynnością 

finansową oraz likwidacji i bankructwa wielu przedsiębiorstw w początkowych etapie 

funkcjonowania. Właśnie ze względu na wysoki odsetek młodych przedsiębiorstw bankrutujących 

wiele instytucji, a w szczególności banki unikają finansowania fazy zasiewu i rozruchu (seed i start-

up). Etap ten może być natomiast finansowany z różnych funduszy podwyższonego ryzyka. 

 Komisja Europejska wymienia cztery grupy instrumentów finansowania przedsiębiorstw 

kapitałem wysokiego ryzyka (Venture Capital), wskazując jednocześnie najczęstsze źródła ich 

pochodzenia
230

:  

 1. Formal equity – Venture Capital: fundusze Venture Capital, banki (przede wszystkim etap 

ekspansji oraz dojrzałości i nasycenia);  

 2. Informal equity – Business Angels: sieci inwestorów (publicznych i prywatnych) oraz 

inwestorzy indywidualni (przede wszystkim etap zalążkowy oraz start-up);  

 3. Pożyczki – głównie banki oraz fundusze pożyczkowe (na każdym etapie rozwoju firmy);  

 4. Gwarancje – fundusze gwarancyjne, banki oraz różne instytucje finansowe (przede 

wszystkim etapy start-up oraz ekspansji).  

Przedsiębiorstwa w różnych stadiach rozwoju powinny pozyskiwać kapitał z innych źródeł (rys. 46). 

Im wcześniejsze stadium rozwoju, tym wyższe ryzyko przedsięwzięcia i tym wyższego zwrotu 

oczekują dawcy kapitału. Pierwszym źródłem kapitału nowopowstającego przedsiębiorstwa są zwykle 

oszczędności właściciela i nieformalne pożyczki od rodziny i przyjaciół. W kolejnym etapie mogę 

wkroczyć aniołowie biznesu, fundusze veture capital. Gdy przedsiębiorstwo ma już za sobą okres 

zaistnienia i przetrwania, zaczyna odnosić pierwsze sukcesy, na finansowanie działalności godzą się 

banki, ze względu na akceptowalny dla nich, dużo niższy niż w początkowych etapach rozwoju 

poziom ryzyka.  

                                                 
230

Guide to Risk Capital Financing in Regional Policy. European Commission, Directorate General for Regional 

Policy  October 2002 s. 8.  
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Rys. 46. Rozwój i finansowanie nowych przedsięwzięć. 
Źródło: S. Flejterski: Kapitał zalążkowy i początkowy w finansowaniu mikro i małych przedsiębiorstw w krajach 

Unii Europejskiej w: Mikrofirma 2007. Warszawa: Orgamsz 2007 s.44. 

 

Powyższy schemat źródeł kapitału w poszczególnych stadiach rozwoju jest nieco 

uproszczony. W rzeczywistości przedsiębiorstwo mają szerszy wachlarz możliwości (tab. 52). 

 Tabela 52 .Dostępność wybranych źródeł finansowania własnych i obcych  

Dostępność 

Faza rozwoju 

Koncepcja i 

rozruch firmy 
Mała firma Średnia firma 

Wkłady wspólników + + + + + + + + + 

Fundusze venture capital + ++ ++ 

Business angels + + + + + + + 

Kredyty bankowe - + + + + + 

Poręczenia kredytowe - + + + + + 

Pożyczki + + + + + + + + + 

Leasing - + + + + + + 

Franchising - - + + + 

Obligacje długo-  

i krótkoterminowe 
- + + 

Pożyczki od rodzin  

i znajomych 
+ + + + + + + + + 

Fundusze pomocowe + + + + + + + 

Giełda - NewConnect +  + ++ 

Giełda – rynek 

podstawowy i równoległy 
 + ++ 

Gdzie: „-„ źródło niedostępne; „+” źródło trudno dostępne, „+ +” źródło średnio dostępne, „+ + +” źródło łatwo dostępne 

Źródło: opracowanie własne na podstawie  A. Skowronek-Mielcarek: wyd. cyt. s. 36. 

 

Dostępność poszczególnych źródeł kapitałów dla MSP nie należy rozpatrywać tylko i 

wyłącznie z punktu widzenia fazy rozwoju. Dostępność kapitałów obcych, którą można zdefiniować 

jako swobodę wyboru źródła finansowania, można określić poprzez kilka kryteriów: 
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 dostępność instytucji udzielającej określonego wsparcia (sieć instytucji, liczba placówek); 

 koszt kapitału; 

 czas ubiegania się o kapitał;  

 procedura ubiegania się o wsparcie finansowe; 

 rodzaj i wielkość zabezpieczeń (zabezpieczenia majątkowe, osobiste; rodzaj oraz wartość 

zabezpieczenia w stosunku do uzyskanego kapitału); 

 czas spłaty kapitału. 

Czas i procedura pozyskania kapitału ma znaczenie z tego względu, że ewentualne opóźnienia 

w uzyskaniu niezbędnych środków finansowych mogą zachwiać wypłacalność przedsiębiorstwa lub 

drastycznie zmniejszyć rentowność inwestycji. Dlatego też okres pozyskania kapitału powinien być 

jak najkrótszy. Kategoria czasu pozyskania oraz kosztu kapitału wiąże się także z procedurą 

pozyskania kapitału. Poszczególne źródła finansowania wymagają zróżnicowanych czynności – mniej 

lub bardziej skomplikowanych. Każda czynność pociąga za sobą pewne koszty oraz wydłuża czas 

dostępu do kapitału. 

 Wielkość kapitału, którą można pozyskać zależy ściśle od źródła, dlatego też przy jego 

wyborze należy wziąć pod uwagę z jednej strony własne zapotrzebowanie, a z drugiej możliwości 

jakie daje dane źródło. 

Czas spłaty jest istotnym elementem w zarządzaniu wypłacalnością finansową. 

Przedsiębiorstwo, które pozyskuje środki pieniężne do bieżącego finansowania działalności, bądź na 

planowane inwestycje, w przypadku zwrotnych źródeł, zwiększa stan swoich zobowiązań. Moment 

zwrotu musi być, więc uwzględniony w bieżącym lub długookresowym procesie zarządzania 

wypłacalnością. 

 

Tabela 53. Podział źródeł kapitału dla MSP ze względu na czas spłaty 
Kapitały krótkoterminowe (finansowanie aktywów 

obrotowych, działalności bieżącej) 

Kapitały długoterminowe (finansowanie aktywów 

trwałych, inwestycji) 

Kredyty krótkoterminowe (np. obrotowe, w rachunku 

bieżącym, odnawialne) 

Kredyty długoterminowe 

Zobowiązania odnawialne Leasing  

Kredyty od dostawców Business angels 

Kredyty od odbiorców Franchising 

Pożyczki z sektora pozabankowego Emisja obligacji 

Krótkoterminowe papiery dłużne Dotacje i subwencje 

Mikropożyczki Środki z funduszy pomocowych 

 Emisja akcji 

 Venture cpital 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Finansowanie działalności: Jak radzą sobie małe i średnie firmy w 

UE. „Gazeta Finansowa” 06/2004; B. Mikołajczyk. Banki a małe i średnie przedsiębiorstwa w Unii 

Europejskiej. W: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw. Red. A. Kopczuk (i in.) 

Białystok: Wydawnictwo WSFiZ 2003 s. 110. 

 

W dalszej części omówiony zostanie stopień dostępności poszczególnych źródeł kapitałów dla 

MSP.  
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5.5.2. Giełda 

Problem z dostępem do kapitału dla małych i średnich przedsiębiorstw pojawia się już na 

etapie finansowania zewnętrznego własnego. Duże przedsiębiorstwa mają możliwość pozyskania 

kapitału własnego poprzez rynek kapitałowy w wyniku emisji akcji, natomiast dla większości mikro-, 

małych i średnich przedsiębiorstw ta droga jest zamknięta. Małe przedsiębiorstwa to w większości 

przedsiębiorstwa jednoosobowe lub spółki osobowe. Wynika to z charakteru ich działania. W formie 

osoby prawnej w 2005 roku działało tylko 7,5 % wszystkich przedsiębiorstw w Polsce
231

. Działanie w 

postaci osoby fizycznej lub spółek osób fizycznych uniemożliwia pozyskanie kapitałów własnych na 

rynku kapitałowym. Powszechne panuje przekonanie, że nawet te spośród małych i średnich 

przedsiębiorstw, które mają status spółki akcyjnej, zwykle nie spełniają dosyć wysokich wymogów 

związanych z dopuszczeniem ich akcji do publicznego obrotu. Przekonania te jednak nie do końca są 

uzasadnienie, jeżeli weźmiemy pod uwagę dokonujące się zmiany na polskiej GPW. Powoli, 

stwierdzenie, że giełda nie jest dla małych i średnich, a nawet mikroprzedsiębiorstw, staje się 

nieaktualne. Polski rynek kapitałowy oferuje coraz to większe możliwości związane z pozyskaniem 

środków finansowych na rozwój przedsiębiorstw z sektora MSP. W 2007 roku na GPW został 

utworzony alternatywny system obrotu dla MSP tzw. Nowy Rynek (NewConnect). Nowy Rynek jest 

w zamyśle „alternatywną giełdą" dla przedsiebiorstw, które nie kwalifikują się na główny parkiet. 

Alternatywny rynek giełdowy jest przeznaczony dla mniejszych, innowacyjnych spółek o 

zwiększonym ryzyku inwestycyjnym,  we wczesnej fazie rozwoju, tzw. start-up’om, czyli podmiotów 

z ciekawymi pomysłami i dobrymi perspektywami. Przypuszcza się, że jeszcze w roku 2007 mogłoby 

znaleźć się na Nowym Rynku 10 spółek, a w 2008 r. - już kilkadziesiąt
232

.   

NewConnect pod względem kosztów jest dużo tańszy. Opłaty na rzecz GPW wynoszą tylko 3 

tys. zł. Dla porównania opłata taka na rynku regulowanym to 0,03 proc. emisji, ale nie mniej niż 8 tys. 

zł i nie więcej niż 96 tys. zł. Do tego dochodzi opłata roczna za notowanie akcji (od 9 do 70 tys. zł)
233

. 

W przypadku NewConnect w pierwszym roku opłata za notowanie akcji nie obowiązuje. Rewolucją 

jest możliwość zadebiutowania na nowym rynku, bez konieczności sporządzania prospektu 

emisyjnego, który oprócz nakładów finansowych jest czasochłonny. Sporym ułatwieniem jest również 

to, że spółka notowana na NewConnect, nie będzie musiała zmieniać zasad rachunkowości i 

sporządzać sprawozdań finansowych na podstawie Międzynarodowych Standardów Rachunkowości. 

Mniejsze będą również obowiązki informacyjne poszczególnych spółek. Nie planuje się wymogu 

składania raportów kwartalnych, a raport półroczny, zawierający jedynie wybrane informacje, nie 

będzie badany przez biegłego rewidenta. 
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 www.stat.gov.pl 
232

 Nowy Rynek. Alternatywny system obrotu, czyli rynek giełdowy dla MSP. www.inwestycje.pl (lipiec 2007). 
233

 NewConnect – tani, ale ryzykowny nowy rynek na GPW. www.moeny.pl (lipiec 2007). 

http://www.inwestycje.pl/
http://www.moeny.pl/
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Obok wejścia na Nowy Rynek małe i średnie, a nawet mikroprzedsiębiorstwa mogą również 

zadebiutować na rynku podstawowym lub równoległym. Mamy przykłady dwóch 

mikroprzedsiębiorstw, które zadebiutowały na giełdzie w 2006 roku: Invest Consulting S. A.
234

 

(dopuszczona na rynek podstawowy) oraz PC Guard S. A. 
235

 (pierwotnie dopuszczony na rynek 

równoległy, obecnie podstawowy).  W zasadzie ograniczenie, jakim jest forma organizacyjno-prawna, 

można pokonać, gdyż każda spółka handlowo-osobowa czy kapitałowa może zostać przekształcona w 

spółkę akcyjną zgodnie z procedurami kodeksu spółek handlowych, a cała procedura trwa około 6 

miesięcy. Z kolei przedsiębiorcy działający na podstawie wpisu do ewidencji działalności 

gospodarczej mogą założyć spółkę akcyjną wnosząc aportem prowadzone przedsiębiorstwo. W 

przypadku małych firm ograniczeniem może być wielkość minimalnego kapitału, który dla spółek 

akcyjnych wynosi 500 tys. zł. Warto jednak zaznaczyć, że kapitał nie musi zostać wniesiony gotówką, 

a może być wniesiony aportem (np. wspomniane przedsiębiorstwo). Obawę przed wejściem na rynek 

giełdowy wywołują wysokie koszty emisji. Przykład dwóch wspomnianych spółek pokazuje, że 

koszty emisji mogą stanowić poniżej 5 % wartości emisji
236

.  

Zaznaczyć należy jednak, że szansę na pozyskanie kapitału przez giełdę mają przedsiębiorstwa 

o bardzo dobrych perspektywach, zwykle działające w innowacyjnych branżach. Zatem dla większości 

małych przedsiębiorstw, które działają na rynkach lokalnych, w tradycyjnych branżach ta forma 

pozyskania kapitału jest niedostępna. 

Przedsiębiorstwa, które nie spełniają wymogów wprowadzenia na giełdę mogą zaoferować 

swoje udziały w obrocie pozagiełdowym prywatnym lub instytucjonalnym inwestorom (venture 

capital, business angels). 

 

 

5.5.3. Fundusze vanture capital 

  
 Fundusze venture capital, określane kapitałem wysokiego ryzyka, stanowią jedną z form 

finansowania rozwoju przedsiębiorstw, zazwyczaj w średnim i długim okresie. Fundusze VC  poprzez 

objęcie udziałów lub akcji prywatnych przedsiębiorstw, dzielą wraz z pozostałymi właścicielami 

ryzyko związane z działalnością gospodarczą, w zamian jednak nie oczekują gwarancji i 

zabezpieczeń. Instytucja oferująca kapitał ryzyka tym samy staje się więc udziałowcem lub 

akcjonariuszem takiego przedsięwzięcia. Zwykle VC nie angażują się bezpośrednio w zarządzanie 
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 Na koniec 2005 roku spółka Incest Consulting zatrudniała 11 osób, suma bilansowa wyniosła 893 tys., a 

przychody ze sprzedaży 1,5 mln zł. 
235

Na koniec 2004 spółka zatrudniała 25 osób, suma bilansowa była równa 957 tys. , a przychody ze sprzedaży 

2,6 mln. 
236

 R. Śliwiński: Mikrofirma na giełdzie – mit czy rzeczywistość. w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro i 

małych przedsiębiorstw. Red. A. Bielawska.  Szczecin: Wyd. US 2007 s. 341. 
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firmą, utrzymują jednak kontrolę nad przedsiębiorstwem poprzez udział swoich przedstawicieli w 

zarządzanie.  

 VC nie jest formą finansowania dla każdego przedsiębiorstwa. Na uwagę funduszu i zasilenie 

kapitałem mogą liczyć szybko rozwijające się przedsiębiorstwa, mające bardzo dobre perspektywy 

rynkowe, sprecyzowaną wizję rozwoju. Zastrzyk kapitału służy sfinansowaniu konkretnego, 

precyzyjnie opracowanego programu inwestycyjnego. Najczęściej jest to więc zakup nowych maszyn i 

linii technologicznych, rozbudowa sieci sprzedaży, zakup nowoczesnych narzędzi sterowania 

produkcją i procesem zarządzania. Często kapitał ten służy także restrukturyzacji finansowej czy też 

zwiększeniu środków obrotowych przedsiębiorstwa. 

 Fundusze VC na ogół zasilają przedsiębiorstwa w fazie ekspansji i wzrostu, ale również mogą 

być wykorzystane w finansowaniu wczesnych faz rozwoju. Przedsiębiorstwo może starać się o 

pozyskanie kapitału na następujących etapach funkcjonowania
237

: 

1. W fazie „zasiewu”, a więc w bardzo wczesnym etapie rozwoju przedsiębiorstwa, kiedy środki 

pieniężne niezbędne są do przeprowadzenia badań rynkowych, zbudowania prototypu itd. 

Finansowanie działalności na etapie zasiewu wiąże się ze sporym ryzykiem, dlatego też 

niewiele funduszy podejmuje się jego finansowania. Są to zwykle specjalne fundusze typu 

seed (fundusze zalążkowe), które najczęściej dotowane są ze środków publicznych. 

2. W fazie startu - kapitał ryzyka w tym wypadku służy rozpoczęciu działalności i wejściu przez 

przedsiębiorcę ze swoimi produktami na rynek. Finansowanie startu również jest rzadko 

spotykane, gdyż wiąże się z dużym ryzykiem zajmują się nią fundusze typu seed capital. 

Najczęściej finansowane są przedsięwzięcia z obszaru tzw. wysokich technologii.  

3. W fazie wczesnego rozwoju. Przedsiębiorstwa wykazują pierwsze zyski, zatem ryzyko 

finansowania się zmniejsza. Młode przedsiębiorstwa na ogół cierpią one na głód kapitału co 

ogranicza ich dalszą ekspansję, a dzięki dokapitalizowaniu mogą zrealizować ambitne plany 

rozwojowe. 

4. W fazie ekspansji i wzrostu. Ta faza najchętniej  finansowana jest przez fundusze venture 

capital. Przedsiębiorstwo zwykle jest stosunkowo mocno osadzone na rynku i szykuje się do 

dalszej ekspansji. 

Po kilku latach (3-7), jeżeli fundusz VC osiągnie założone cele, wycofuje się z inwestycji w spółkę. 

Wycofanie może być zrealizowane na kilka sposobów: 

1) sprzedaż akcji/udziałów inwestorowi strategicznemu (najczęściej działającemu w tej samej 

branży lub inwestorowi finansowemu) 

2) wprowadzenie przedsiębiorstwa na giełdę, 

3) sprzedaż menedżerom – sprzedaż kierownictwu przedsiębiorstwa, pracownikom czy też 

pozostałym właścicielom, 
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 Fundusze venure capital w Polsce. Informator. PARP (www.parp.gov.pl)2002 s. 21. 
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4) umorzenie udziałów/akcji. 

Mechanizm finansowania projektu przedsiębiorstwa przez fundusze typu Seed i Venture Capital został 

zaprezentowany na rys. 47. 

Inne źródła finansowania 
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Rys. 47. Mechanizm finansowania projektu przedsiębiorstwa przez fundusze typu Seed i Venture 

Capital.  
Źródło: A. Jankowska: Funkcjonowanie funduszy Seed Capital oraz finansowanie przedsiębiorstw kapitałem. 

s.10. 

 ( www.e-msp.pl) 

 Finansowanie venture capital ma przewagę nad innymi źródłami finansowania. W 

porównaniu z najczęściej wykorzystywanym przed przedsiębiorstwa kredytem bankowym fundusz nie 

wymaga tak jak bank przedstawienia zabezpieczeń, co jest trudne w przypadku małych, dopiero 

rozwijających się przedsiębiorstw. Takie firmy nie posiadają majątku, raczej know-how, technologię 

oraz pomysł i plan realizacji innowacyjnego przedsięwzięcia. W przypadku kredytu bankowego 

pojawia się  konieczność comiesięcznej spłaty rat i odsetek, a to wymaga generowania przychodów i 

posiadania stałej płynności finansowej. W pierwszym etapie inwestycji firma nie osiąga przychodów i 

trudno jej jest terminowo regulować zadłużenie wobec banku. Fundusz VC czerpie natomiast zyski w 

postaci dywidendy, która wypłacana jest po wypracowaniu zysku, wypłata dostosowana jest do 

kondycji przedsiębiorstwa.  Ponadto fundusz  poprzez objęcie akcji powiększa kapitał własny, zatem 

zmniejsza się ryzyko utraty wypłacalności. W razie upadku przedsiębiorstwa inwestor VC traktowany 

jest jako udziałowiec i może stracić zainwestowany kapitał, podczas gdy bank lub inny 

pożyczkodawca ma w pierwszej kolejności prawo do majątku przedsiębiorstwa. 
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 Fundusze VC w Polsce najczęściej unikają finansowania małych projektów, poniżej 1 mln zł i 

skupiają uwagę na finansowaniu fazy ekspansji i rozwoju średnich i dużych przedsiębiorstw. W 

przeciwieństwie do instrumentu seed capital (funduszu zalążkowego) finansowanie projektu 

instrumentami venture capital dotyczy przede wszystkim firm dojrzałych, które mają dobry produkt i 

odniosły już sukces rynkowy, lecz którym brakuje kapitału na szybszy rozwój i zwiększenie zdolności 

produkcyjnych, zdobycie kolejnych nisz rynkowych lub rozwój sieci sprzedaży. Firmy takie 

potrzebują znacznie większych środków finansowych, toteż nakład pracy oraz ryzyko (które też jest 

duże, ale nie aż tak jak w przypadku firm korzystających z instrumentu Seed Capital) są znacznie 

mniejsze niż oczekiwane korzyści. W 2003 r. 68% środków fundusze przeznaczyły na refinansowanie 

lub wykup spółek dojrzałych od poprzednich właścicieli, a 30% na inwestycje w przedsiębiorstwa na 

etapie ekspansji. Zaledwie 2% zainwestowano w przedsiębiorstwa we wczesnych etapach rozwoju - w 

tzw. "start-upy", nie było żadnych inwestycji w firmy typu seed (kapitał zalążkowy/faza zasiewu). W 

2004 r. zainteresowanie inwestorów wykupami spółek dojrzałych utrzymało się na niezmienionym 

poziomie. 33% środków sfinansowało spółki w fazie ekspansji, nie odnotowano natomiast inwestycji  

typu seed i start up
238

.  

 Jeszcze do 2007 w Polsce nie istniał ani jeden fundusz Venture Capital, który by w swojej 

ofercie uwzględniał finansowanie inwestycji przedsiębiorstw instrumentem Seed Capital. Jest to 

poważna luka na rynku, której wyeliminowanie będzie bardzo trudne, gdyż z jednej strony instrument 

Seed Capital jest niezwykle „drogim” instrumentem, wymagającym niewspółmiernego nakładu pracy 

i środków do oczekiwanych rezultatów oraz charakteryzującym się niezwykle wysokim ryzykiem, z 

drugiej natomiast nie mamy w tym zakresie żadnego doświadczenia
239

.  Sytuację ma, przynajmniej 

częściowo, poprawić program wsparcia PARP dla funduszy zalążkowych w kwocie 65 mln
240

. 

Fundusze mogą wykorzystać pieniądze od PARP na inwestycje w spółki (mikro, małe lub średnie), 

które opracowują nowy produkt lub usługę i działają w Polsce nie dłużej niż trzy lata. Maksymalna 

kwota inwestycji w jedną firmę to milion euro
241

. Agencja szacuje, że trzy czwarte pieniędzy zasili 

innowacyjnych przedsiębiorców z branży wysokich technologii (internet, IT, telekomunikacja, 

software, elektronika, biotechnologia i farmacja, aparatura medyczna)
242

.  

 Zatem dostępność do kapitału początkowego młodych innowacyjnych przedsiębiorstw ulegnie 

poprawie. Pamiętać jednak należy, że ze zgłoszonych do funduszy wniosków wsparcie otrzymuje 
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ttp://www.marr.pl/pl/oferta_finansowa/inwestycje_kapitalowe/oferta_spolki_ik/sytuacja_fund_inwest/ 
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 A. Jankowska wyd. cyt. s. 12. 
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 Fundusze zalążkowe wsparte przez PARP: Bielsko-Biała - Spóka Zarządzająca Funduszami Kapitału 

Zalążkowego Status, Gdańsk - Business Angel Seedfund, Katowice - Silesia Fund, Kraków- MF Seed Fund,  

Poznań - BIB Seed Capital, Wrocław - MCI.Bio Ventures. 
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 Każdy z funduszy zaliczkowych może liczyć na dofinansowanie z funduszy unijnych do 50 proc. wartości 

kapitału przeznaczonego na inwestycje, partycypację w ryzyku oraz pokrycie części kosztów zarządzania 

funduszem. 
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 Fundusze zalążkowe na polską Krzemową Dolinę. „Gazeta Wyborcza” 2007-04-11. 
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zaledwie 1 %
243

. Kapitał dostarczany przez fundusze wysokiego ryzyka jest kroplą w morzu potrzeb 

kapitałowych nowopowstałych przedsiębiorstw. 

 

5.5.4. Aniołowe biznesu 

 Podaż kapitału początkowego (start-up, early-stage) coraz częściej zależy od aniołów biznesu 

(business angels), bogatych inwestorów. Powodem tego jest fakt, że sektor małych i średnich 

przedsiębiorstw jest nieatrakcyjny dla banków z powodu niskich marży i wysokich kosztów, a w 

dodatku tradycyjne venture capitals często nie są w stanie odpowiedzieć na potrzeby dużej liczby 

małych i trudnych interesów. Fundusze Seed Capital z kolei dysponują skromnym budżetem. 

Problemy ze zdobyciem kapitału początkowego mogą być szczególnie nieprzyjemne dla 

przedsiębiorców, których firmy nie osiągnęła odpowiedniego rozmiaru akceptowanego przez 

instytucjonalne fundusze venture capital. Aniołowie biznesu mogą więc być kluczowym mostem 

pomiędzy początkowymi inwestycjami dokonywanymi w przedsiębiorstwie przez rodzinę i przyjaciół, 

a późniejszym zaangażowaniem się innych inwestorów łącznie z funduszami venture capital. 

Aniołowie biznesu mogą inwestować zarówno w wczesną fazę działalności firmy, jak i w trakcie 

ekspansji. Są więc znaczącym ogniwem w fazach finansowania działalności przedsiębiorstw. 

  Aniołowie biznesu dostarczają zarówno kapitału jak i doświadczenia w zakresie zarządzania, 

co zwiększa prawdopodobieństwo przetrwania na rynku rozpoczynających działalność 

przedsiębiorców. To właśnie brak doświadczeń w zarządzaniu jest problemem dla początkujących 

przedsiębiorców i często przypisuje mu się wysoki odsetek umieralności przedsiębiorstw. Prywatni 

inwestorzy dysponują szerokimi kontaktami, co może pomóc młodej firmie. W zamian Anioł Biznesu 

żąda zwrotu co najmniej 30 % w skali roku.  

 Aniołowie biznesu są często postrzegani jako osoby preferujące lokalne projekty ponieważ 

mogą wtedy być w stałym kontakcie z zarządem przedsiębiorstwa. Firmy, w które inwestują aniołowie 

często są oddalone od miejsca stałego pobytu aniołów biznesu o 2-3 godziny. Często fakt ten może 

być przypisywany trudnościami w zdobywaniu informacji, ale także jest ściśle związany z ryzykiem 

zarządzania na odległość. Aniołowie biznesu mogą wywierać większy wpływ na aktywność firmy 

kiedy są geograficznie blisko. Jednak ten model na świecie stopniowo ulega zmianie. Szczególnie 

sektory zaawansowanych technologii, kiedy to liczba firm w danej niszy rynku może być mała w skali 

światowej, aniołowie biznesu nie oceniają lokalizacji geograficznej jako czynnika ograniczającego 

inwestowanie. Wręcz przeciwnie, są skłonni do inwestowania w dane firmy na całym świecie. 

 Według szacunków brytyjskiego National Business Angels Networks, 40% "anielskich" 

inwestycji kończy się stratą, ale co piąta pozwala osiągnąć 50-proc. stopę zwrotu
244

. Te same badania 
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pokazują, że na Wyspach Brytyjskich działa 18 tys. Business Angels, którzy rocznie inwestują 500 

mln funtów (3,1 mld zł) w około 3,5 tys. projektów. Suma angażowanych środków najczęściej zbliża 

się do 25 tys. funtów, czyli do około 150 tys. zł. Na całym świecie jest kilkaset tysięcy aniołów 

biznesu. Rocznie inwestują oni nawet 60 mld dolarów. 

 Najbardziej charakterystyczne, upublicznione przykłady Aniołów, dzięki którym 

przedsięwzięcia inwestycyjne odniosły spektakularne sukcesy to
245

: 

 Apple Computer - sprzęt komputerowy - anonimowy Anioł zainwestował 91 tys. 

dolarów osiągając zwrot w wysokości około 154 milionów dolarów 

 Amazon.com – sklep internetowy - Thomas Alberg zainwestował 100 tys. dolarów 

osiągając zwrot w wysokości około 26 milionów dolarów. 

Pojawia się pytanie, w jakim zakresie polscy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność mogą 

skorzystać ze wsparcia aniołów biznesu? Czy podobnie jak w innych krajach europejskich prywatni 

inwestorzy efektywnie wypełniają „lukę kapitału”?  

Ze względu na nieformalny charakter działań aniołów biznesu trudno dostępne są jakiekolwiek 

dane statystyczne dotyczące udzielonego wsparcia. Rzadko również publikuje się nazwiska 

prywatnych inwestorów i podaje nazwy spółek w które zainwestowali.  

W Polsce działają trzy grupy inwestorów prywatnych. Są to Polska Sieć Aniołów Biznesu 

PolBAN, Aniołowie Biznesu skupieni przy Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan LBA 

oraz Polskie Stowarzyszenie Inwestorów Kapitałowych. 

Polskie Stowarzyszenie Aniołów Biznesu (PolBAN) przynależące do europejskiej sieci 

European Business Angels Network (EBAN) funkcjonuje w Polsce od początku 2003 roku. 

Stowarzyszenie, jest platformą, która kojarzy osoby z pomysłem na działalność z kapitałem 

pochodzącym od prywatnych osób. Kontakt z PolBAN nie jest obarczony żadnymi kosztami, jeżeli 

jednak projekt wejdzie w fazę realizacji anioł biznesu musi uiścić tzw. success-fee na rzecz 

stowarzyszenia w wysokości 1-4 % zysku wypracowanego. 

Projekt, który ma uzyskać wsparcie od anioła biznesu powinien spełniać określone warunki: 

 poszukiwany kapitał to sumy w granicach od 50 do 500 tys. zł; 

 utworzona spółka kapitałowa (z ograniczoną odpowiedzialnością lub spółka 

akcyjna) bądź gotowość jej założenia, 

 wysoki poziom wiedzy w obszarze działalności, w którym projekt będzie 

realizowany; 

 wysoki poziom innowacyjności - projekt z dziedziny wysokich technologii 

(biotechnologia, medycyna, IT, internet) lub projekt, którego istotną część stanowi 

kapitał intelektualny. 
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 Aniołowie biznesu zrzeszeni w klubie inwestorów prywatnych Lewiatan przy Polskiej 

Konfederacji Pracodawców Prywatnych liczą sobie 50 inwestorów. 

Idea aniołów biznesu rozwija się w Polsce powoli z czterech głównych powodów
246

: 

 bariery mentalnej i obustronnego braku zaufania – właściciele boją się zaufać 

zewnętrznemu inwestorowi, a inwestor boi się przekazać kapitał w obce ręce, 

 bariery prawo-ekonomicznej – inwestorzy angażujący się w inwestycje obarczone 

wysokim ryzykiem nie mają żadnych preferencji podatkowych, 

 zbyt małego udziału funduszy venture capital na rynku polskim, ograniczającego 

aniołom biznesu drogi wyjścia z inwestycji, 

  niewystarczającej podaży dobrych projektów z zarysowaną wyraźnie 

perspektywą rozwoju i wizją.  

 Finansowanie działalności dobrze zapowiadających się małych przedsiębiorstw przez aniołów 

biznesu będzie jednak coraz popularniejszym sposobem. Przemawia za tym chociażby wzrost 

zamożności społeczeństwa. Na rynku jest coraz więcej menedżerów z doświadczeniem i nadwyżkami 

finansowymi i to właśnie oni są potencjalnymi aniołami biznesu. Musi jednak minąć jeszcze trochę 

czasu, zanim idea Business Angels nabierze w Polsce szerszego zasięgu. Z pewnością wprowadzenie 

preferencji podatkowych dla osób inwestujących w nowopowstające przedsiębiorstwa przyspieszyłaby 

popularność tego rozwiązania i poprawiła dostępność do kapitału wielu małym przedsiębiorstwom, co 

poprawiłoby ich sytuację finansową.  

 

5.5.5. Kredyty bankowe 

   Ocena wewnętrznych zdolności akumulacyjnych oraz analiza możliwości pozyskania 

zewnętrznego kapitału własnego skłania do refleksji, że małe i średnie przedsiębiorstwa nie są w 

stanie finansować swojej działalności bez pozyskania zewnętrznych kapitałów. Wcześniej 

przekonaliśmy się, że jednak wykorzystanie kredytów zarówno długoterminowych jak i bieżących 

jest znikome w badanej próbce, a im mniejsze przedsiębiorstwo tym udział kredytów w 

zobowiązaniach był niższy. Słabe wykorzystanie kredytów można tłumaczyć awersją ze strony 

małych przedsiębiorców do kapitału obcego, obawą przed utratą niezależności itd. Możliwe 

jednak, że znaczenie owej awersji jest stosunkowo nieduże, a nikłe wykorzystywanie kredytów 

może mieć swoje źródło w innych czynnikach.  

 Banki postrzegają małe i średnie przedsiębiorstwa jako podmioty obciążone specyficznym 

ryzykiem kredytowym. Na ryzyko to składa się między innymi
247

:   
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 niedostateczny zakres dostępnych informacji ekonomiczno- finansowych, 

dostarczonych bankowi przez potencjalnego kredytobiorcę; 

 niepewność co do zgodności danych ewidencyjnych ze stanem faktycznym, z uwagi 

na brak zewnętrznego audytu i słabe mechanizmy kontroli wewnętrznej, 

 często ewidencyjne dochody są niższe niż dochody rzeczywiste, a ewidencyjne koszty 

są z reguły powiększone o wydatki osobiste, dające się ująć w ramach rozwiązań 

podatkowych, 

 mały wolumen kapitału własnego, który jest zainwestowany w danym podmiocie 

gospodarczym, 

 częste problem związane z utrzymaniem płynności finansowej, 

 wysoki wskaźnik bankructw oraz upadłości występujący w sektorze MSP, 

 spekulacyjny charakter wielu podmiotów, 

 większa skłonność do ryzykownych przedsięwzięć niż w większych firmach, 

 niższy niż w przypadku dużych przedsiębiorstw potencjał ludzki, bazujący w 

szczególności na umiejętnościach i predyspozycjach właściciela. 

 Od kilku lat jednak w polityce kredytowania sektora przedsiębiorstw następuje ewolucja od 

nastawienia głównie na obsługę dużych firm, na rzecz zwiększonego zainteresowania i stworzenia 

oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw. Wynika to głównie z tego, ze segment dużych 

przedsiębiorstw od dawna został podzielny pomiędzy kilka banków w Polsce, ponadto zmieniają one 

rzadziej kredytodawcę. Możliwości kredytowania tego segmentu są więc ograniczone. Z drugiej 

strony zwiększająca się konkurencja pomiędzy bankami zmusza je do poszukiwania nowych klientów. 

Pomimo, że do tej pory sektor MSP był postrzegany jako ryzykowny i trudny, banki dostrzegają 

szansę na zrealizowanie własnych celów kierując ofertę do sektora MSP. Dodatkowym bodźcem są 

fundusze unijne. Obsługa przedsiębiorstw, które pragną pozyskać dotacje jest atrakcyjna dla banków 

ze względów finansowych, ale także dlatego, że przedsiębiorstwa te, aby pozyskać dofinansowanie 

muszą być w dobrej kondycji finansowej, a taki klient znacznie zmniejsza ryzyko banku. 

 O poprawiającej się dostępności kredytów bankowych dla małych i średnich przedsiębiorstw 

świadczy również zmniejszająca się liczba odrzuconych wniosków o udzielenie kredytów. Jeszcze w 

1999 roku 39 % mikroprzedsiębiorstw ubiegających się o kredyt nie otrzymało go, podczas gdy w 

2005 roku już tylko 15 % (rys. 48). 
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Udział odrzuconych wniosków o udzielenie kredytu
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Rys. 48. Udział odrzuconych wniosków o udzielenie kredytu. 
Źródło: Przedsiębiorczość w Polsce 2006. Ministerstwo Gospodarki. Dokument przyjęty przez Radę 

Ministrów 18 sierpnia 2006 r. s. 98. 

 

 Z badań ankietowych prowadzonych wśród małych i średnich przedsiębiorstw przez 

Ministerstwo Gospodarki wynika, że zaledwie 15 % mikroprzedsiębiorstw korzysta z kredytu 

bankowego. W przypadku firm małych odsetek ten wynosi 47 %, a średnich 51 %
248

. Niski stopień 

kredytowania mikroprzedsiębiorstw wynika z małego zaangażowania w działalność inwestycyjną,  a z 

drugiej strony z tego, że mikroprzedsiębiorstwa pomimo deklarowanego przez bankowców 

przyjaznego nastawienia, w rzeczywistości mają nadal utrudniony dostęp do kapitałów.  

Mikroprzedsiębiorstwa nie dysponują z reguły odpowiednimi zabezpieczeniami, szczególnie te 

nowopowstałe, a ponadto banki, z reguły udzielają wsparcia finansowego podmiotom funkcjonującym 

co najmniej rok na rynku (najkrócej pół roku). 

 Pomimo znaczących zmian, jakie nastąpiły w systemie bankowym, w dalszym ciągu banki 

wykazują daleko posuniętą ostrożność, jeśli chodzi o udzielanie kredytów długoterminowych
249

. Przy 

udzielaniu tego rodzaju kredytów wymagane jest zazwyczaj przedstawienie odpowiednich gwarancji i 

zabezpieczeń, a tego nie jest w stanie dokonać znaczna większość potencjalnych kredytobiorców, 

szczególnie z grona małych przedsiębiorców. Ze względu na fakt, ze banki kierują się w swojej 

działalności zasadą minimalizacji ryzyka, chętniej udzielają kredytów krótkoterminowych i pożyczek. 

 Dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do kredytów, a w szczególności cena kredytu może 

ulec zmianie w najbliższym czasie w związku z wdrażaniem przez banki zaleceń Nowej Umowy 

Kapitałowej Komitetu Bazylejskiego (Bazylea II)
250

.  Przedsiębiorcy ubiegający się o kredyt będą 
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 Przedsiębiorczość w Polsce 2005, wyd. cyt. s. 76. 
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 Nowa Umowa Kapitałowa, obowiązująca od stycznia 2007 r. nakłada na wszystkie instytucje kredytowe 

zmianę podejścia do norm ostroźnościowych. Zgodnie z NUK wysokość wymaganych funduszy, jakie bank 

powinien posiadać dla zabezpieczenia udzielonych kredytów, jest uzależniona od ryzyka kredytowego 

poszczególnych należności. Wyższe ryzyko finansowej należności powoduje konieczność utworzenia wyższej 
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musieli przedstawić bankom znacznie więcej informacji niż do tej pory, gdyż zmieni się procedura 

oceny ryzyka kredytowego. Zwiększone wymagania informacyjne ze strony banków mogą się spotkać 

z barierą ze strony mniejszych przedsiębiorstw, szczególnie tych w gorszej sytuacji finansowej. Z 

kolei dla przedsiębiorstw o dobrym standingu finansowym otwiera się droga do niższego kosztu 

kredytu. Zatem mikroprzedsiębiorstwa znajdą się w jeszcze trudniejszej sytuacji i ich dostęp do 

kredytu zostanie ograniczony. Dla tych przedsiębiorstw alternatywą są między innymi fundusze 

pożyczkowe i poręczeniowe. 

 Zwrócić należy uwagę, że w  2004 roku pojawiły się sygnały, że przedsiębiorstwa małe i 

średnie zgromadziły sporo środków własnych na kontach
251

 i dostęp do zewnętrznych obcych źródeł 

finansowania, w szczególności kredytów nie ma już tak istotnego znaczenia dla dalszego rozwoju 

małych i średnich przedsiębiorstw, a na pierwszy plan wysunęły się umiejętności strategiczne 

właścicieli i kadry zarządczej przedsiębiorstw. 

  

5.5.6. Fundusze pożyczkowe 

 Fundusze pożyczkowe stanowią alternatywę dla przedsiębiorców w zakresie pozyskiwania 

finansowania zewnętrznego.  Udzielają one pożyczek, które przeznaczone są przede wszystkim dla 

mikro i małych przedsiębiorców oraz osób rozpoczynających działalność gospodarczą, mających 

trudności w zdobyciu finansowania komercyjnego (np. kredytu bankowego) z powodu braku 

wymaganych zabezpieczeń czy historii kredytowej. Fundusze pożyczkowe udzielają pożyczek 

przeznaczonych na cele związane z podjęciem, prowadzeniem i rozwojem działalności gospodarczej, 

między innymi na:  

 finansowanie inwestycji, 

 wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych, 

 zakup maszyn i urządzeń, 

 rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych , 

usługowych,  

 zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego 

przedsięwzięcia gospodarczego. 

                                                                                                                                                         
rezerwy na kapitale własnym, a to generuje wyższe koszty finansowania należności. Jest oczywiste, że 

dodatkowe koszty banków pokryte zostaną przez kredytobiorców.  
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 Rok 2005, podobnie jak rok 2004, charakteryzował się wyższym niż w poprzednich latach przyrostem 

depozytów przedsiębiorstw w bankach. Na koniec grudnia 2005 roku nominalna wartość zobowiązań banków 

wobec przedsiębiorstw wyniosła 100,6 mld złotych, co oznacza wzrost o 17% w stosunku do poprzedniego roku. 

Wartość depozytów mikroprzedsiębiorstw złożonych w bankach według stanu na koniec grudnia 2005 r. 

wyniosła 13,6 mld zł (wzrost o 22% w stosunku do 2004 r.). Wartość depozytów zaczęła rosnąć już od 2003 

roku, czyli od początku ożywienia gospodarczego. Źródło:  Przedsiębiorczość w Polsce 2006... s. 96. 
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 Pożyczki udzielane są we wczesnej fazie rozwoju i w fazie ekspansji przedsiębiorstwa. 

Maksymalna wysokość pożyczki wynosi 120 tys.  zł. 

 31 grudnia 2006 r. w Polsce funkcjonowało 69 instytucji prowadzących 75 funduszy 

pożyczkowych, które dysponowały kapitałem pożyczkowym o wartości 712,5 mln zł oraz udzieliły od 

początku działalności 130,9 tys. pożyczek o wartości 1.963,0 mln zł
252

. Przeciętna wartość jednej 

pożyczki od początku działalności funduszy pożyczkowych (a zatem od 1992 roku) wynosi 15 tys. zł. 

Od 2003 roku obserwuje się systematyczny przyrost kapitału pożyczkowego, liczby udzielonych 

pożyczek oraz przeciętnej wartości pożyczki.  

 W roku 2006 fundusze pożyczkowe udzieliły 19 tys. pożyczek  o wartości 370 mln. Przeciętna 

wartość jednej pożyczki to 19 tys. zł, najniższa udzielona pożyczka 7,7 tys. zł a najwyższa 113 tys. zł. 

Pożyczki udzielane były głównie na cele inwestycyjne (około dwóch trzecich pożyczek zarówno w 

ujęciu ilościowym i wartościowym). Pożyczki w 2006 roku, jak i w okresach wcześniejszych, trafiały 

głównie do przedsiębiorstw z branży handlowej (w 2006 r. 47 % udzielonych pożyczek), usługowej 

(42 %), a w mniejszym stopniu produkcyjnej (10 %) i budowlanej (0,6 %).  Głównymi odbiorami 

pożyczek były przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób (96,4 % ogólnej liczby udzielonych 

pożyczek). W ostatnim okresie zauważono wzrost liczby pożyczek udzielnych małym 

przedsiębiorstwom – zatrudniającym od 10 do 49 osób. 

 Zasady przyznawania pożyczek różnią się w zależności od funduszu. Zwykle wymagane jest 

poręczenie lub inne zabezpieczenie (np. weksel in blanco bez protestu), aczkolwiek są również 

pożyczki, dla których nie jest wymagane żadne zabezpieczenie i poręczenie (np. fundusz Mikro 

oferuje produkt pożyczka bez poręczenia). Pożyczki udzielane są na stosunkowo krótkie okresy: od 3 

do 36 miesięcy. Fundusze pobierają opłatę manipulacyjną, stosunkowo wysoką, w granicach 2-3 % 

udzielonej pożyczki. Oprocentowanie uzależnione jest od długości czasu spłaty i nie należy do 

najniższych. Pomimo wysokich kosztów obsługi finansowej takiej pożyczki w porównaniu z 

kredytami z sektora bankowego, z oferty funduszy korzysta wielu przedsiębiorców.  

 Największym funduszem w Polsce, pod względem liczby udzielonych pożyczek, jest funduszu 

Mikro, który w 2006 roku udzielił 92 tys. pożyczek, co stanowi 72 % wszystkich udzielonych 

mikropożyczek. Ma on stosunkowo rozbudowaną sieć oddziałów na terenie całej Polski.  

 Znaczenie funduszy pożyczkowych w finansowaniu działalności mikroprzedsiębiorstw będzie 

wzrastało. Do rozwoju funduszy przyczynia się ich dokapitalizowanie w ramach funduszy unijnych 

oraz rozbudowa sieci dotychczas istniejących funduszy. 
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 Fundusze pożyczkowe w Polsce. Raport Nr 4/2007. s. 9. 
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5.5.7. Fundusze poręczeniowe 

 Alternatywą i uzupełnieniem funduszy pożyczkowych są fundusze poręczeniowe
253

. Istotą 

działania funduszy poręczeniowych jest udostępnianie dodatkowych zabezpieczeń w formie 

poręczenia, które umożliwiają zaciągnięcie kredytu lub pożyczki przedsiębiorcom posiadającym 

zdolność kredytową, a nie dysponującym wymaganym przez instytucję finansującą zabezpieczeniem. 

Poręczenie udzielane przedsiębiorcy stanowi od 50% do 80% kwoty kredytu/pożyczki. W niektórych 

przypadkach maksymalna wartość poręczenia jest ograniczona kwotowo. W zależności od funduszu, 

poręczeniem mogą być objęte kredyty lub pożyczki przeznaczone między innymi na:  

 rozpoczęcie lub rozszerzenie działalności,  

 finansowanie inwestycji,  

 finansowanie działalności gospodarczej,  

 wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych,  

 tworzenie nowych miejsc pracy, itp.  

 Za udzielone poręczenie fundusz pobiera prowizję w wysokości 1-3 %. Najczęściej 

wykorzystywanym rodzajem zabezpieczenia jest weksle in blanco z klauzulą „bez protestu”. 

 Poręczenia kredytowe są antidotum na problemy mikro i małych przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność i nie posiadających odpowiedniego zabezpieczenia i historii kredytowej. 

Poręczenie udzielone przez fundusz podnosi wiarygodność przedsiębiorstwa i otwiera mu drogę do 

kredytu, a także pożyczek udzielonych przez lokalne fundusze pożyczkowe i urząd pracy. Fundusze 

oprócz poprawy wiarygodności kredytowej małych przedsiębiorstw pełnią również inne funkcje, do 

których można zaliczyć: zmniejszenie ryzyka kredytowego, prowadzenie dworactwa w zakresie 

pozyskania zewnętrznego finansowania, umożliwienie stworzenia historii kredytowej czy pomoc w 

obsłudze procesu pozyskania kapitału. 

 W Polsce funkcjonują 53 fundusze poręczeń kredytowych o zasięgu lokalnym i regionalnym 

oraz jeden o zasięgu krajowym, które są skupione w Krajowym Stowarzyszeniu Funduszy 

Poręczeniowych. Dużym utrudnieniem w działalności lokalnych i regionalnych funduszy była ich 

niska kapitalizacja, która ograniczała w istotny sposób wzrost liczby udzielonych poręczeń. W 

ostatnich latach nastąpiła w tym zakresie zmiana. Jak widać w tab. 54, tempo wzrostu wielkości 

kapitału  poręczeniowego jest od końca 2001 bardzo wysokie, z wyjątkiem niewielkiego 

spowolnienia, odnotowanego w drugiej połowie 2003 roku. Przyrost wywołany w 2005 roku jest  

wynikiem rozpoczęcia wypłat wsparcia w ramach Działania 1.2. SPO WKP „Dostęp do źródeł 

finansowania inwestycji przedsiębiorstw”. Należy się spodziewać, że opisana tendencja będzie się 

utrzymywać jeszcze przez około rok (do pełnego wypłacenia dotacji dla funduszy). 
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 Fundusze poręczeniowe są instytucjami działającymi na zasadzie non-profit. Pierwszy fundusz poręczeniowe 

w Polsce został utworzony w 1994 roku. Jest to Krajowy Fundusz Poręczeń Kredytowych Banku Gospodarstwa 

Krajowego i działa do chwili obecnej jako jedyny fundusz o zasięgu krajowym.  
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Tabela 54. Kapitalizacja funduszy poręczeń w latach 1999-2006 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Kapitał (mln) 30 577 37 107 35 916 92945 133 867 186 664 288 407 443 027 

 Przyrost w stosunku do okresu 

poprzedniego 

100% 121% 97% 259% 144% 139% 155% 154% 

Źródło: Raport o stanie  funduszy poręczeń kredytowych w Polsce – stan 31.12.2006. Krajowe Stowarzyszenie 

Funduszy Poręczeniowych. 2006 s. 4. 

 

  Fundusze poręczeniowe z reguły udzielają poręczenia pod  kredyty wybranych banków, z 

którymi współpracują. W większości przypadków umowy pomiędzy bankami, a funduszami 

pozwalają na stosowanie mechanizmu mnożnika kapitałowego. Chodzi o możliwość poręczenia 

kredytów, których łączna wartość przekracza wielkość posiadanego przez dany fundusz kapitału. 

Umożliwia to zwiększenie liczby beneficjentów poręczeń bez konieczności zwiększania kapitału. 

Wartość mnożnika kapitałowego w Polsce oscyluje w granicach 2-6
254

.W skali całego kraju mnożnik 

kształtował się poniżej 2: łączna kwota udzielonych poręczeń to 802 mln zł wobec 443 mln zł 

będących do dyspozycji funduszy.  

 Od początku funkcjonowania funduszy poręczeniowych do końca 2006 roku udzielno 18 700 

poręczeń. Jeżeli spojrzymy na wykres przedstawiający liczbę udzielonych poręczeń w skali półrocznej 

(rys. 49) obserwujemy dynamiczny przyrost udzielnych poręczeń. W 2006 roku łączna liczba 

udzielonych poręczeń wyniosła 5940 sztuk (dla porównania: rok 1998 – 1020 sztuk, rok 2002 – 3180 

sztuk). Zatem dokapitalizowanie funduszy przełożyło się bezpośrednio na liczbę udzielonych 

poręczeń. 

 

Rys. 49. Liczba poręczeń udzielonych w kolejnych półroczach działalności funduszy. 
Źródło: Raport o stanie  funduszy poręczeń kredytowych w Polsce…. s. 8. 
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 M. Dębniewska, K. Szydłowski:  Kredytowanie małych i średnich  przedsiębiorstw z udziałem środków z 

funduszy poręczeń kredytowych. w: Finansowe aspekty funkcjonowania małych i średnich przedsiębiorstw wyd. 

cyt. s. 52. 
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 Polskie fundusze poręczeniowe charakteryzują następujące cechy

255
: 

1. Z poręczeń korzystają głównie mikroprzedsiębiorstwa. W 2006 roku aż 71 % poręczeń trafiło 

do przedsiębiorców zatrudniających do 10 osób (rys. 50). Około jednej czwartej stanowiły 

przedsiębiorstwa małe. Średnie i duże stanowiły niewielki udział pośród poręczeniobiorócw – 

odpowiednio 3,78 % i 0,05 %. 

 
Rys. 50. Struktura poręczeń udzielonych w roku 2006 według liczby zatrudnionych osób w 

przedsiębiorstwie. 
Źródło: Raport o stanie  funduszy poręczeń kredytowych w Polsce …. s. 8. 

 

2. Poręczenia udzielaną są głównie pod kredyty bankowe (w 2006 roku około 87 %), a w dużo 

mniejszym stopniu pod fundusze pożyczkowej (10 % w 2006 r.). Mały udział pożyczek 

wynika z ich przeciętnie dużo niższej wartości niż kredytów bankowych. 

3. W 2006 roku poręczenia są udzielane głównie pod kredyty obrotowe (72 % wartościowo), 

następie kredyty inwestycyjne (23 %), pożyczki inwestycyjne (3%) oraz pożyczki obrotowe (2 

%). Od kilku lat stale wzrastają poręczenia na uzyskanie kredytów obrotowych kosztem 

poręczeń na kredyty inwestycyjne. Jeszcze w 1999 roku poręczenia na kredyty obrotowe 

stanowiły 42 % udzielonych poręczeń. Tendencja ta jest raczej negatywna i wskazywałaby na 

pojawiające się problemy przedsiębiorstw z finansowaniem działalności bieżącej. 

4. W strukturze udzielonych poręczeń dominują te o małej wartości (do 50 tys. zł – 50 % w 2006 

r., od 50 do 100 tys. zł – 24 %, 100-250 tys. zł 18,67 %, powyżej 500 tys. zł – 1,11 %). 

 
 Obok liczby i wartości udzielonych poręczeń istotne jest, ile z nich zostało faktycznie 

wypłacone. Szacuje się, ze od początku funkcjonowania funduszy poręczeniowych wypłaciły one 

bankom i instytucjom udzielającym pożyczek ogółem 7,564 mln zł. Jest to kwota znaczna, ale w 

stosunku do wartości udzielonych poręczeń (ponad 1 mld zł) stanowi zaledwie 0,75 %. Również w 

2006 roku wartości utraconych poręczeń w stosunku do udzielonych stanowiła nieznaczny odsetek 

(udzielono 421 mln zł poręczeń, a wypłacono 1,37 mln zł). 

 Niepodważalnym wydaje się być stwierdzenie, że dalszy rozwój funduszy poręczeń 

kredytowych jest koniecznością, jeżeli dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania ma być 
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 Raport o stanie  funduszy poręczeń kredytowych w Polsce….  s. 10-13. 
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łatwiejszy. Jak widać na podstawie przedstawionych danych liczbowych dokapitalizowanie funduszy 

w ramach rządowego programu opracowanego na lata 2002-2006 zatytułowanego Kapitał dla 

przedsiębiorczych przyniosło pożądane rezultaty w postaci zwiększającej się liczby i wartości 

udzielonych poręczeń. Istotne jest to, że środki wykorzystane na działalność poręczeniową, w 

przeciwieństwie do bezpośrednich dotacji czy subsydiów, mogą być wykorzystane wielokrotnie, co w 

znacznym stopniu zwiększa liczbę przedsiębiorców, których sytuacja ulegnie poprawie.  

 Pomimo wzrostu liczby funduszy poręczeniowych skala ich działalności nadal jest za mała w 

stosunku do potrzeb zgłaszanych przez małych i średnich przedsiębiorców. Odsetek MSP 

korzystających z poręczenia kredytowego w wielu krajach Europy Zachodniej jest wyższy niż w 

Polsce i osiąga przeciętnie wartość 0,5 %
256

  

 

 

5.5.8. Leasing 

 Antidotum na ograniczony dostęp małych i średnich przedsiębiorstw do własnych i obcych 

zewnętrznych źródeł finansowania przez kilka ostatnich lat był i nadal jest leasing
257

.  

 Rozwój branży leasingowej w Polsce ściśle wiąże się z transformacją ustrojową. Wraz z 

otwarciem gospodarki rynkowej zaczęły powstawać pierwsze, małe firmy leasingowe obsługujące 

lokalne rynki. Ich oferta skierowana była głównie do rozwijających się w latach 90. małych i średnich 
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 M. Dębniewska, K. Szydłowski: wyd. cyt. s. 212. 
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 Leasing ze względu na skutki podatkowe, jakie rodzi, dzieli się  na leasing operacyjny i kapitałowy 

(finansowy).  

Od 01.10.2001 w ustawach o podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych pojawił się rozdział o 

zasadach opodatkowania stron umów leasingu. W zależności od parametrów, jakie charakterystyczne są dla 

danej umowy, leasing możemy uznać za finansowy lub operacyjny. Jeżeli umowa nie spełnia warunków 

postawionych w ustawie, dla potrzeb podatkowych traktowana jest jak umowa najmu lub dzierżawy. Podział 

leasingu na kapitałowy i operacyjny jest wyłącznie teoretyczno-terminologiczny. W ustawach podatkowych taki 

podział nie występuje. Podatkowy podział polega na określeniu kto zalicza do kosztów uzyskania przychodu 

odpisy amortyzacyjne (leasingowanych środków) oraz co stanowi przychód i koszt odpowiednio u 

korzystającego i finansującego. Charakterystyczną cechą leasingu kapitałowego jest fakt, że ewidencyjnie, 

przez cały okres trwania umowy leasingu, przedmiot umowy traktowany jest jako własność korzystającego, czyli 

leasingobiorcy (dotyczy własności tylko rozumieniu rachunkowym a nie kodeksowym). Skutkiem takiego stanu 

rzeczy jest sposób ewidencji i zarachowania wydatków związanych z leasingiem. Amortyzacji środka trwałego 

dokonuje korzystający, finansujący wystawia faktury na raty czynszu leasingowego zawierające kwoty rozbite 

na: ratę kapitałową i odsetkową. Jeśli takiego rozbicia nie ma, wyznacza się je biorąc pod uwagę wartość 

początkową środka trwałego i czas trwania umowy. Korzystający w koszt uzyskania przychodu zalicza 

comiesięczne odpisy amortyzacyjne i część raty dotyczącą odsetek. Rata kapitałowa stanowi wyłącznie wydatek 

pieniężny. Finansujący do przychodu zalicza wyłącznie część dotyczącą odsetek oraz, w momencie zakończenia 

umowy, dochód ze sprzedaży środka trwałego, wyliczany na zasadach określonych w ustawach o podatku 

dochodowym. Leasing operacyjny ze względu na korzystne skutki podatkowe, jakie rodzi u korzystającego jest 

formą leasingu najbardziej pożądaną przez klientów firm leasingowych. W przeciwieństwie do leasingu 

kapitałowego, środek trwały w sensie rachunkowym stanowi własność finansującego, i on wykazuje go w swoim 

bilansie oraz dokonuje od niego odpisów amortyzacyjnych w swoje koszty uzyskania przychodów. Do 

przychodów zalicza wartość całej raty. Natomiast korzystający całość rat czynszu leasingowego zalicza w 

koszty.  
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przedsiębiorstw. Sektor MSP wykazywał wówczas wysokie zapotrzebowanie na zewnętrzne źródła 

finansowania inwestycji. Wymagania formalne ograniczono do minimum, a osłona, jaką daje 

transakcja leasingu operacyjnego zachęcała do korzystania z tej formy finansowania inwestycji. 

Barierą dla pełnego rozwoju rynku leasingowego był brak spójnego unormowania umowy leasingu w 

prawie. Do 9 grudnia 2000 roku pojęcie leasingu nie było zdefiniowane w ustawodawstwie polskim. 

Umowy leasingowe były zawierane na podstawie przepisów art. 353
1
 kodeksu cywilnego – o 

swobodzie zawierania umów. Brak szczegółowych uregulowań prawnych powodował, że częste były 

przypadki interpretowania umowy leasingu przez urzędy skarbowe jako umowy sprzedaży na raty i 

konsekwentnie - negowania zaliczania kosztów leasingu do kosztów uzyskania przychodów. Ponadto 

brak zewnętrznych źródeł finansowania spółek leasingowych prowadził do ich masowego zamykania 

(bankructwa), często z narażeniem interesów podmiotów korzystających oraz banków finansujących 

prywatne spółki (w ciągu 10 lat udział firm leasingowych niepowiązanych z bankiem spadł z 50 % do 

2 %)
258

. Dopiero wprowadzenie nowych regulacji prawnych w 2001 r. (zmiany w Kodeksie 

Cywilnym, ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, fizycznych, ustawy o podatku od 

towarów i usług oraz podatku akcyzowym) oraz działanie spółek leasingowych powiązanych z 

sektorem bankowym zaczęły normować rynek. Nowe przepisy podatkowe zakończyły dziesięcioletnią 

dowolność w interpretowaniu przez organy podatkowe sposobu opodatkowania stron umowy leasingu 

i dały podwaliny do bezpiecznego rozwoju branży leasingowej, podobnie jak zmiany w kodeksu 

cywilnego.  

 W 2000 i 2002 roku nastąpiła recesja na rynku usług leasingowym (rys….), dokonała się 

wymiana uczestników, po czym stopniowo odbudowywano zaufanie uczestników rynku, 

umożliwiając spełnianie przez leasing funkcji akceleratora rozwoju przedsiębiorczości. Sektor MSP 

staje się głównym odbiorcą usług leasingowych w Polsce.  

 Po roku 2001 średnioroczna dynamika wzrostu wartości przedmiotów  oddanych w leasing 

jest wyższa od średniej europejskiej i wynosi średniorocznie 29 % (w 2006 roku 32 %, w pierwszym 

kwartale 2007 roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego 70 %
259

). 

Na koniec 2006 roku wartość leasingu ruchomości i nieruchomości szacowano na 21,5 mld zł (rys. 

51). 

 

 

 

 

 

 

                                                 
258

 M. Kruk: Leasing w Polsce – stan prawny i perspektywy rozwoju. „Kredyt i Bank”, marzec 2006. 
259

 Statystyki Związku Przedsiębiorców Leasingowych.  www.leasing.org.pl. 
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Rys. 51. Łączna wartość netto leasingu w latach 1997-2006 (dane w mld PLN). 
Źródło: statystyki Związku Przedsiębiorstw Leasingowych www.leasing.org.pl. 

  

 Odsetek małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z leasingu stale wzrasta i na koniec 

roku 2004 wyniósł 30 % (rys. 52). 
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 Rys. 52. Odsetek małych i średnich przedsiębiorstw korzystających z leasingu. 
Źródło: Przedsiębiorczość w Polsce 2005. 

 

 Wybór leasingu ma charaktery decyzji finansowej, a nie inwestycyjnej, dlatego też jest 

alternatywą do zaciągnięcia kredytu inwestycyjnego. Cechą korzystania z tej formy finansowania 

inwestycji jest możliwość niemal natychmiastowego zakupu inwestycyjnego bez konieczności 

pokrycia jego wartości kapitałem własnym. Leasing zatem przyczynia się do rozszerzenia możliwości 

produkcyjnych bez ponoszenia wysokich nakładów inwestycyjnych, co prowadzi do wzrostu 

przychodów, poprawia rentowność oraz płynność finansową przedsiębiorstwa.  

 Dla mikro i małych przedsiębiorstw istotne jest, że dzięki korzystaniu z leasingu mogą one 

prowadzić inwestycję bez wymagania zabezpieczenia majątkowego (w umowie leasingu sam 

przedmiot leasingowany jest zabezpieczeniem, ewentualnie wymaga się weksla in blanco) lub w 

sytuacji braku własnych środków inwestycyjnych. Ponadto leasing nie jest obwarowany 

ograniczeniami formalnymi, jakie pojawiają się przy uzyskaniu kredytu bankowego, jak posiadanie 

zdolności kredytowej. Przedsiębiorstwa, które nie miałyby szans na pozyskanie kredytu ze względu na 
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gorszą kondycję finansową, mogą bez większych problemów sfinansować zakup inwestycyjny z 

wykorzystaniem leasingu. Decyzja o przyznaniu leasingu jest wydawana niemal od ręki, podczas gdy 

procedura przyznania kredytu w banku może trwać znacznie dłużej. Jednak tak jak przy korzystaniu z 

kredytów bankowych, w przypadku leasingu, aby skorzystać z tej formy finansowania najczęściej 

należy prowadzić działalność co najmniej 12 miesięcy. 

  Leasing istotnie przyczynia się do poprawy płynności finansowej przedsiębiorstwa, gdyż raty 

leasingowe można spłacać z bieżących przychodów przedsiębiorstwa, które mogły ulec zwiększeniu 

po sfinansowaniu przedmiotu leasingiem. Ponadto okres spłaty kredytu jest zwykle krótszy niż okres 

użytkowania dobra, natomiast raty leasingowe są rozłożone na okres przewidywanego użytkowania 

przedmiotu leasingu. Przedmiot leasingu operacyjnego nie jest wliczany do wartości aktywów 

bilansowych, więc suma aktywów nie ulega zmianie przy jednoczesnym wzroście zysku, co prowadzi 

do poprawy rentowności kapitałów. Ponadto leasing operacyjny nie jest uwidaczniany jako 

zobowiązanie w bilansie leasingobiorcy, nie powiększa zadłużenia i pomaga w podtrzymaniu dobrego 

wizerunku firmy.   

 Realne oprocentowanie leasingu jest z reguły wyższe niż kredytu bankowego, jednakże za 

leasingiem przemawia wiele innych korzyści (przytoczonych powyżej), co w praktyce czyni go 

korzystniejszym od kredytu. 

 Leasing zatem jest często jedyną szansą dla wielu mikro i małych przedsiębiorstw na 

sfinansowanie działalności inwestycyjnej i w istotny sposób niweluje problemy małych i średnich 

przedsiębiorstw z ich dostępem do zewnętrznych źródeł finansowania.  

 

 

5.5.9. Faktoring 

 

Alternatywą dla pozyskania źródeł finansowania działalności dla małych i średnich 

przedsiębiorstw obok wyżej opisanych możliwości jest faktoring. Faktoring polega na tym, że 

wyspecjalizowana instytucja odkupuje należności i następnie sama zajmuje się wyegzekwowaniem ich 

od dłużnika. 

  Pomimo tego, że faktoring uznawany jest na świecie za podstawowy produkt adresowany 

głównie do małych i średnich firm, w Polsce korzystają z niego głównie większe firmy. Z każdym 

rokiem jednak widać coraz wyraźniej, że ta tendencja powoli się zmienia. Z faktoringu korzystają już 

teraz setki małych przedsiębiorstw w Polsce. To dla nich rynek usług factoringowych będzie się 

szybko rozwijał. 

 Faktoring jest formą finansowania wspomagającą rozwiązywanie problemów z gotówką, jakie 

pojawiają się w małych przedsiębiorstwach w związku z wydłużaniem terminów płatności bądź 
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trudnościami ze ściągnięciem należności. Sprzedaż należności faktorowi przekształca zamrożony 

kapitał w środki pieniężne i poprawia jego płynność finansową oraz stwarza możliwość uzyskania 

ochrony przed niewypłacalnością odbiorów. Dzięki faktoringowi mali i średni przedsiębiorcy są w 

stanie zaproponować swoim odbiorcom bardziej atrakcyjnie warunki płatności, co wpływa na 

konkurencyjność ich oferty.  

 Faktoring pełni trzy podstawowe funkcje: finansową, gwarancyjną oraz administracyjną
260

. 

Funkcja finansowa jest najistotniejsza, gdyż faktorant otrzymuje od faktora środki pieniężne w zamian 

za scedowanie na niego wierzytelności. Funkcja gwarancyjna (zabezpieczająca, del credere) wiąże się 

z tym, że faktorant przejmuje ryzyko utraty wypłacalności dłużnika (przejęcie może być całościowe 

bądź częściowe
261

). Funkcja administracyjna natomiast wiąże się z wykonywaniem przez faktoranta 

szeregu dodatkowych usług w ramach faktoringu, np. badanie wiarygodności kredytowej dłużnika, 

prowadzenie rozliczeń, inkaso należności itd.   

 Obecnie w Polsce najbardziej powszechna jest funkcja finansowa, funkcja administracyjna 

wykorzystywana jest częściowo, gdyż wierzyciel (faktorant) obawia się utraty kontroli nad 

płatnościami dłużnika. Funkcja gwarancyjna realizowana jest niezwykle rzadko i dotyczy transakcji 

realizowanych przez klienta z odbiorcami o ugruntowanej pozycji rynkowej lub ograniczonej 

zdolności upadłościowej (np. jednostek samorządowych). W praktyce funkcja gwarancyjna 

realizowana jest wobec dużych przedsiębiorstw  
262

. 

 Faktoring adresowany jest przede wszystkim do przedsiębiorstw, które: 

 mają ograniczony kapitał, 

 posiadają wysoki poziom należności handlowych,  

 prowadzą sprzedaż towarów/ usług z odroczoną płatnością dla stałych odbiorców, 

 mają trudności z uzyskaniem kredytu w wysokości umożliwiającej realizację 

przyjętej strategii, 

 mają nierównomiernie rozłożone w czasie zapotrzebowanie na środki pieniężnie, 

wynikające między innymi z sezonowej sprzedaży, 

 posiadają wiarygodność kredytową i płynność finansową. 

                                                 
260

 A. Skowronek-Mielcarek: wyd. cyt. s. 99. 
261

 Na podstawie realizowania funkcji gwarancyjnej faktoring dzieli się na pełny, niepełny oraz mieszany. 

Najistotniejszą cechą faktoringu pełnego (określanego w literaturze jako właściwy, bez regresu, standard 

factoring) jest przejęcie przez faktora całkowitego ryzyka związanego z niewypłacalnością dłużnika. W 

przypadku niezapłacenia należności przez kontrahenta (dłużnika) nie dochodzi do regresu wierzytelności na 

zbywcę (faktoranta). Faktoring niepełny (niewłaściwy, z regresem) polega na tym, że ryzyko niewypłacalności 

dłużnika nie przechodzi na faktoranta. Oznacza to, że przelew wierzytelności ze sprzedawcy na faktoranta ma 

charakter warunkowy – w przypadku wystąpienia niewypłacalności dłużnika, wierzytelność powraca z banku do 

zbywcy. Faktoring mieszany łączy w sobie cechy faktoringu pełnego i niepełnego. Jego istota polega na tym, 

że ryzyko niewypłacalności dłużnika dzielone jest pomiędzy faktora a zbywcę (faktoranta), przy czym strony 

ustalają w jakim, w jakich przypadkach i w jakim stopniu ryzyko niewypłacalności obciąża drugą stronę. 
262

 M. Tokarski: Faktoring w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: OE 2005 s. 58. 
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 W kontekście ostatniego punktu, należy zaznaczyć, że faktoring nie jest rozwiązaniem dla 

przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Dla tych przedsiębiorstw 

korzystanie z faktoringu może okazać się zbyt drogie. Z faktoringu mogą korzystać jednak 

przedsiębiorstwa młode, bez historii kredytowej. 

Wśród niewątpliwych zalet faktoringu można wymienić między innymi
263

: 

 poprawę płynności finansowej oraz skrócenie cyklu ściągania należności, 

 niwelowanie zatorów płatniczych, 

 możliwość korzystania z faktoringu przy braku zabezpieczeń niezbędnych do 

uzyskania kredytu, 

 zapewnienie przedsiębiorstwu stałego dopływu kapitału obrotowego (przyspieszenie 

jego obiegu) poprzez szybszy wpływ środków pieniężnych, 

 zyskując środki obrotowe przedsiębiorstwo może szybciej uregulować 

zobowiązania wobec swoich dostawców i dzięki temu wynegocjować u nich 

korzystne rabaty, co przekłada się na poprawę rentowności i zdolności 

akumulacyjnych, 

 poprawę struktury pasywów – faktoring nie powoduje wzrostu kapitałów obcych, 

 rozszerzenie możliwości inwestowania w rozwój przedsiębiorstwa wynikające z 

tego, że przedsiębiorstwo nie musi zasilać kapitału obrotowego z  zysku, 

 zmniejszenie ryzyka prowadzenia działalności gospodarczej, 

 dyscyplinowanie odbiorów. 

 Oprócz wymienionych zalet faktoring ma również swoje wady, do których należy zaliczyć: 

 faktoring jest droższy od kredytu obrotowego (przy ustalaniu ceny uwzględniana jest 

zdolność kredytowa dwóch podmiotów: faktoranta i dłużnika), 

 wysokie koszty usług administracyjnych – związane z bieżącym przekazywaniem 

dokumentacji dotyczącej umowy faktoringu (oryginały faktur) oraz konieczność 

reorganizacji obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie, 

 procedura uruchomienia faktoringu jest zbyt długa i czasochłonna 

 

 Rynek usług faktoringowych w Polsce jest ciągle rynkiem młodym, dynamicznie 

rozwijającym się (około 20 % rocznie). W 2006 roku wartość obrotów firm faktoringowych wyniosła 

17 mld zł (tab. 55). Obok firm factoringowych na rynku działają banki, które również świadczą usługi 

faktoringowe.  

                                                 
263

Tamże s. 109. 
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Tabela 55. Obroty firm faktoringowych w Polsce w latach 2000-2006 

Rok 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Wartość obrotów w mln PLN 

Podmioty zrzeszone w Polskim 

Związku Faktorów (PZF) 

6 067 7 291 9 712 11 442 10 535 11 290 13 770 

Cały rynek 6 624 7 891 10 331 11 992 13 209 14 175 17 000 

Źródło: statystyki podane przez Polski Związek Faktorów www.faktoring.pl. 

 

 Z usług oferowanych przez faktorów skorzystało jednak tylko 1600 przedsiębiorstw w 2006 r., 

wobec 1400 w 2005 i 1200 w 2003 roku (według PZF). Główny Urząd Statystyczny podaje natomiast, 

że przedsiębiorstwa specjalizujące się w faktoringu oraz banki prowadzące działalność faktoringową 

współpracowały łącznie z ponad 4 tys. klientów (faktorantów)
264

. Zatem około 2400 klientów 

(większość) obsługują banki. 

 W 2006 roku dominował faktoring krajowy (87%), w niewielkim stopniu eksportowy (11%) i 

importowy (2%). Bardziej skłonne do finansowania zagranicznych transakcji handlowych były firmy 

faktoringowe niż banki. 

 Szacuje się, że 73 % obrotu dotyczy faktoringu z regresem, a tylko 27 % faktoringu pełnego 

(dane PZF). Okazuje się, że wbrew niektórym głosom, że to banki unikają faktoringu pełnego sytuacja 

jest odwrotna. Około 80 % obrotów w firmach faktoringowych dotyczyło faktoringu z regresem, 

podczas gdy w bankach tylko 60 %. Sytuację tę należy ocenić negatywnie, gdyż korzystanie z 

faktoringu niepełnego przez przedsiębiorstwa nie pozwala na pełną swobodę w kształtowaniu 

płynności finansowej, a przede wszystkim nie realizuje podstawowej funkcji przypisywanej 

faktoringowi (zabezpieczającej). 

 Rynek usług faktoringowych w Polsce jest rynkiem nie rozwiniętym w pełni, ma przed sobą 

jednak ogromne perspektywy rozwoju, co jest istotne w szczególności dla poprawy płynności 

finansowej małych i średnich przedsiębiorstw. O możliwościach dalszego rozwoju tego rynku 

świadczą następujące fakty. Przeciętnie w Europie stosunek obrotów faktoringowych do PKB wynosi 

ok. 6%, a w Wielkiej Brytanii - kolebce faktoringu - przekracza nawet 10%.  W Polsce wspomniany 

współczynnik wynosi dopiero 1,5%, a dzieje się tak dlatego, że rodzimy rynek jest ciągle w fazie 

znacznego wzrostu. Szacuje się, że w Polsce jest około 600-700 tysięcy firm, które potencjalnie 

mogłyby skorzystać z faktoringu
265

. 

 

 

 

                                                 
264

 Działalność faktoringowa przedsiębiorstw finansowych w roku 2006. GUS (www.stat.gov.pl). 
265

 Ograniczeniem w korzystaniu  ze strony wielu małych i średnich przedsiębiorstw z faktoringu są 

wprowadzane arbitralnie przez działające w Polsce wielkie sieci handlowe zakazy cedowania wierzytelności. Z 

takimi praktykami spotykają się zwłaszcza dostawcy sieci należących do kapitału francuskiego i portugalskiego. 
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5.6.  Uwarunkowania sektorowe (branżowe) 

5.6.1. Siły oddziałujące w branży na przedsiębiorstwa 

 Uwarunkowania wypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw mające swoje źródło w 

otoczeniu bliższym są nie mniej ważne, niż te wynikające z otoczenia dalszego, na które to 

przedsiębiorstwa nie ma wpływu (regulacje prawne, trendy demograficzne, trendy w skali globalnej).  

 Podstawowe siły kształtujące otoczenie przedsiębiorstwa zostały doskonale ujęte w modelu 

pięciu sił Portera. Są nimi: bariery wejścia, dostawy, odbiory, substytuty oraz rywalizacja między 

konkurentami (rys. 53). Analiza tych sił dla poszczególnych branż powinna dawać odpowiedź, w 

których branżach przedsiębiorstwa narażone są na większe ryzyko upadku lub szybkiej likwidacji, a w 

której mają szansę przetrwania.  

 

Rys. 53.  Model pięciu sił Portera. 

 Źródło: M.E. Porter: Strategia konkurencji. Metody analizy sektorów i konkurentów. Warszawa: PWE 1994 

s. 22. 

 

 Bariery wejścia są strukturalnym ograniczeniem konkurencyjności w branży. Wysokie bariery 

wejścia, oznaczające wysokie koszty materialne i niematerialne wejścia na nowy rynek, ograniczają 

możliwość konkurencyjnego ataku ze strony nieoczekiwanych, nowych konkurentów. Z koeli niskie 

bariery wejścia oznaczają zwiększoną intensywność konkurencji ze strony nowych podmiotów, jak i z 

branż pokrewnych. Zatem przedsiębiorstwa działające w branżach o niskich barierach wejścia 

narażone są na większe ryzyko niepowodzenia i w ostateczności niewypłacalności. Przypuszczalnie 

będą to małe przedsiębiorstwa, które ze względu na własne ograniczenia kapitałowe wybierają branże, 

w których koszty materialne wejścia na nowy rynek są stosunkowo niskie. 
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 Wysokość barier wejścia zależy od kliku zmiennych, między innymi: ekonomiki skali, 

wymogów kapitałowych, siły marek, kosztów zamiany, dostępu do kanałów dystrybucji, dostępu do 

technologii, regulacji rządowych i barier wyjścia.  

 Efektem ekonomiki skali są niższe koszty i w związku z tym wyższe bariery wejścia dla 

nowych konkurentów. Z tego też względu wiele branż jest teoretycznie niedostępna dla sporej grupy 

mikro i małych przedsiębiorstw czy przedsiębiorców rozpoczynających działalność, ze względu na 

niemożność osiągnięcia korzyści skali. Przypuszczalnie jednak spora grupa właścicieli-menedżerów 

tych podmiotów może sobie nie zdawać sprawy przy jakiej skali produkcji jest ona rentowna i nie 

dostrzegają tej poważnej bariery i mimo jej występowania rozpoczynają działalność w określonej 

branży. Ekonomika skali jest szczególnie ważna na rynku typu tzw. commodities, czyli produktów 

niezróżnicowanych typu warzywa, surowce mineralne, standardowe chemikalia. Cena takich 

produktów jest dyktowana przez rynek, a o wynikach finansowcy przedsiębiorstw decydują ich 

koszty, natomiast o kosztach ekonomika skali
266

.  Ekonomika skali przejawia się nie tylko w 

produkcji, ale również w takich obszarach jak: dostawy, prace badawczo-rozwojowe, marketing. 

Możliwość zamawiania większych partii materiałów przekłada się na niższe ceny ich dostawy itd. 

 Wymogi kapitałowe są barierą w wielu branżach produkcyjnych, z drugiej strony niewielki 

kapitał wystarcza do uruchomienia wielu typów działalności, szczególnie, gdy ekonomika skali nie ma 

znaczenia (wyroby pracochłonne, produkowane w krótkich seriach, wiele usług)
267

. Wysokie wymogi 

kapitałowe blokują próby wejścia na małą skalę i stopniowe angażowanie kapitału. Biorąc pod uwagę 

ograniczenia w dostępie do kapitału początkowego mikro i małych przedsiębiorstw rozpoczynających 

działalność, będą one wybierały te branże, w których wymagania kapitałowe są stosunkowo niskie.   

 Poważną barierą wejścia na rynek jest również dostęp do technologii. W tych segmentach 

rynku, gdzie udaje się zbudować sieć patentów chroniących stosowane technologie, produkty i rynek 

powstają bariery wejścia. Małe przedsiębiorstwa raczej nie wybierają takich branż, chyba, że stworzą i 

opatentują nową, innowacyjną technologię w danej branży. 

 Obok barier wejścia do branży na konkurentów oddziałują dostawcy i nabywcy. Ich siła 

oddziaływania jest lustrzanym odbiciem, gdyż podobne zmienne decydują o ich wpływach.  

Główne zmienne określające siłę nacisku dostawców/odbiorców to
268

: 

 liczba dostawców/odbiorców, 

 istnienie substytutów, 

 zróżnicowanie wyrobów, 

 koszty zmiany dla dostawcy/nabywców, 

 zagrożenie integracją w przód ze strony dostawcy/nabywcy, 

 możliwość integracji wstecz przez odbiorców/nabywców, 
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 K. Obłój: Strategia organizacji. Warszawa: Wydawnictwo Ekonomiczne 2001 s. 242. 
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 Więcej – rozdział 1.2. 
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 Tamże s. 247. 



 209 

 udział dostaw w kosztach, 

 znaczenie dostaw dla zysków dostawcy/odbiorców. 

 Siła nacisku odbiorców (dostawców) zwiększa się, gdy zmniejsza się ixh liczba. Stosunkowo 

oczywiste jest, że kilku dużym odbiorcom łatwiej skoordynować swoje działania i wywrzeć presję na 

małe podmioty. W wielu branżach duże firmy trzymają zarówno swoich dostawców i odbiorców w 

szachu dzięki temu, że praktycznie w każdej chwili mogą z nich zrezygnować (niskie koszty 

zamiany), albo zastąpić lub wykupić.  

 Przykład siły nacisku dużych odbiorców na małych i średnich producentów dostarcza 

współpraca pomiędzy dużymi sieciami handlowymi, a ich lokalnie działającymi dostawcami, którzy 

coraz częściej nie są w stanie sprostać warunkom handlowym stawianym przez sieci (np. żądanie 

niższych cen, zakaz korzystania z faktoringu, wydłużanie terminów płatności). Z drugiej strony 

współpraca z sieciami daje dostawcom pewność otrzymania zapłaty za dostarczony towar i jest szansą 

dla producentów działających w skali lokalnej na osiągnięcie ogólnopolskiego zasięgu
269

. Pomimo 

coraz trudniejszych warunków współpracy małe i średnie przedsiębiorstwa próbują im sprostać, tym 

samym niejednokrotnie pogarszając swoją sytuację.  

 Ostatnim elementem wykorzystywanym a analizie branży jest intensywność rywalizacji 

pomiędzy konkurentami. Branże, które postrzegane są jako atrakcyjne przyciągają nowych 

uczestników. O atrakcyjności branży decyduje jej tempo wzrostu. Im szybszy wzrost przy 

niezaspokojonym popycie tym, tym niższe prawdopodobieństwo rywalizacji pomiędzy uczestnikami 

rynku i prób budowy barier wejścia do branży. W warunkach wzrostu branży dla każdego podmiotu 

znajdzie się miejsce. Jednak z czasem branża zaczyna się nasycać, stopniowo podaż zaczyna 

przewyższać popyt i wejścia na rynek nowych podmiotów oraz utrzymanie się dotychczasowych, 

które nie wypracowały odpowiedniej przewagi konkurencyjnej może okazać się coraz trudniejsze.  

Taka sytuacja występowała niemal w każdej branży w początkowym okresie transformacji ustrojowej. 

Ogromne niedobory większości towarów, produktów czy usług sprawiały, że praktycznie każda 

branża okazywała się wzrostowa i większość podmiotów rozpoczynających działalność w tym czasie 

odnosiło sukces rynkowy. 

 Zwiększająca się liczba konkurentów i ich zróżnicowanie powoduje wzrost intensywności 

konkurencji w branży. Zwykle branże w których bariery wejścia nie są wysokie (np. restauracje, 

punkty gastronomiczne) charakteryzują się dużą liczbą konkurentów.  

 Wstępna i trafnie przeprowadzona analiza branży na podstawie pięciu sił Portera daje 

odpowiedź jakie są szanse podmiotu wchodzącego na rynek. Najkorzystniejsze są te branże o 

wysokich barierach wejścia,  małej liczbie konkurentów, sporej liczbie dostawców i odbiorów oraz o 
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 Przykład takiego współdziałania: Carrefour Polska podpisał w lutym 2007 porozumienie o współpracy ze 

stowarzyszeniem „Polska Ekologia” (Ogólnopolskie Stowarzyszenie Przetwórców i Producentów Produktów 

Ekologicznych), które zrzesza małe i średnie firmy z tej branży. Na mocy porozumienia Carrefour wprowadził 

do ośmiu hipermarketów produkty wytwarzane przez członków stowarzyszenia. 
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wysokiej dynamice wzrostu. Odpowiedzi na pytanie, które branże w rzeczywistości wybierają polscy 

przedsiębiorcy oraz w których mają najmniejsze szanse przetrwania dostarczają dane statystyczne. 

  

5.6.2. Analiza sektorowa 

 Branża w której przedsiębiorstwo rozpoczyna działalność ma zatem niewątpliwy wpływ na jego 

możliwości przetrwania, a co za tym idzie płynność finansową oraz wypłacalność. Dowodów 

dostarczają dane statystyczne oraz badania własne. 

  Jak wynika z danych GUS co roku w Polsce powstaje 200 tys. przedsiębiorstw, jednak już po 

roku jedna trzecia jest zmuszana do zaprzestania działalności. Niemal wszystkie nowopowstałe 

podmioty, to przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 49 osób. W 2005 roku utworzono 211 tys. 

nowych przedsiębiorstw, z czego 99 % stanowiły mikroprzedsiębiorstwa, a trzy czwarte z nich nie 

zatrudniało pracowników najemnych. 

 Struktura branżowa nowo utworzonych przedsiębiorstw od kilku lat jest bardzo stabilna (rys. 

54). W latach 1995-2001 dominowały firmy handlowe (około 40 %), następnie pozostałe usługi
270

 (21 

- 32 %), budownictwo (9-13 %), przemysł (9-15 %)
271

. Najnowsze dane statystyczne z 2005 roku 

potwierdzają tę stabilną tendencję. Najczęściej podejmowaną działalnością była działalność handlowa 

(36,6% jednostek powstałych w 2005 r.), a w dalszej kolejności działalność związana z obsługą 

nieruchomości i firm (18,0%), budowlana (11,3%) i przemysłowa (9,7%). Najrzadziej podejmowana 

była działalność z obszaru edukacji (1,9% nowych przedsiębiorców)
272

. 

                                                 
270

 Do pozostałych usług GUS zalicza: obsługę nieruchomości i firm, usługi z zakresu pośrednictwa 

finansowego, ochrona zdrowa, edukacja, usługi z zakresu kultury i pozostałe usługi dla ludności (np. 

pogrzebowe, kosmetyczne). 
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Rys. 54. Struktura branżowa przedsiębiorstw powstałych w latach 1995-2001 
 Źródło: J. Chmiel: Stan sektora w 2002 roku. Tendencje rozwojowe w latach 1994-2002. Warszawa: PARP 

2003 s. 20. 

  

 Współczynnik przeżywalności MSP ściśle powiązany jest z liczbą nowo zarejestrowanych 

podmiotów w danym roku i w latach poprzednich. Istotne znaczenie ma tu branża, region w którym 

ulokowały się nowe podmioty, a także forma prawna, gdyż czynniki te warunkują poziom 

konkurencyjności oraz wymagania kapitałowe i organizacyjne. 

 Z badanej przez GUS zbiorowości przedsiębiorstw założonych w 2005 roku 2/3 jednostek 

utrzymało się na rynku do końca 2006 r.  Z punktu widzenia rodzaju podejmowanej działalności, 

najwyższy wskaźnik przeżycia charakteryzował jednostki z zakresu edukacji i ochrony zdrowia (w 

obu przypadkach blisko 81%). Najniższy odsetek podmiotów, które były nadal aktywne w rok po 

rejestracji odnotowano wśród hoteli i restauracji (61,7%) oraz budownictwie. 
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Rys. 55. Przedsiębiorstwa powstałe w 2005 roku według podstawowego rodzaju działalności – 

wskaźnik przeżycia do 2006 r. 
Źródło: Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w 

latach 2001-2005. Warszawa: PARP 2006 s. 30. 
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 Podobne obserwacje poczyniono w 2003 i 2002 roku. Spośród wszystkich jednostek 

utworzonych w 2003 r. w rok po podjęciu przez nie działalności aktywnych pozostało 64,4% 

podmiotów. Dla jednostek rejestrujących się w 2002 r. wskaźnik ten wyniósł 61,5%. Większa 

przeżywalność nowych przedsiębiorstw powstałych w 2003 r. może wskazywać na to, że napotykały 

one na lepsze warunki do prowadzenia podejmowanej działalności aniżeli grupa jednostek 

utworzonych rok wcześniej
273

. 

 Cennych informacji na temat przeżywalności przedsiębiorstw w poszczególnych branżach 

dostarczają wyniki pięcioletnich badań  przeprowadzonych przez GUS przedsiębiorstw powstałych w 

2001 r. Z utworzonych wówczas 209 tys. mikroprzedsiębiorstw 5 lat później na rynku pozostawało 

zaledwie 59 tys., czyli 28 proc. Jedynie w przemyśle, transporcie oraz obsłudze nieruchomości i firm 

"wskaźnik przeżycia" między 2001 r. a 2006 r. przekroczył 30 proc. Najtrudniej było utrzymać się na 

rynku przez okres pięcioletni właścicielom hoteli i restauracji. 

 Większość nowych przedsiębiorstw deklarowała, że kończyła pierwszy rok działalności 

dodatnim wynikiem finansowym, a tylko co piąte przedsiębiorstwo – stratą. Biorąc pod uwagę rodzaj 

prowadzonej działalności, najwyższy odsetek podmiotów osiągających zysk odnotowano w 

budownictwie (92,4%), edukacji (89,1%) i obsłudze nieruchomości i firm (88,1%). Stratę ponosiły 

najczęściej hotele i restauracje (27,4% spośród wszystkich aktywnych w tym obszarze podmiotów), 

jednostki pośrednictwa finansowego i z pozostałej działalności usługowej (26,7%). 

 Podobne badania były przeprowadzone a latach 1995-2001. Badano, jaki jest współczynnik 

przeżycia w pierwszym roku funkcjonowania oraz do roku 2001. Badania te zdecydowanie 

potwierdzają, że najtrudniej przetrwać pierwszy rok działalności. W tym okresie około 40 % 

przedsiębiorstw kończyło działalność (tab. 56).  

Tabela 56. Stopień przeżycia przedsiębiorstw utworzonych w latach 1995-2001 
Rok utworzenia Przedsiębiorstwa 

zarejestrowane 

Współczynnik przeżycia 

pierwszego roku (%) 

Współczynnik przeżycia 

do roku 2001 (w %) 

1995 374 094 60,0 32,3 

1996 607 692 63,3 38,9 

1997 485 614 67,9 41,9 

1998 453 044 61,7 44,3 

1999 337 897 60,2 52,0 

2000 293 435 59,0 59,0 

2001 209 384 64,5 X 

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2002-2003…s. 31. 

W latach 1995-2001 w ciągu pierwszego roku od zarejestrowania najczęściej zwieszane były 

przedsiębiorstwa handlowe oraz hotele i restauracje. Najbardziej stabilne okazały się przedsiębiorstwa 

przemysłowe, budowlane i transportowe. W długim okresie tendencja zmieniła się, gdyż w strukturze 

przedsiębiorstw, które przetrwały do 2001 roku spadł udział przedsiębiorstw budowlanych. Od roku 

2000 budownictwo zaczęło przeżywać ostry kryzys związany ze spadkiem inwestycji. Szczególnie 
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silnie zaczęły się zmniejszać inwestycje przedsiębiorstw z sekcji budownictwo oraz obsługa 

nieruchomości i firm (głównie firmy deweloperskie i spółdzielnie mieszkaniowe budujące mieszkania 

na sprzedaż i na wynajem).  Ograniczenie przez nie nakładów inwestycyjnych w sposób naturalny 

spowodowało zmniejszenie zleceń dla przedsiębiorstw budowlanych, co pogorszyło ich sytuację 

finansową i w rezultacie spowodowało istotny spadek przedsiębiorstw z tej sekcji
274

. 

 Z kolei z raportu Coface Poland na temat upadłości w 2006 roku wynika, że najwięcej 

upadłości zanotowano w handlu hurtowym, niemal 21 % wszystkich przypadków niewypłacalności. 

Branża ta niezmiennie od kilku lat pozostaje najbardziej ryzykownym sektorem pod względem 

wypłacalności. Obok handlu hurtowego, również zagrożone są przedsiębiorstwa działające w handlu 

detalicznym (6,3 % wszystkich upadłości). Wysoka liczba bankructw w branży handlowej ma związek 

ze strukturą branży. 

  Na drugim miejscu pod względem liczby upadłości  znalazło się budownictwo (14,1%), 

jednak branża ta od kilku lat notuje spadek liczby upadłości. W 2003 roku upadło 361 przedsiębiorstw 

budowlanych, 2004 – 226, w 2005 -129, podczas gdy w 2006 tylko 81 spółek. Następuje więc sytuacja 

odwrotna niż w latach 1995-2001. Wraz z poprawiającą się koniunkturą zmniejsza się liczba jednostek 

upadłych. Z tego wynika, że branża budowlana bardzo wrażliwa jest na zmiany koniunkturalne. 

  Spory wzrost upadłości (52 %) odnotowujemy w 2006 roku w branży transport lądowy. Może 

to wynikać ze wzrostu kosztów (głównie paliwo) przy obniżających się cenach (stawkach) w związku 

z narastającą konkurencją ze strony sieci międzynarodowych przedsiębiorstw kurierskich i 

spedycyjnych. 

 Pomimo, że z informacji GUS wynika, że jedną z branż o najniższym wskaźniku przeżycia 

jest branża hotele i restauracje okazuje się, że liczba upadłości w tej branży była stosunkowo niska: 4 

upadłości w 2005 r., 8 w 2006 r. Zatem wiele przedsiębiorstw z tej branży likwidowanych jest bez 

formalnego ogłoszenia upadłości. 

Tabela 57. Liczba upadłości w 2005 i 2006 roku w wybranych branżach 
Branża 2005 2006 Zmiana %  całości 

Handel hurtowy 185 120 -35,1% 20,8% 

Budownictwo 129 81 -37,2% 14,1% 

Handel detaliczny 58 36 -37,9% 6,3% 

Hotele i restauracje 4 8 +50% 1,4% 

Źródło: Raport Coface Poland na temat upadłości firm w Polsce w 2006 roku. 

   

 Na istotne różnice w ryzyku prowadzania działalności w poszczególnych branżach wskazują 

również prowadzone badania. W trzech analizowanych grupach przedsiębiorstw najbardziej zagrożoną 

branżą na podstawie modelu „poznańskiego” były przedsiębiorstwa handlowe, najmniej usługowe 
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(rys. 56), z tym, że wśród mikroprzedsiębiorstw odsetek przedsiębiorstw zagrożonych w każdej grupie 

był największy. 

Odsetek firm zagrożonych bankructwem w poszczególnych 

branżach - mikroprzedsiębiorsrstwa
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Odsetek firm zagrożonych bankructwem w poszczególnych 

branżach - małe przedsiębirostwa
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Odsetek firm zagrożonych bankructwem w poszczególnych 

branżach - średnie przedsiębiorstwa
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Rys. 56. Odsetek przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem w poszczególnych branżach wg. modelu 

poznańskiego w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. 
Źródło: opracowanie własne. 

 Potwierdzeniem, że zarówno branża, jak i wielkość przedsiębiorstwa mają istotny wpływ na 

kształtowanie się kondycji finansowej przedsiębiorstwa, jest analiza średnich trzech wskaźników 

płynności finansowej w przedsiębiorstwach różnych wielkości w poszczególnych branżach. 

  

 W rozdziale 3.3 przekonaliśmy się, że wskaźnik płynności bieżącej jest najniższy w 

mikroprzedsiębiorstwach. Może to wynikać między innymi z tego, że wśród przedsiębiorstw 

najmniejszych dominują jednostki usługowe, natomiast wśród przedsiębiorstw średnich przemysłowe. 
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Dlatego też przeprowadzono analizę wariancji, która ma na celu zweryfikowanie hipotezy o równości 

średnich arytmetycznych wskaźników płynności przedsiębiorstw różnej wielkości  na poziomie branż.  

 Ze względu na małą liczbę przedsiębiorstw we wczesnych latach objętych analizą, która 

dodatkowo ulega skurczeniu po podziale przedsiębiorstw na branże, pominięto w analizie lata 1995-

1998. Z analizy wyłączono również dwie z sześciu branż, a więc rolnictwo i górnictwo, skupiając 

uwagę na przemyśle, usługach, branży budowlanej oraz usługowej. Powodem była również mała 

reprezentatywność oraz specyfika przedsiębiorstw działających w tych branżach. 

 Dla każdego roku (1999-2004) przeprowadzono analizę wariancji (ANOVA) dla poziomu 

istotności ά=0,05. Przykładowo dla wskaźnika płynności bieżącej w 2004 roku zostały postawione 

cztery hipotezy zerowe, dla każdej branży o równości średnich arytmetycznych ze względu na czynnik 

klasyfikujący, jakim jest wielkość przedsiębiorstwa, wobec hipotezy alternatywnej, że nie wszystkie 

średnie są równe. Wyniki przeprowadzonej weryfikacji zestawiono w tab. 58. 

Tabela 58. Testowanie hipotezy o znaczeniu wielkości przedsiębiorstwa jako czynnika 

klasyfikującego w poszczególnych branżach w latach 1999-2004 

Wskaźnik płynności bieżącej 

 Rok Przemysł Budowlana Handel Usługi 

2004 przyjmujemy przyjmujemy odrzucamy przyjmujemy 

2003 odrzucamy przyjmujemy odrzucamy odrzucamy 

2002 przyjmujemy przyjmujemy odrzucamy przyjmujemy 

2001 odrzucamy przyjmujemy odrzucamy przyjmujemy 

2000 przyjmujemy przyjmujemy przyjmujemy odrzucamy 

1999 przyjmujemy odrzucamy przyjmujemy przyjmujemy 

Wskaźnik płynności szybkiej 

Rok  Przemysł Budowlana Handel Usługi 

2004 odrzucamy przyjmujemy odrzucamy przyjmujemy 

2003 odrzucamy przyjmujemy odrzucamy odrzucamy 

2002 odrzucamy odrzucamy odrzucamy odrzucamy 

2001 odrzucamy przyjmujemy odrzucamy odrzucamy 

2000 odrzucamy przyjmujemy odrzucamy odrzucamy 

1999 przyjmujemy przyjmujemy odrzucamy odrzucamy 

Wskaźnik płynności natychmiastowej 

 Rok Przemysł Budowlana Handel Usługi 

2004 przyjmujemy przyjmujemy odrzucamy odrzucamy 

2003 odrzucamy przyjmujemy odrzucamy odrzucamy 

2002 odrzucamy przyjmujemy odrzucamy odrzucamy 

2001 odrzucamy przyjmujemy odrzucamy odrzucamy 

2000 odrzucamy odrzucamy odrzucamy przyjmujemy 

1999 przyjmujemy przyjmujemy odrzucamy odrzucamy 

   Źródło: badania własne. 

 

Na podstawie przeprowadzonej analizy jednoznacznie możemy stwierdzić, że: 

 wielkość przedsiębiorstwa nie ma wpływu na kształtowanie się wskaźnika płynności bieżącej 

w branży budowlanej, ma natomiast wpływ w handlu; w pozostałych branżach: przemysłowej 

i usługowej w niektórych latach były podstawy do odrzucenia hipotezy o różnicy w średnich 

wskaźnika, w innych natomiast nie było, 
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 wielkość przedsiębiorstwa miała znaczenie dla kształtowania się wskaźnika płynności 

szybkiej i natychmiastowej w branży  handlowej, przemysłowej oraz usługowej; nie była 

istotna w przypadku branży budowlanej; 

 Przebieg kształtowania się wskaźnika płynności szybkiej i natychmiastowej w branży 

handlowej zaprezentowany został na rys. 57. 

 

Wskaźnik płynności szybkiej, handel

Lambda Wilksa=,99749, F(36, 41974)=1,4638, p=,03585

Dekompozycja efektywnych hipotez

Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
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Rys. 57. Wskaźnik płynności szybkiej i natychmiastowej w handlu (1995-2004). 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Wykresy potwierdzają wcześniejsze wnioski, iż w mniejszych przedsiębiorstwach wskaźniki 

płynności natychmiastowej i szybkiej są wyższe (por. rozdz. 3.3.) 

 Uzupełnieniem analizy jest poniższy wykres, na którym porównano w czasie (1995-2004) 

średnie dla branż wskaźniki płynności finansowej (rys. 58). Na podstawie analizy wykresu możemy 

stwierdzić, że w branży handlowej wskaźniki płynności są najniższe. W górnictwie wskaźnik 

płynności był stosunkowo wysoki, bo czym uległ obniżeniu, na co wpływ miała pogarszające się 
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sytuacja w górnictwie, problemy restrukturyzacyjne itd. Różnica w średnim poziomie wskaźników 

wynika ze specyfiki branżowej. 

 

Rys. 58. Średni wskaźnik płynności bieżącej w latach 1995-2004 w poszczególnych branżach.  
Źródło: badania własne. 

   

 Na zwiększone ryzyko wypłacalności wpływ ma poziom zadłużenia (rys. 59). Na przestrzeni 

analizowanych lat najbardziej zadłużoną branżą jest branża handlowa (średnio 70 %), w mniejszym 

stopniu branża budowlana (średnio 60 %). Są to więc dwie branże w których odnotowywano 

najwięcej upadłości i ryzyko bankructwa jest stosunkowo wysokie. Jak widzimy, ma to związek 

ównież z tendencją do zadłużania się, które oczywiście wynika również ze specyfiki danej branży.  

  

  

Rys. 59. Średni poziom zadłużenia w poszczególnych branżach w latach 1995-2004 w sektorze 

małych i średnich przedsiębiorstw. 
Źródło: opracowanie własne. 
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  Wpływ branży na wypłacalność przedsiębiorstwa można analizować opierając się na średnich 

wartościach likwidacyjnych przedsiębiorstw w poszczególnych branżach. Przedsiębiorstwa mikro i małe 

działają częściej w branżach usługowych, w których udział majątku trwałego jest niższy. Z drugiej 

jednak strony są w mniejszym stopniu skłonne do zadłużania się. Natomiast większe przedsiębiorstwa 

częściej funkcjonują w przemyśle, gdzie z kolei udział majątku trwałego w aktywach jest większy. W 

wyniku likwidacji przedsiębiorstwa przemysłowe mogą zwykle odzyskać sporo środków pieniężnych, 

które uwięzione były w majątku trwałym (grunty, budynki, maszyny). Aby sprawdzić postawione tezy 

wyznaczono odsetek przedsiębiorstw o ujemnej wartości w podziale na branże, wielkość 

przedsiębiorstwa i lata. Analizę zawężono do lat 2001-2004. 

 

Tabela 59.Odsetek przedsiębiorstw o ujemnej wartości likwidacyjnej według formuły Wilcoxa, 

podział na branże 

Wielkość firmy 

Przemysł B Budowlana Handel Usługi 

Ujemna Dodatnia Razem Ujemna Dodatnia Razem Ujemna Dodatnia Razem Ujemna Dodatnia Razem 

  2004 

Mikroprzedsiębiorstwa 42% 58% 100% 48% 52% 100% 48% 52% 100% 36% 64% 100% 

Małe przedsiębiorstwa 40% 60% 100% 53% 47% 100% 53% 47% 100% 32% 68% 100% 

Średnie przedsiębiorstwa 37% 63% 100% 58% 42% 100% 58% 42% 100% 25% 75% 100% 

  2003 

Mikroprzedsiębiorstwa 48% 52% 100% 57% 43% 100% 57% 43% 100% 40% 60% 100% 

Małe przedsiębiorstwa 46% 54% 100% 59% 41% 100% 59% 41% 100% 37% 63% 100% 

Średnie przedsiębiorstwa 43% 57% 100% 65% 35% 100% 65% 35% 100% 27% 73% 100% 

  2002 

Mikroprzedsiębiorstwa 50% 50% 100% 58% 42% 100% 58% 42% 100% 41% 59% 100% 

Małe przedsiębiorstwa 46% 54% 100% 60% 40% 100% 60% 40% 100% 38% 62% 100% 

Średnie przedsiębiorstwa 43% 57% 100% 64% 36% 100% 64% 36% 100% 28% 72% 100% 

  2001 

Mikroprzedsiębiorstwa 51% 49% 100% 56% 44% 100% 56% 44% 100% 33% 67% 100% 

Małe przedsiębiorstwa 41% 59% 100% 56% 44% 100% 56% 44% 100% 36% 64% 100% 

Średnie przedsiębiorstwa 39% 61% 100% 58% 42% 100% 58% 42% 100% 23% 77% 100% 

Źródło: opracowanie własne. 

Wnioski z przeprowadzonej analizy wartości likwidacyjnej w podziale na branże są następujące: 

1. Najwięcej przedsiębiorstw o ujemnej wartości  wystąpiło w branży budowlanej (szczególnie w 

latach 2002-2001). Najwyższy odsetek zanotowano wśród przedsiębiorstw średnich, 

najmniejszy wśród mikro. Stopniowo jednak poprawia się relacja przedsiębiorstw wypłacalnych 

do niewypłacalnych.  

2. Stosunkowo duży odsetek przedsiębiorstw niewypłacalnych, dochodzący do 60 % zanotowano 

w branży handlowej. Tendencja jest podobna, jak w przypadku branży budowlanej: wśród 

średnich przedsiębiorstw największy odsetek tych o ujemnej wartości przedsiębiorstwa.  

3. W branży przemysłowej przeważają przedsiębiorstwa o dodatniej wartości likwidacyjnej. 

Tendencja jest odwrotna niż w budownictwie i handlu: większy odsetek przedsiębiorstw 
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niewypłacalnych występuje wśród mikroprzedsiębiorstw, mniejszy natomiast wśród średnich 

podmiotów. 

4. Branża usługowa jest w najmniejszym stopniu zagrożona utratą wypłacalności – około ¾ 

przedsiębiorstw ma dodatnią wartość likwidacyjną. Podobnie, jak w przypadku branży 

budowlanej najbardziej zagrożoną grupą są mikroprzedsiębiorstwa (około 40 % ma wartość 

ujemną), a najmniej średnie firmy (około 25 %). 

Ogólny wniosek jaki możemy nakreślić na podstawie powyższej analizy: przynależność do branży 

ma wpływ na kształtowanie się wartości likwidacyjnej przedsiębiorstwa. Najbardziej ryzykowne 

branże to budownictwo i handel, najmniej z kolei branża usługowa. 

 

 Na ryzyko utraty wypłacalności w każdej z analizowanych branż wpływał inny zestaw 

uwarunkowań. Większość z nich miała związek z transformacją ustrojową, zachodzącymi zmianami 

społecznymi i demograficznymi, zmianami prawnymi, otwarciem polskiego rynku na zagraniczne 

inwestycje oraz utworzeniem JRE. Analiza dotychczasowych uwarunkowań umożliwia postawienie 

hipotez, jak będzie się rozwijać sytuacja w poszczególnych branżach. Jako, że za jedną z bardziej 

zagrożonych działalności został uznany handel, zostanie on poddany dalszej analizie.  

 

5.6.3. Przykład wpływu uwarunkowań branżowych na przeżywalność małych i 

średnich przedsiębiorstw - handel detaliczny i hurtowy 

 Sytuacja w handlu detalicznym i hurtowym w Polsce jest współzależna i uwarunkowana 

dynamicznym rozwojem europejskich sieci handlowych. W latach 1995 - 2006 powstało w Polsce 

3000 sklepów wielkopowierzchniowych. W analogicznym okresie liczba sklepów 

ogólnospożywczych spadła o 11 000 (9%). Silna konkurencja pomiędzy sieciami wpłynęła na 

ograniczenie roli handlu tradycyjnego
275

. W roku 2005 sklepy w kanale nowoczesnym (hipermarkety, 

markety, dyskonty)  stanowiły mniej niż 3% łącznej liczby sklepów ogólnospożywczych, a 

realizowały około 50% sprzedaży detalicznej na rynku FMCG. W roku 2006 udział ten wzrósł do 

59%. Wzrost udziału rynkowego z 10% do 50% odbył się w okresie 10 lat, podczas gdy w krajach 

Europy Zachodniej udział nowoczesnych kanałów dystrybucji (marketów, dyskontów) w sprzedaży 

detalicznej wzrósł z poziomu 59% do 87% w okresie 20 lat (1985 - 2005). Na podstawie tych danych 

możemy przypuszczać, ze dalsze upadłości, a także likwidacje małych jednostek handlowych w 

Polsce przez następnych kilka lat są wysoce prawdopodobne i branża ta nadal będzie zaliczana do tych  

o wysokim poziomie ryzyka. Tym bardziej, że utrzymuje się tendencja polegająca na tym, że 

najwięcej nowych przedsiębiorstw powstaje właśnie w branży handlowej. Wynika to ze stosunkowo 

niskich barier wejścia, zarówno kapitałowych, jak i związanych z kwalifikacjami i doświadczeniem. 
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 Rozwój handlu w Polsce. Red. G. Ejchart. Warszawa: Centrum im. A. Smitha. 2007 s. 8. 
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Zagrożeniem dla tradycyjnych jednostek handlowych jest również rozwój nowoczesnych kanałów 

dystrybucji np. Internetu oraz wielkopowierzhcniowych centrów handlowych. Jedynym czynnikiem 

sprzyjającym utrzymaniu się tradycyjnego handlu jest stosunkowo wysoki odsetek mieszkańców wsi. 

 Spadkowi liczby sklepów tradycyjnych towarzyszy ograniczenie znaczenia tradycyjnego 

hurtu. Hurtownie typu „cash & carry” (np. Makro Cash & Carry, Selgros, Eurocash) stanowią 

atrakcyjne cenowo źródło zaopatrzenia dla tradycyjnych detalistów kosztem dotychczasowych, 

lokalnych hurtowni.  Natomiast sieci hipermarketów, sklepów dyskontowych i supermarketów 

negocjują bezpośrednio warunki handlowe z dostawcami (producentami), rozwijają własne zaplecze 

logistyczne i zaopatrują sklepy należące do sieci z magazynów centralnych, przejmując funkcje 

tradycyjnie realizowane przez hurt. W odpowiedzi na rozwój nowoczesnych kanałów dystrybucji 

postępuje konsolidacja handlu tradycyjnego, w której ważną rolę odgrywają hurtownie. Konsolidacja 

tradycyjnego handlu odbywa się na kilku poziomach:  

 konsolidacja pozioma pomiędzy hurtowniami (regionalne sieci hurtowe łączą się w 

celu zwiększenia geograficznego zasięgu działania i umocnienia pozycji 

negocjacyjnej wobec dostawców), 

 konsolidacja pionowa pomiędzy hurtowniami i sklepami (czołowe hurtownie  grupują 

wokół siebie sklepy w celu zapewnienia sobie rynków zbytu),  

 konsolidacja pozioma na poziomie detalu (detaliści dążą do wzmocnienia swojej 

pozycji rynkowej poprzez łączenie się w sieci). 

Branża handlowa zatem charakteryzuje się następującymi cechami, które sprawiają, że 

działalność w niej jest obarczona dużym ryzykiem: 

1. Niskie bariery wejścia związane z wymaganiami kapitałowymi. Po pierwsze 

wymagania kapitałowe nie są wysokie. Działalność można rozpocząć na małą skalę i 

stopniowo ją rozwijać. Duża liczba dostawców ułatwia uzyskanie kredytów 

handlowych i dodatkowo zmniejsza potrzeby kapitałowe. Wielu dostawców oferuje 

nawet darmowe wyposażenie sklepów (pułki, lodówki itd.). To powoduje, że również 

bariery wyjścia są stosunkowo niskie.  

2. Ekonomia skali. Przypuszczalnie przedsiębiorcy rozpoczynający działalność 

handlową nie zdają sobie sprawy, że również w handlu ekonomia skali ma znaczenie. 

Możliwość dokonywania większych zakupów stwarza możliwość uzyskania rabatów. 

Małe jednostki handlowe przy zamawianiu małych partii nie są w stanie ich uzyskać i 

tym samym oferują towary drożej niż więksi konkurenci. Jeżeli natomiast chcą 

dorównać do nich ceną realizują niższą zyskowność. Często nawet ma miejsce 

sytuacja, że mały kupiec u dostawcy jest w stanie uzyskać ceną porównywalną do tej, 

którą oferują duże sklepy odbiorcom finalnym. To stawia go w jeszcze gorszej 

sytuacji, tym bardziej, że polscy konsumenci od kilkunastu lat kierują się głównie 

ceną przy dokonywaniu zakupów. 
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3. Niskie koszty zamiany w branży handlowej, szczególnie na rynku konsumentów, 

cozachęca wielu przedsiębiorców do wejścia na ten rynek. 

4. Duża liczba konkurentów. Niskie bariery wejścia powodują, że liczba konkurentów w 

branży jest duża. W przypadku handlu artykułami żywnościowymi i kosmetykami z 

jednej strony są to duże hipermarkety, z drugiej sieci sklepów typu „wygodnie 

zakupy” (np. Żabka),  trzecie dyskonty, będące częścią dużych sieci.  

 

5.7. Współpraca sieciowa 

 

5.7.1. Znaczenie i podstawowe formy kooperacji 

  

 Negatywne oddziaływanie uczestników branży (dostawców, nabywców, konkurentów) na 

konkurencyjność przedsiębiorstwa, a co za tym idzie, na jego wypłacalność podmioty gospodarcze 

mogą łagodzić poprzez kooperację. Rosnąca konkurencja sprawia, że nawet międzynarodowe 

korporacje, nie są w stanie opierać się wyłącznie na własnych, wewnętrznych zasobach. Dlatego też 

stosują strategie, które można określić jako „kooperacyjne” wchodząc w liczne alianse (sojusze) 

strategiczne.  

 Małe i średnie przedsiębiorstwa nie spełniają przyjętych w literaturze formalnych cech 

aliansów strategicznych, zatem w odniesieniu do tej grupy podmiotów bardziej odpowiednim 

określeniem  jest określenie „współdziałanie gospodarcze” lub tożsame z nim „kooperacja”. 

Współdziałania te mogą przybierać różne formy. B. Kaczmarek dzieli je na proste i złożone
276

. Do 

prostych zalicza: obrót towarowy, kooperacje produkcyjną, pożyczkę, najem, dzierżawę, franchisng, 

wspólne przedsięwzięcia i leasing; zaś do złożonych: akwizycje, fuzje i alianse strategiczne. 

 Organizacje mogą kooperować ze sobą w ramach integracji pionowej i poziomej
277

. Integracja 

pozioma polega na ścisłej współpracy z innymi podmiotami, będącymi konkurentami. W jej wyniku 

tworzą się sieci małych jednostek. Przykładem mogą tu być sklepy spożywcze zrzeszone w uniach 

handlowych np. Lewiatan, lub składy materiałów budowlanych zrzeszone przez Polskie Składy 

Budowlane (PSB). Przez wspólne dokonywanie zakupów małe podmioty gospodarcze zwiększają 

swoją pozycję przetargową wobec dostawców, a także zmniejszają ryzyko związane z dostawami. 

Natomiast integracja pionowa polega na angażowaniu się w kolejne ogniwa procesu realizowanego na 

rynku. Przykładem mogą tu być stowarzyszenia małych jednostek z dużymi przedsiębiorstwami. 
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 B. Kaczmarek: Współdziałanie przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej. Łódź: Wyd. Uniwersytetu 
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Wówczas MSP stają się zwykle poddostawcami. W wyniku tego jednostki podnoszą swoją 

kompetencje przez dostęp do nowych technologii lub kanałów dystrybucji, a także zwiększają swoją 

konkurencyjność. 

 Współdziałanie pomiędzy jednostkami może mieć charakter luźny lub ścisły (w ramach 

różnych form powiązań własności). Związki kooperacyjne mogą dotyczyć długotrwałych i ścisłych 

powiązań unormowanych umowami. Mowa tu o outsourcingu, a zatem współpracy polegającej na 

tym, że przedsiębiorstwa w celu swojego rozwoju wykorzystują zasoby innych podmiotów 

rynkowych. W praktyce może przybierać on formę outsourcingu kapitałowego (wewnętrznego) i 

kontraktowego (zewnętrznego). Pierwszy rodzaj outsourcingu polega na wydzieleniu ze struktury 

jednostki macierzystej nowych podmiotów (spin-off), którym przydziela się odpowiednie funkcje.  

Outsourcing zewnętrzny związany jest z kolei z oczyszczaniem przedsiębiorstwa z funkcji 

pomocniczych lub marginalnych i przekazywaniem ich podmiotów zewnętrznym, niezależnym 

kapitałowo. Outsourcing daje możliwość wielu małym i średnim podmiotom na znalezienie 

odpowiedniej niszy rynkowej. 

 Rozbudowa powiązań relacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami prowadzi do ukształtowania 

nowego typu organizacji, za jaką można uznać sieć przedsiębiorstw
278

. Wejście w różne związki 

gospodarcze pozwala małym i średnim przedsiębiorstwom pokonać szczupłość zasobów (ludzkich, 

finansowych), brak korzyści skali i umożliwia rozłożenie ryzyka na większą liczbę jednostek 

gospodarczych. Powiązania sieciowe sprzyjają zmniejszaniu niepewności, wzrostowi innowacyjności, 

elastyczności i szybkości działania, co także ma istotne znaczenie z punktu widzenia jego kondycji 

finansowej.  

 Biorąc pod uwagę typy powiązań sieciowych małych i średnich przedsiębiorstw, można 

wyróżnić powiązania społeczne i międzyorganizacyjne
279

. W początkowym etapie rozwoju 

przedsiębiorstwa istotne znaczenie mają powiązania społeczne. Nieformalne powiązania łączą 

właściciela przedsiębiorstw ze znajomymi, konkurentami i klientami. W fazie rozwoju nieformalna 

sieć społeczna stanowi podstawowe źródło informacji o możliwościach rynkowych, służy uzyskaniu 

poparcia dla pomysłów związanych z przedsiębiorczością, uzyskaniu dostępu do środków 

finansowych, wiedzy o warunkach panujących w biznesie, jest nieoceniona przy zdobywaniu nowych 

partnerów i sprzymierzeńców strategicznych. Jednakże po przejściu przez przedsiębiorstwo wstępnego 

etapu rozwoju rola sieci społecznej, w której funkcjonuje przedsiębiorca, maleje. Głównym powodem 

jest wzrost potrzeb informacyjnych, które stają się coraz bardziej złożone i zróżnicowane, co sprawia, 

że udział w wyspecjalizowanych sieciach staje się bardziej potrzebny. Tworzone są więc sieci 

powiązań z odbiorcami, dostawcami, agencjami rządowymi, a nawet konkurentami. Uczestnictwo w 

strukturach o charakterze międzyorganizacyjnym może zapewnić przedsiębiorstwu dostęp do 
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wyspecjalizowanych zasobów i informacji. Funkcję ułatwiania dostępu do zasobów pełnią zarówno 

tak zwane sieci zdominowane (zwykle duże przedsiębiorstwo posiada bilateralne związki z wieloma, 

najczęściej mniejszymi partnerami), jak i sieci równorzędnych partnerów (równorzędni partnerzy 

rozwijają wzajemne powiązania i współpracują ze sobą w różnorodnych konfiguracjach)
 280

.  

Współdziałanie małych przedsiębiorców w sieciach zdominowanych często powoduje uzależnienie 

małego przedsiębiorstwa od dużego partnera. Ewentualne kłopoty finansowe przedsiębiorstwa 

dominującego szybko przenoszone są na małe podmioty.  

 Szczególną formą współpracy sieciowej dla małych przedsiębiorstw jest franchising. 

 

5.7.2. Franchising – szczególna forma współpracy sieciowej zmniejszająca 

ryzyko bankructwa 

 Formą kooperacji coraz popularniejszą w Polsce jest franchising. Posiadając stosunkowo 

nieduży kapitał franczyzobiorca może skorzystać z doświadczeń gospodarczych franczyzodawcy oraz 

renomy związanej z jego nazwą i znakami handlowymi, przy równoczesnym pozostawaniu 

niezależnym przedsiębiorcą. Bezpośrednią korzyścią z przystąpienia do sieci franczyzowej jest 

obniżenie ryzyka związanego z uruchomieniem działalności gospodarczej. To z kolei zwiększa 

wiarygodność biorcy licencji w rozmowach biznesowych i negocjacjach z kontrahentami (w tym także 

instytucjami finansowymi). Często to franczyzodawca udziela swoim partnerom pomocy w 

znalezieniu źródeł finansowania i uzyskaniu poręczeń. Badania i doświadczenia zachodnich rynków 

dowodzą, że liczba upadłości przedsiębiorstw działających w ramach systemów franczyzowych jest 

znacznie niższa niż tych działających samodzielnie.   

 Na rynku europejskim franchising od lat ma ustaloną pozycję. Dynamiczny rozwój świadczy o 

docenieniu tej formy finansowania zewnętrznego dla rozwoju przedsiębiorstw, a liczba systemów 

franchisingowych wskazuje stałą tendencję wzrostową.   

 Na polskim rynku systemy franchisingowe rozwijają się bardzo dynamicznie, co potwierdza 

zwiększająca się liczba łańcuchów franchisingowych i liczba jednostek w nim funkcjonujących. Na tle 

pozostałych krajów europejskich Polska wypada dobrze (tab. 60). 
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Tabela 60. Podstawowe dane charakteryzujące systemy franchisingowe funkcjonujące w wybranych 

krajach Europy w 2004 roku 
Kraj Systemy 

franszyzy 

(liczba 

dawców 

franszyzy) 

Liczba 

biorców 

franszyzy 

Sprzedaż roczna 

w systemie 

franszyzy (w bln 

USD) 

Zatrudnienie 

w sieciach 

franszyzy 

Przeciętna liczba 

franczyzobiorców 

na jeden system 

Liczba 

franczyzobiorców 

na 10 000 

mieszkańców 

Austria 305 4200 2,4 54 500 37,78 5,2 

Francja 765 34 745 34,10 495 500 45,41 6,0 

Niemcy 810 37 100 20,00 346 500 45,80 4,5 

Węgry 250 5 000 brak danych 100 000 20,01 4,9 

Irlandia 113 864 0,37 7 453 7,65 2,3 

Włochy 536 22 000 12 50 000 41,04 3,8 

Hiszpania 485 40 484 7,5 100 000 83,47 10 

Polska 210 13 800 brak danych 100 000 70,00 3,6 

Źródło: P. Filip: Franchising jako zewnętrzne źródło finansowania. w: Uwarunkowania rynkowe rozwoju mikro 

i małych przedsiębiorstw. Szczecin: US 2006 Zeszyty naukowe nr 427. s. 427. 

 

  Jeszcze w pierwszej połowie lat dziewięćdziesiątych liczba zastosowanych systemów w 

Polsce nie przekraczała liczby dziecięciu. Od 1997 odnotowujemy dynamiczny wzrost zawartych 

umów franchisingowych z liczbą wdrożonych systemów od 14 do 18 w skali roku. W roku 2006 

działało w Polsce 257 systemów franczyzowych (w 2005 roku 210) i ich liczba ciągle rośnie (przed 

2002 rokiem rynek rósł o kilkanaście sieci rocznie, w 2002 przybyło 26 sieci, w 2003 - 27, w 2004 - 

39, a w 2005 - aż 64)
281

. W strukturze systemów franczyowych przeważają polskie systemy (w roku 

2003 65,7 % stanowiły polskie systemy, 13,3 % zagraniczne rozwijane przez masterbiorcę, 21 % 

zagraniczne rozwijane bezpośrednio).  W roku 2004 średnia inwestycja franchyzobiorcy wzrosła do 

325 tys. zł przy 291 tys. zł w roku poprzednim. W roku 2004 sieci franchisingowe wytwarzały 3 % 

PKB i zatrudniały ponad 100 tys. osób, a łączna wartość inwestycji w tym segmencie w Polsce wynosi 

4,5 mld zł
282

. Sieci franczyzowe obejmują wszystkie sektory gospodarki, z tym, że dominują systemy 

sprzedaży handlowej. Rozwijanie supermarketów i sklepów z artykułami spożywczymi napotyka na 

większe trudności niż w przypadku wyspecjalizowanych przedsiębiorstw handlowych. 

 Franchising jest dla wielu większych i średnich, a nawet małych przedsiębiorstw sposobem na 

przełamanie bariery kapitałowej w dalszym rozwoju przedsiębiorstwa. Środki finansowe inwestuje 

franczyzobiorca, dlatego też dla franczyzodawcy znika problem pozyskania dodatkowych kapitałów, 

np. poprzez emisję akcji. Z kolei dla franczyzobiorcy ogromną zaletą jest informacja przed 

rozpoczęciem działalności o wymogach kapitałowych, tym bardziej, że jest to informacja rzetelna i 

zweryfikowana przez działalność innych podmiotów. Problem niedoszacowania kwoty potrzebnej dla 

rozpoczęcia i rozwinięcia określonego rodzaju działalności jest z pewnością przyczyną likwidacji 

wielu przedsiębiorstw w pierwszym okresie funkcjonowania. Franczyzbiorca w polskich warunkach 
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angażuje przeciętnie wkład od 10 000 do 660 000 zł. Dodatkowo zobowiązany jest do tzw. opłat 

bieżących, które zwykle uzależnione są od wielkości obrotów (1-10 %)
283

. Ze strony franczyzodawcy 

przedsiębiorca uzyskuje potrzebną wiedzę z zakresu zarządzania przedsiębiorstwem, w tym 

personelem, czerpie korzyści z działań marketingowych i działalności badawczo-rozwojowej 

przedsiębiorstwa macierzystego. Taki system współpracy z pewnością minimalizuje ryzyko likwidacji 

lub upadłości przedsiębiorstwa. Rosnąca dynamika powstawania nowych sieci daje nadzieję, że coraz 

więcej małych i średnich przedsiębiorstw będzie współpracowało na zasadzie franchaisingu, co 

przełoży się na poprawę ich sytuacji finansowej. Z drugiej strony pojawia się ryzyko związane z 

działalnością franczyzodawcy. Franczyzobiorca uzależniony jest od jego działań, a wszelkie jego 

niepowodzenia zostają przeniesione na biorcę. 
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6.  Endogeniczne uwarunkowania wypłacalności małych i 

średnich przedsiębiorstw w Polsce 
 

6.1. Właściciel-menedżer i jego cechy 

 

 Siły oddziaływujące na małe i średnie przedsiębiorstwo, mające swoje źródło w otoczeniu 

dalszym i bliższym przedsiębiorstwa nie przesądzają ostatecznie o jego bycie. Świadczą o tym liczne 

przykłady przedsiębiorstw działających w tych samych branżach, na tym samym rynku lokalnym, 

którym udało się przetrwać pomimo niesprzyjających warunków, podczas gdy inne zostały 

zlikwidowane z powodu trudnej sytuacji finansowej. Wewnętrzną siłą „wygranych” są ich właściciele 

oraz menedżerowie, a w szczególności ich umiejętności budowania przewagi konkurencyjnej opartej 

na wewnętrznych zasobach przedsiębiorstwa oraz przekształcanie niesprzyjających warunków 

rynkowych w szanse na dalszy rozwój. 

 Rola właściciela-menedżera w rozwoju przedsiębiorstwa jest rozpatrywana w tzw. teoriach 

wzrostu. Wzrost przedsiębiorstwa traktowany jest jako pewien miernik sukcesu przedsiębiorcy. Zatem 

poszukuje się cech osobowościowych idealnego, rozwijającego swój biznes przedsiębiorcy. Niektórzy 

autorzy ryzykują nawet badania zmierzające do przewidywania sukcesu lub porażki nowego 

przedsiębiorstwa na podstawie cech osobowościowych przedsiębiorcy
284

. 

 Właścicieli- menedżerów można podzielić na dwie ogólne grupy: osoby przedsiębiorcze 

(autentyczni przedsiębiorcy) oraz osoby o niskiej przedsiębiorczości (przedsiębiorcy pasywni lub 

konserwatywni)
285

. Grupa druga raczej nie nastawia się na wzrost, lecz na przetrwanie. Są to osoby z 

konieczności skazane na prowadzenie działalności gospodarczej (np. w wyniku przejęcia działalności 

po rodzicach). 

 Podstawową cechą odróżniającą właściciela przedsiębiorstwa od etatowego menedżera jest 

zakres ponoszonego ryzyka. Zgodnie z koncepcją R. Cantillona ryzyko związane jest z tym, że 

przedsiębiorcy (kupcy, rzemieślnicy) nie wiedzieli, jaką cenę otrzymają za swoją pracę, w 

przeciwieństwie do osób zatrudnionych na etacie, którzy otrzymywali uzgodnione wcześniej 

wynagrodzenie. Współcześnie ryzyko ponoszone przez przedsiębiorcę można rozumieć na dwa 

sposoby: jako ryzyko porażki (bankructwa) oraz możliwość uzyskania lepszych od zakładanych 

wyników. Uważa się nawet, że unikanie ryzyka w działalności może pozbawić przedsiębiorcy szans 
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osiągnięcia sukcesu. Z kolei zbyt łatwe i szybkie podejmowanie ryzyka zwiększa 

prawdopodobieństwo  bankructwa
286

.  

 Przedsiębiorca tym różni się od zawodowego menedżera, że działa wśród błędów i pomyłek, 

nastawiony jest na poszukiwanie okazji, podczas gdy etatowy menedżer ciągle analizuje i próbuje 

uniknąć błędów oraz niespodzianek. Właściciele przedsiębiorstw charakteryzują się jednak różnym 

stosunkiem do ryzyka. Są tacy, którzy wykazują nadmierną skłonność do ryzyka, bliską hazardu. 

Przedsiębiorstwa prowadzone przez takie osoby z pewnością będą narażone na wyższe ryzyko 

bankructwa. Na drugim biegunie są osoby wykazujące wysoką awersję do ryzyka. Co prawda 

założenie przedsiębiorstwa również wiąże się z podjęciem ryzyka, ale jeżeli na decyzję o rozpoczęciu 

działalności miały wpływ czynniki negatywne i przymus np. brak pracy, osobę podejmującą 

działalność może charakteryzować niska przedsiębiorczość i będzie ona unikać ryzyka. W tej sytuacji 

również zwiększa się prawdopodobieństwo szybkiej likwidacji i bankructwa, gdyż unikanie ryzyka 

zmniejsza prawdopodobieństwo uzyskania przewagi konkurencyjnej. 

   Skala ryzyka i zakres odpowiedzialności współczesnego przedsiębiorcy jest szeroki, w 

szczególności jeżeli działa jako jednoosobowe przedsiębiorstwo, gdyż pociąga to za sobą 

odpowiedzialność majątkiem osobistym.  Ryzykiem prowadzonej działalności przedsiębiorca może się 

jednak dzielić, przyjmując wspólników, prowadząc działalność w postaci spółki osobowej lub 

kapitałowej. Jako wspólnik spółki osobowej nadal jednak odpowiada majątkiem osobistym za długi 

spółki, podczas gdy w spółce kapitałowej odpowiedzialność ograniczona jest do wysokości 

wniesionych wkładów. Z drugiej jednak strony przyjęcie wspólników może prowadzić do wzrostu 

ryzyka prowadzonej działalności. Spółki osobowe stwarzają stosunkowe duże pole swobody działania 

wspólników (w odróżnieniu od spółek kapitałowych, gdzie regulacja zasad i metod prowadzenia 

przedsiębiorstwa, a zatem i ochrona prowadzenia interesów jest dużo większa) i niestety stanowi to 

sporo miejsca dla zachowań nielojalnych i nieuczciwych ze strony jednych wspólników wobec 

innych. Doświadczenie uczy, że możliwości te są stosunkowo często wykorzystywane, czego 

widocznym rezultatem są liczne oszustwa, zwłaszcza defraudacje itp. oraz ostre na tym tle konflikty, 

owocujące likwidacją spółek (niekiedy w trybie upadłości), ich podziałem lub przynajmniej 

zahamowaniem bądź regresem. 

 Wpływ na rozwój przedsiębiorstwa, a także jego wypłacalność może mieć styl kierowania 

(zarządzania przedsiębiorstwem). Styl przywództwa w dużej mierze zależy od cech osobistych 

właściciela. Przykładowo styl autokratyczny (autorytarny, dyrektywny), polega na dążeniu do 

posiadania i okazywania władzy
287

. Komunikacja z przełożonymi odbywa się za pomocą poleceń i 

nakazów, a ich przydatność mierzona jest przydatnością do realizacji zadań. Podwładni nie biorą 

udziału w podejmowaniu decyzji, a więc decyzje obarczone są większym błędem, oparte na podstawie 

mniejszego zakresu informacji. Może dochodzić do sytuacji, że podwładni w obawie przed 
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negatywnymi konsekwencjami nie przekazują niekorzystnych informacji, które mogą mieć 

niebagatelne znaczenie dla dalszego funkcjonowania przedsiębiorstwa. Ponadto nieliczenie się z 

pracownikami, narzucanie niekorzystnych warunków pracy i płacy, wywołują negatywne odczucia i 

kierują myślenie na tor „skoro właściciel się o mnie nie troszczy, to również ja nie troszczę się o cele 

przedsiębiorstwa”. W konsekwencji taka postawa obniża konkurencyjność i stawia przedsiębiorstwo 

w gorszej sytuacji w stosunku do konkurentów, a także zwiększa ryzyko bankructwa. Na drugim 

biegunie znajduje się styl demokratyczny, który zakłada decentralizację decyzji i odpowiedzialności 

kierownika na rzecz pracowników. Właściciel-menedżer przyjmuje wszystkie uwagi (także krytyczne) 

od swoich przełożonych, jest otwarty na sugestie. Dopuszcza pracowników do władzy, dzięki czemu 

zdobywa możliwość weryfikacji decyzji na etapie wstępnym i ogranicza negatywną weryfikację 

poprzez rynek. Ponadto otwarcie na potrzeby pracowników i troska o ich kwalifikacje zwiększa szansę 

na osiągnięcie przewagi konkurencyjnej, a tym samym zachowanie płynności finansowej. 

 Przez fakt, że przedsiębiorstwo zdominowane jest przez osobowość właściciela 

(funkcjonowanie jednoosobowego przedsiębiorstwa oparte jest na osobistych kompetencjach i sieci 

nieformalnych kontaktów), jego śmierć czy choroba najczęściej prowadzi do likwidacji 

przedsiębiorstwa. Mechanizmy polskiego prawa natomiast nie pozwalają na kontynuowanie 

działalności prowadzonej przez osobę fizyczna po jej śmierci przez inny podmiot.   

  Osoba właściciela (właścicieli), zarządzającego swoim przedsiębiorstwem odgrywa zatem 

kluczową rolę w zarządzaniu płynnością finansową i wypłacalnością długoterminową. Przedmiotem 

częstych badań ankietowych i analiz statystycznych jest sylwetka właściciela-menedżera, któremu 

udało się odnieść sukces rynkowy. Za sukces w tych badaniach przyjmuje się najczęściej zdolność 

przedsiębiorstwa do przetrwania i rozwoju przedsiębiorstwa. W takim ujęciu sukces mogą ilustrować 

wartościowe wskaźniki finansowe (np. rentowności, oparte na zatrudnieniu, bądź wskaźniki płynności 

finansowej). W badaniach poszukuje się związku pomiędzy dobrymi wynikami przedsiębiorstwa, a 

jego cechami typu: wiek, wykształcenie, płeć, styl zarządzania, zdobyte wcześniej doświadczenie, 

przesłanki założenia przedsiębiorstwa
288

. 

 Wynika, z nich, że: 

 prawdopodobieństwo osiągnięcia sukcesu zwiększa się, jeżeli przedsiębiorstwo 

prowadzone jest przez mężczyznę
289

; kobiety zakładają przedsiębiorstwa działające w 
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branży hotele i restauracje (w 2003 roku była to polowa powstałych jednostek) oraz w 

handlu (42 % powstałych jednostek)
290

, 

 większą szanse na osiągnięcie sukcesu mają przedsiębiorstwa, których właścicielami 

są osoby z wyższym wykształceniem
291

, odsetek tych przedsiębiorstw jest jednak 

najniższy (poniżej 10 %)
292

; najwięcej przedsiębiorstw jednak zakładanych jest przez 

osoby z średnim wykształceniem (40 %), następnie z zasadniczym zawodowym (25%) 

oraz pomaturalnym (25%)
293

; 

 częściej kończą działalność osoby najmłodsze (do 30 roku życia) oraz osoby 

najstarsze (powyżej 49 roku życia), zatem największe możliwości rozwoju mają 

właściciele w średnim wieku
294

; osoby najmłodsze częściej zaczynają działalność, ale 

prawdopodobnie nie wytrzymują konkurencji ze strony bardziej doświadczonych 

przedsiębiorców, mogą poświęcać przedsiębiorstwu więcej czasu, ale mają mniejsze 

zdolności kredytowe i doświadczenie; z koeli osoby starsze likwidują działalność z 

powodu osiągnięcia wieku emerytalnego lub problemów z sukcesją; w 2005 roku aż 

37 % nowych przedsiębiorstw było założonych właśnie przez osoby do 30 roku życia 

 doświadczenie właściciela-menedżera wpływa pozytywnie na wzrost przedsiębiorstwa 

– na ogół mierzone liczbą lat, np. pracy w branży na kierowniczym stanowisku czy też 

liczbą założonych przedsiębiorstw
295

. 

 

 H. Bieniok wskazuje na słabą wiedzę ekonomiczną właścicieli-menedżerów badanych przez 

siebie przedsiębiorstw
296

. Wielu z nich nawet nie odczuwało potrzeby uzupełnienia takiej wiedzy. 

Świadczy to o niewystarczających kompetencjach o przygotowaniu biznesmenów do prowadzenia 

działalności gospodarczej. Ukończenie dodatkowych szkoleń czy studiów podyplomowych należy do 

rzadkości. Dlatego też wiedza z zakresie organizacji, zarządzania i marketingu jest fragmentaryczna i 

niewystarczająca, zwłaszcza w kontekście długoterminowego rozwoju przedsiębiorstwa. Do tego 

dochodzi niebezpieczne przeświadczenie o własnej nieomylności, które wynika z dotychczas 

osiągniętych sukcesów. W tym kontekście można stwierdzić, że wśród polskich małych i średnich 

przedsiębiorców dominuje zarządzanie raczej prymitywne, oparte na naśladowaniu innych, intuicji, 

wyczuciu oraz osobistym sprycie i wierze we własne możliwości
297

. Tymczasem tego typu 

zarządzanie dopuszczalne jest jedynie w fazie tworzenia przedsiębiorstwa i w pierwszym etapie 
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funkcjonowania. Jeżeli przedsiębiorca chce się utrzymać na rynku, miejsce prymitywnego zarządzania 

musi zająć zarządzanie profesjonalne oparte na systematycznym, kompetentnym badaniu rynku, 

skutecznych narzędziach marketingu, konsekwentnym planowaniu strategicznym itd. W sytuacji 

niedostatecznej lub ograniczonej wiedzy właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw na zwiększenie 

konkurencyjności przedsiębiorstwa może wpływać stopień otwartości na korzystanie z wiedzy 

doświadczonych fachowców – konsultantów z różnych dziedzin: zarządzania, prawa, rachunkowości. 

Jak wynika z przeprowadzonej przez autorkę ankiety 45 % badanych małych i średnich 

przedsiębiorstw nie korzysta z usług doradców zewnętrznych lub robi to rzadko, a tylko 31 % na stale 

współpracuje z konsultantami z różnych dziedzin (rys. 60). 

Skłonność do korzystania z pomocy konsultantów 

zewnętrznych wśród MSP, N=192

nie korzysta

29%

często

31%

czasami

25%

rzadko

15%

 

Rys. 60.  Skłonność do korzystania z pomocy konsultantów zewnętrznych. 
Źródło: badania własne (ankieta wśród 207 MSP). 

 
 Im mniejsze przedsiębiorstwo, tym skłonność właściciela do korzystania z usług konsultantów 

zewnętrznych jest mniejsza (rys. 61). Aż 36 % badanych mikroprzedsiębiorstw deklarowało, że nie 

wykorzystuje w swojej działalności porad zewnętrznych doradców i specjalistów, podczas gdy w 

przedsiębiorstwach małych odsetek ten wyniósł 27 %, a w średnich 19 %. Jednocześnie w połowie 

średnich przedsiębiorstw często sięga się po fachową pomoc w zarządzaniu przedsiębiorstwem, 

natomiast w mikro i małych przedsiębiorstwach tylko ¼ badanej grupy podejmuje takie działania. 

Zatem można przypuszczać, że do gorszej kondycji finansowej mikroprzedsiębiorstw przyczynia się 

oprócz słabej wiedzy ekonomicznej, również niechęć do korzystania z pomocy doradców 

zewnętrznych. 
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Skłonność do korzystania z usług konsultantów w zależności 

od wielkości przedsiębiorstwa

36%

26%
29%
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27%
25%

21%

27%

19%

50%

21%

10%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

nie korzysta często czasami rzadko

Mikroprzedsiębiorstwa Małe przedsiębiorstwa Średnie przedsiebiorstwa

 

Rys. 61. Skłonność do korzystania z pomocy konsultantów zewnętrznych w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa. 
Źródło: badania własne. 

 

 

6.2. Proces założycielski – kluczowy etap dla wypłacalności MSP  

 

6.2.1. Etapy procesu założycielskiego 

 Z wcześniej przytoczonych danych wynika, że 40 % nowozałożonych przedsiębiorstw 

likwiduje swoją działalność w pierwszym roku funkcjonowania. Zatem nasuwa się wniosek, że wiele 

poważnych błędów zostaje popełnianych przez właściciela na etapie założycielskim przedsiębiorstwa. 

 W dosłownym znaczeniu, proces założycielski oznacza uruchomienie zupełnie nowego 

pomiotu, często jednak można spotkać się z szerszą definicją, która traktuje jako uruchomienie 

działalności podjęcie jej w ramach wcześniej istniejących podmiotów. Chodzi tu o przejęcie (wykup) 

przez osobę nie będącą do tej pory właścicielem, przejęcie istniejącego przedsiębiorstwa rodzinnego 

przez następcę (sukcesora), wejście do istniejącego przedsiębiorstwa w postaci objęcia udziałów 

(akcji).  Jako trzecią formę powstawania nowych przedsiębiorstw wymienia się franchising
298

 i 

wskazuje, że jest to forma, która pozwala zmniejszyć ryzyko związane z założeniem 

przedsiębiorstwa
299

. 

 W Polsce zdecydowana większość małych i średnich przedsiębiorstw tworzona jest jako 

jednostki całkowicie nowe (w 2005 roku 94 %)
300

.  
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 Faza założycielska podmiotu jest procesem podejmowania podstawowych decyzji, co do 

celów i rodzaju działalności gospodarczej, formy prawnej i organizacji, lokalizacji oraz rodzaju i 

wielkości zaangażowanych środków
301

. Obejmuje wszystkie działania, które skierowane są na oraz 

służą formalnoprawnemu wyodrębnieniu nowego podmiotu gospodarczego i podjęciu przez niego 

bieżącej działalności. W procesie założycielskim można wyodrębnić: 

1. Etap przedzałożycielski, obejmujący: wczesną oraz właściwą fazę przygotowawczą. We wczesnej 

fazie przygotowawczej samodzielna działalność gospodarcza rozważana jest jako jedna z 

alternatyw zawodowych i nie kończy się ona żadnymi zobowiązującymi rozstrzygnięciami. W 

właściwa fazie przygotowawczej (eksperymentalnej) osiągnięta zostaje gotowość do podjęcia 

samodzielnej działalności gospodarczej. 

2. Etap założycielski sensu stricte obejmujący: 

a) Fazę koncepcyjną – sformułowanie projektu (poczynając od inkubacji pomysłu 

poprzez sformułowanie celów i określenie alternatyw oraz studium możliwości 

realizacyjnych); 

b) Fazę realizacyjną – tworzona jest prawna i organizacyjno-ekonomiczna struktura 

podmiotu; 

c) Fazę zainicjowania działalności gospodarczej  

 

6.2.2. Motyw zakładania działalności 

 Motywy, które skłaniają do podjęcia działalności mogą mieć różnorodny charakter. 

Najogólniej można je podzielić na pozytywne (positve lub pull factors) oraz negatywne (negative lub 

push factors). Motywy pozytywne wynikają z potrzeby bycia przedsiębiorcą i należy zaliczyć do nich: 

chęć zarobienia pieniędzy, wypełnienie luki na rynku, niezależność, potrzeba osiągnięć, chęć 

podejmowania ryzyka czy też poczucia misji społecznej. Wśród motywacji negatywnych, w 

przypadku, których właściciel jest zmuszony do założenia przedsiębiorstwa wymienia się: trudności ze 

znalezieniem odpowiedniej pracy, niezadowolenie z dotychczasowej pracy, konieczność utrzymania 

rodziny
302

. Przedsiębiorstwo może więc być zakładane w celu osiągnięcia samodzielności i realizacji 

wizji i pomysłów właściciela, a także, jako „zło konieczne”, obrona przed zagrożeniami płynącymi z 

otoczenia zewnętrznego (groźba utraty pracy, niemożliwość znalezienia pracy). Mikroprzedsiębiorcy 

najczęściej podkreślają dwie grupy powodów założenia własnego przedsiębiorstwa
303

: dążenie do 

samodzielności i realizacji własnych pomysłów oraz dążenie do zwiększenia własnych dochodów. 

Dopiero na trzecim miejscu znajdują się motywy o charakterze obronnym, mające na celu utworzenie 
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dla siebie miejsca pracy. Przedsiębiorcy, kierujący się motywami czysto probiznesowymi (pierwszy i 

drugi)  znacznie lepiej oceniają swoje kompetencje do biznesu, mają większą skłonność do ryzyka, a 

ich przedsiębiorstwa są zwykle lepiej wyposażone i nowocześniejsze. Z kolei postrzeganie własnej 

działalności gospodarczej jako zło konieczne, zmniejsza zaangażowanie w nią. Przedsiębiorstwa 

prowadzone przez takie osoby słabiej się rozwijają i szybciej są likwidowane. Obok motywacji 

skłaniającej przedsiębiorcę do założenia przedsiębiorstwa, wpływ na możliwości rozwojowe, ma z 

pewnością fakt, czy działalność gospodarcza jest podstawowym źródłem dochodów dla właściciela, 

czy też dodatkiem do pracy etatowej. Często działalność otwierana jako dodatek do etatu, jest próbą sił 

i umiejętności.  Taka działalność może być do końca nie przemyślana, bez właściwego oszacowania 

zasobów i celów strategicznych, dlatego też owa próba szybko może zakończyć się niepowodzeniem i 

likwidacją działalności.  Z pewnością przedsiębiorstwa, które są jedynym źródłem dochodów 

właścicieli mają większe szanse na rozwój i utrzymanie się na rynku. Szacuje się, że w Polsce 40 % 

osób posiadających przedsiębiorstwa ma drugą pracę
304

. 

 Na motywy podejmowania działalności niebagatelny wpływ ma aktualna sytuacja 

gospodarcza. W okresie słabego wzrostu gospodarczego i wysokich stóp bezrobocia przesłanki 

założenia przedsiębiorstwa mają wymiar negatywny (defensywny). Z kolei w okresie szybkiego 

rozwoju gospodarczego, osoby o mniejszej skłonności do ryzyka wybierają pracę etatową, natomiast 

te przedsiębiorcze dostrzegają sprzyjające warunki dla zrealizowania własnych pomysłów, i tym 

samym o założeniu przedsiębiorstwa decydują przesłanki pozytywne.  Jak wynika z badań E. 

Balcerowicz na początku transformacji, w latach 1989-1992 przedsiębiorstwa zakładało wiele osób, 

które motywowała chęć bycia gospodarzem własnego losu – jest to grupa osób, których potencjał 

został wyzwolony przez zmiany systemowe. Przez kolejne przeważała motywacja obronna, a więc 

walka o miejsce pracy
305

. 

 

6.2.3. Główne czynniki decydujące o sukcesie w procesie założycielskim 

 Po podjęciu decyzji o rozpoczęciu działalności gospodarczej, oprócz motywacji,  głównymi 

czynnikami stanowiącymi siłę napędową procesu założycielskiego i decydującą o sukcesie jest: 

 osoba założyciela, 

 pomysł (idea), 

 niezbędne zasoby 

 otoczenie konkurencyjne. 

 W okresie narodzin przedsiębiorstwo zdeterminowane jest przez osobowość właściciela/-li. 

Pożądane i przydatne są takie cechy jak: kreatywność, charyzma, odporność psychiczna, wiara w 
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siebie. Na tym etapie najlepiej sprawdza się typ przedsiębiorcy, określany mianem pioniera 

(wizjonera)
306

.  Obok cech właściciela kluczową rolę odgrywa pomysł, który wnika z kreatywności 

właściciela. Im bardziej nowatorski i innowacyjny pomysł, tym niesie ze sobą większe ryzyko 

niepowodzeń, a w konsekwencji bankructwa. Pomysł pojawia się zwykle przed podjęciem decyzji o 

założeniu przedsiębiorstwa. W fazie koncepcyjnej etapu założycielskiego powinien on być 

prawidłowo zainkubowany poprzez sformułowanie celów oraz alternatyw realizacyjnych. Na tym 

etapie z pewnością popełnianych jest najwięcej błędów.  

  Po pierwsze wiele małych przedsiębiorstw unika planowania (na co wskazują również wyniki 

ankiety
307

) lub nie ma świadomości konieczności oceny przyszłej inwestycji, jaką jest założenie 

przedsiębiorstwa. Biznes plan jest jednym z elementów złożonego procesu inwestycyjnego, 

odgrywającą kluczową rolę z punktu widzenia jego powodzenia. Ma pomóc przede wszystkim we 

właściwym podjęciu decyzji, co sprowadza się do tego, że w miarę przechodzenia do kolejnych faz 

cyklu projektu podejmowane są odpowiednie decyzje co do kierunków, środków i sposobów realizacji 

pomysłu. Dostarcza również rzetelnej informacji o możliwościach realizacji projektu oraz pełni 

funkcję rachunku ekonomicznego, pozwalającą na oszacowanie, analizę i wycenę niezbędnych 

nakładów oraz korzyści wyrażonych w kategoriach finansowych. Biznesplan powinien także 

obejmować analizę barier wejścia do sektora, a więc szans na uruchomienie działalności gospodarczej 

w danym sektorze oraz kalkulację kosztów procesu założycielskiego (niezbędnych kosztów stałych 

oraz nakładów nie dających się odzyskać w przypadku konieczności wycofania się z działalności). 

Niestety kalkulacja w trakcie procesu założycielskiego w sporej grupie małych przedsiębiorstw jest 

ograniczona do oszacowania kosztów stałych (składki właściciela na ZUS, niezbędne podatki i 

czynsze), ewentualnego ustalenia progu rentowności.  

 Jeżeli jednak takowy biznesplan lub dokument o podobnej randze jest sporządzany, to 

częstym błędem jest przyjmowanie zbyt optymistycznych założeń co do wysokości popytu na usługi 

lub produkty. Wynika to z braku przeprowadzenia odpowiednich badań rynku, a to z kolei z 

przeświadczenia, że na takie działania stać tylko duże przedsiębiorstwa. Na etapie opracowania biznes 

planu, po stronie wydatków często lekceważy się te związane z nakładami na marketing, które 

szczególnie w początkowej fazie funkcjonowania przedsiębiorstwa powinny wysokie, a niedoceniane 

przez przyszłych przedsiębiorców. 

 Po drugie, popełnianym błędem jest zbytnie przywiązanie się do pierwotnego pomysłu  

(zakotwiczenie). Przyszły przedsiębiorca wykazuje małą wrażliwość na nowe informacje, które 

stawiają w innym świetle jego pomysł, ignoruje sygnały o zbyt wysokim ryzyku i niemożliwości 

zdobycia odpowiednich zasobów, w szczególności kapitałowych, aby z sukcesem wcielić pomysł w 

rzeczywistość biznesową. Dostrzega wyłącznie korzyści własnego rozwiązania, w innych 

rozwiązaniach alternatywnych dostrzega wady. W tej sytuacji może dojść do przyjęcia do realizacji 
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projektu, który na podstawie przeprowadzonej efektywności inwestycji powinien zostać odrzucony. 

Przedsięwzięcie takie najczęściej szybko kończy się niepowodzeniem, a przedsiębiorstwo traci 

wypłacalność i bankrutuje. 

 Wielkość zasobów niezbędnych, do rozpoczęcia działalności powinna zostać ustalona na 

etapie sporządzania biznesplanu. W sytuacji, gdy biznesplan jest pomijany lub sporządzany 

fragmentarycznie najczęściej dochodzi do niewłaściwego oszacowania zasobów kapitałowych 

niezbędnych do uruchomienia i prowadzenia z powodzeniem działalności. Przyszli właściciele małych 

przedsiębiorstw na uwadze powinni mieć, że mało który bank udzieli kredytu w początkowym okresie 

funkcjonowania, a alternatywne formy pozyskania źródeł finansowania np. VC, business angels, 

giełda (NewConnect) są dostępne dla bardzo wąskiej grupy przedsiębiorców, z reguły dysponujących 

innowacyjnym pomysłem i działającym w określonych branżach (nowoczesne technologie, 

biotechnologia itd.). Wsparcie z funduszy pożyczkowych może natomiast być niewielkie. Zatem 

głównym źródłem finansowania fazy założycielskiej musi być kapitał zgromadzony przez 

przedsiębiorcę, ewentualnie pożyczki od rodzin.  Jak wynika z danych statystycznych w 2005 roku 

działalność gospodarcza finansowana była głównie ze środków własnych przedsiębiorcy (83,9 %). Z 

pożyczki od rodziny lub znajomych korzystało 6,2 % przedsiębiorców, a z kredytów bankowego 

zaledwie 4 %
308

. Zgromadzenie kapitału na start w nieodpowiedniej wysokości jest przyczyną 

problemów finansowych po rozpoczęciu działalności.  

 

6.3. Strategia i jej znaczenie dla wypłacalności 

 Współczesną gospodarkę cechuje hiperkonkurencja określana jako stan, w którym zmienność 

zasad konkurowania w grze rynkowej jest tak duża, że przetrwają w niej tylko te przedsiębiorstwa, 

które będą posiadały najwyższe umiejętności dostosowywania się, szybkość działania oraz 

zwinność
309. Przedsiębiorstwa, które chcą uzyskać i utrzymać znacząca pozycję na rynku oraz 

przetrwać powinny opracowywać koncepcję działania (strategię) w długiej perspektywie czasowej. 

Charakterystyczną zasadą małych i średnich przedsiębiorstw jest to, że nie posiadają zdolności 

kształtowania środowiska, w którym funkcjonują. Strategia obrana przez MSP powinna obrazować 

sposób, w jaki organizacja wykorzystuje wewnętrzne kompetencje i zasoby, aby sprostać przemianom 

zachodzącym w otoczeniu, realizując jednocześnie własne cele.  

 Tymczasem zaangażowanie menedżerów małych jednostek często nie sprzyja strategicznemu 

podejściu do zarządzania. Szybkie zmiany na rynku sprawiają, że są mniej skłonni do planowania w 

dłuższym okresie. Dlatego też nie zawsze funkcjonują na podstawie przemyślanej strategii rozwoju.  

Często nawet podaje się w wątpliwość sens poszukiwania w MSP formalnego dokumentu, w którym 
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zapisana byłaby strategia działania. Nie oznacza to, że proces ten w MSP nie zachodzi, a należy go 

raczej utożsamiać z ich zachowaniem się na rynku oraz procesem ciągłego dostosowywania się do 

zmian w otoczeniu. Proces adaptacji odbywa się często w krótkim horyzoncie czasowym, a decyzje są 

reakcją na bieżące problemy jednostki.  

 W małych i średnich przedsiębiorstwach podstawowego znaczenia nabiera zarządzanie 

taktyczno-operacyjne. Umożliwia ono sprawny przebieg różnych procesów w przedsiębiorstwie i 

nakierowane jest raczej na krótkoterminowy zysk. Tym samym strategiczne planowanie ma dużo 

mniejsze znaczenie.  

 Specyfika planowania strategicznego w mikro i małych przedsiębiorstwach sprowadza się do 

następujących cech
310

: 

 jedna osoba (najczęściej właściciel-menedżer) występuje w roli planisty i decydenta, 

w przeciwieństwie do dużych korporacji, gdzie następuje rozdzielenie tych funkcji; 

 brak sformalizowanego procesu planowania strategicznego oraz dokumentu w którym 

strategia byłaby zapisana; często strategia jest koncepcją w głowie właściciela i 

dopiero przymus ze zewnętrzny (np. ze strony banku) wymusza przygotowanie 

formalnego planu; 

 planowanie fragmentaryczne, nieregularne, z pominięciem wielu elementów; 

 koncepcje strategiczne pojawiają się często jako reakcja na problematyczne sytuacje, a 

poszukiwanie alternatyw strategicznych jest raczej reakcją na zagrożenia i szanse 

płynące z otoczenia; rzadko się antycypuje możliwość pojawienia się określonych 

trendów czy potrzeb konsumentów w przyszłości wynikających ze zmian społecznych 

i demograficznych; 

 analiza otoczenia polega najczęściej na zbieranie informacji wtórnych, najczęściej z 

„osobowych” źródeł; 

 udział w planowaniu bierze wąska liczba osób oraz często wyłącza się z niego 

pracowników, którzy mogą dysponować cennymi informacjami z punktu widzenia 

planowanej strategii, ze względu na bezpośredni kontakt z klientami i rynkiem; 

 

 Wszystkie wyżej wymienione cechy przyczyniają się do tego, ze planowanie strategiczne 

może być słabym punktem wielu mikro i małych przedsiębiorstw. Brak spójnych i jednoznacznych 

ustaleń w zakresie kierunków działań może mieć negatywny wpływ na funkcjonowanie 

przedsiębiorstwa. Działanie oparte wyłącznie na intuicji, bez wnikliwej oceny pozycji 

przedsiębiorstwa na rynku, kończy się często eliminacją z rynku i bankructwem.  

 Jak wynika z badań przeprowadzonych na próbie 120 MSP przez I. Janiuka, zaledwie 30 % 

badanych przedsiębiorstw posiadało pisemnie sformułowaną strategię, a 70 % wskazywała na brak 
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strategii funkcjonalnych. Jako główną przeszkodę w formułowaniu strategii wskazywano częste 

zmiany w otoczeniu. Na kolejnych miejscach znalazły się: brak wykwalifikowanej kadry oraz 

potrzebnej wiedzy na temat zarządzania. Respondenci z wykształceniem wyższym częściej planowali 

strategie na okres 1 do 2 lat. Ponadto respondenci rzadko deklarowali działania, dotyczące zmian w 

technologii i technice, zakupie licencji
311

.  

Zwrócić należy uwagę, że zarządzanie strategiczne w większych przedsiębiorstwach (średnich) może 

być zbliżone do tego, które jest powszechnie stosowane w korporacjach (tab. 61). 

 

Tabela 61. Charakterystyka cech zarządzania strategicznego w małych i średnich przedsiębiorstwach 
Cechy zarządzania strategicznego Przedsiębiorstwo 

Małe Średnie 

Sposób formułowania strategii Intuicyjny Oparty na procedurach 

Forma strategii Nieformalna i niesprecyzowana Częściej plan strategiczny 

Zastosowanie techniki analizy 

strategicznej 

Brak, strategia oparta na 

doświadczeniu 

Typowe techniki i jakościowe, 

rzadziej ilościowe 

Przedział czasu Bliski (0,5-1 rok) Wysłużony (1-3 lata) 

Koszt opracowania strategii Niski Wyższy 

Implementacja startego Możliwa szybka (mały opór wobec 

zmian) 

W dłuższym okresie (większy opór 

wobec zmian) 

Kontrola realizacji strategii Bezpośrednia Pośrednia 

Możliwość zmiany strategii W krótkim okresie czasu Zależna od rodzaju organizacji, 

zwykle w dłuższym czasie 

Źródło: M. Bednarczyk: Otoczenie i przedsiębiorczość w zarządzaniu strategicznym organizacją gospodarczą. 

Zeszyty Naukowe. Monografie nr 128, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 1996 s. 

83. 

 

 Stosowanie przez średnie przedsiębiorstwa sformalizowanego zarządzania strategicznego, 

oparte o wypracowane przez wieloletnią praktykę i teorię zasady może tłumaczyć w tej grupie 

mniejsze ryzyko upadłości. 

 O strategicznych sukcesach, które zwiększają szanse małych i średnich przedsiębiorstwa na 

przetrwanie, decyduje przede wszystkim przyjęta strategia konkurencji, która określana jest jako 

sposób prowadzenia działalności w ramach danego sektora
312

. M. E. Porter wyróżnia trzy podstawowe 

rodzaje strategii konkurencji: niskich kosztów, zróżnicowania i koncentracji.  

 Przyjęcie strategii niskich kosztów wydaje się najbardziej ryzykowne z punktu widzenia 

małych i średnich przedsiębiorstw.  Strategia ta opiera się na konkurowaniu niską ceną oraz wskazuje 

na korzyści skali, które - jak wynika z natury MSP - są trudne do osiągnięcia. Obniżanie kosztów 

wymaga ciągłego doskonalenia technologii, co jest równoznacznie z inwestowaniem w urządzenia 

produkcyjne i badania. Jak wiadomo, przedsiębiorstwa te nie zawsze mają łatwy dostęp do źródeł 

finansowania, które ułatwiałyby podejmowanie takich działań. Małe przedsiębiorstwa zatem często 

nie są w stanie sprostać tak kosztownej konkurencji. Obniżenie kosztów funkcjonowania można 

osiągnąć również przez zwiększenie efektywności działania. Przy skromnych zasobach finansowych 

MSP, aby działania te przyniosły korzyści, wymagana jest duża aktywność, elastyczność i umiejętność 
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312
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dostosowywania do zmieniających się warunków rynkowych, a także wiedza. Realizacja strategii 

niskich kosztów może być przeprowadzona za pomocą outsoricingu, w tej sytuacji jednak mały 

przedsiębiorca podnosi dodatkowe ryzyko związane z jakością usług świadczonych przez 

podwykonawcę. Ryzyko strategii niskich kosztów związane jest także z podmiotami 

nowowchodzącymi do danego sektora, w szczególności naśladowcami, a także przywiązywania 

nadmiernej uwagi obniżaniu kosztów. Błędem menedżerów MSP jest także współzawodnictwo z 

dużymi przedsiębiorstwami w obszarach, gdzie o obniżce kosztów decyduje skala produkcji.  

 Strategia zróżnicowania polega na wyróżnianiu produktu lub usługi, które przesądza o 

wyjątkowości i niepowtarzalności. Stworzenie czegoś nowego, unikatowego w skali branży, stanowić 

może istotne źródło przewagi konkurencyjnej. Zróżnicowanie może dotyczyć: wyrobu, marki, obsługi 

klienta, sprawności sieci dystrybucji i sprzedaży, a także zakresu i sposobu świadczenia usług 

dodatkowych
313

. Strategia ta odpowiada cechom małego i średniego przedsiębiorstwa, gdyż 

podmiotom z tego sektora znacznie łatwiej jest precyzyjnie wyprofilować produkt, ze względu na 

bezpośredni kontakt z klientem. Sprzyjającym czynnikiem jest też lokalny charakter rynków. Ryzyko, 

jakie niesie ze sobą przyjęcie omawianej strategii tkwi, między innymi w poziomie kosztów. Różnica 

między przedsiębiorstwem stosującym strategię niskich kosztów a kosztami przedsiębiorstwa 

stosującego strategie zróżnicowania może stać się tak duża, że mimo przywiązania do marki czy 

dodatkowych usług klienci zrezygnują z zakupów na rzecz oszczędności. Chociaż klienci cenią 

zróżnicowanie i wysoką jakość to nie wszyscy chcą płacić wyższą cenę, szczególnie polski klient, 

który kieruje się głównie ceną przy wyborze towarów i usług. Tym samym przedsiębiorstwo stanie 

przed poważną bariera popytową, która w ostateczności może doprowadzić je do bankructwa. 

Strategia zróżnicowania uniemożliwia zdobycie większego udziału w rynku, wymaga rezygnacji z 

produkcji masowej i najczęściej odbywa się za cenę gorszej pozycji kosztowej. Wynika to między 

innymi z konieczności zwiększania nakładów na badania, wzornictwo wyrobów, wysoką jakość i 

intensywną promocję. Jeżeli przedsiębiorstwo zbuduje przewagę tylko w jednym obszarze, wysoce 

prawdopodobne jest, że szybko straci swoją pozycję w związku z możliwością naśladownictwa ze 

strony konkurentów. Szansę na sukces zwiększa zróżnicowanie w kilku obszarach, chroni to 

przedsiębiorstwo przed rywalizacją ze względu na lojalność klientów wobec marki, a także zwiększa 

marżę zysku. 

 Strategia koncentracji na niszy, również bliska małym i średnim przedsiębiorstwom, polega na 

rezygnacji z działania na obszarze całego sektora i skupieniu się na jednym lub kilku segmentach 

rynku. Koncentracja może dotyczyć określonej grupy nabywców (koncentracja rynkowa), asortymentu 

wyrobu (koncentracja branżowa), a także rynku geograficznego (koncentracja geograficzna). Strategia 

ta opiera się na założeniu, że przedsiębiorstwo może sprawniej obsłużyć wąski strategiczny segment, 

niż konkurencji działający w szerszej skali. Z koncentracją wiąże się spore ryzyko. Nawet gdy 
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przedsiębiorstwo znajdzie niszę rynkową, może okazać się, że szybko nisza ta zostanie zauważona 

również przez konkurencję. W tej sytuacji szybko zaczyna się obniżać marża takiej działalności. 

Nowy segment może stać się przedmiotem zainteresowania szczególnie liderów sektora lub nowych 

inwestorów, dla których bariery wejścia do nowego segmentu są niskie.  

 Jak wskazują wyniki badań konkurencyjności sektora MSP prowadzonych przez różne ośrodki 

w Polsce przewaga konkurencyjna większości z nich wynikała z niskich kosztów pracy, co pozwoliło 

na oferowanie produktów i usług po relatywnie niskich cenach w porównaniu np. z cenami towarów 

oferowanych przez inne kraje UE. Nie jest to jednak typowa strategia konkurencyjna niskich kosztów 

polegająca na świadomym ponoszeniu nakładów na zmniejszenie kosztów, a wynika raczej z 

uwarunkowań zewnętrznych. Z kolei z badań I. Janiuka wynika, że zdecydowana większość badanych 

przez niego MSP działa w lokalnych niszach rynkowych
314

.  Przyjmowanie takich strategii nie 

gwarantuje osiągnięcia trwałej przewagi konkurencyjnej, szczególnie w skali międzynarodowej. 

Zasadniczym warunkiem wzrostu atrakcyjności i konkurencyjności oferty jest przede wszystkim 

innowacyjność. Z prowadzonych badań sektora MSP wynika, że aczkolwiek wyniki ekonomiczne 

sektora jako całości w 2004 roku bardzo się poprawiły, to jednak połowa przedsiębiorstw nie 

podejmowała żadnych inwestycji, a innowacyjność produktów i usług miała marginalne znaczenie dla 

budowy przewagi konkurencyjnej w większości MSP
315

.  

 Z ustaleń GUS wynika, że małe przedsiębiorstwa wdrażały innowacje prawie dwukrotnie 

rzadziej niż średnie, a przedsiębiorstwa średnie dwukrotnie mniej niż duże
316

. Do innych czynników 

przewagi konkurencyjnej, poza niskimi kosztami pracy, należała jakość produktów i usług oraz jakość 

obsługi klientów. Natomiast nowatorski charakter produktów i usług dla większości przedsiębiorstw 

nie miał znaczenia. Firmy nie przewidują też inwestycji nastawionych na wprowadzanie 

wysokoinnowacyjnych produktów i usług
317

. Z porównań międzynarodowych innowacyjności Polski 

na tle wybranych krajów wynika, że Polska była w 2004 roku krajem o najniższej innowacyjności w 

Unii Europejskiej
318

. 

 Innowacyjność jest dla polskiego sektora MSP warunkiem koniecznym utrzymania się 

przedsiębiorstw na rynku i wzmocnienia pozycji wobec konkurentów. Jeżeli polskie przedsiębiorstwa 

nie postawią na innowacyjność to ich wypłacalność może być poważnie zagrożona. 
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6.4. Inwestycje oraz innowacje -  warunek utrzymania się na rynku 

6.4.1. Specyfika cyklu inwestycyjnego w MSP 

 Decyzje inwestycyjne, w tym dotyczące innowacji powinny wynikać z przyjętej przez 

przedsiębiorstwo strategii. Jeżeli jednak strategia nie jest jasno zdefiniowana, często decydują o tym 

inne czynniki. Charakter procesu inwestowania przede wszystkim związany jest z cyklicznym 

przebiegiem wahań koniunkturalnych. Duże przedsiębiorstwa inwestują antycyklicznie (niezależnie od 

wahań koniunkturalnych), opierając swój plan inwestycyjny na długoterminowo opracowanej 

strategii. W przedsiębiorstwach małych i średnich z kolei obserwuje się procykliczne tendencje do 

podejmowania nowych inwestycji
319

. Oznacza to, że w fazie ożywienia gospodarki zwiększa się 

aktywność inwestycyjna małych podmiotów. Z tego względu, że większość jednostek w gospodarce 

stanowią małe i średnie przedsiębiorstwa, zmianie ulegają istotne parametry rynku inwestycyjnego. 

Przedsiębiorstwa bowiem zgłaszają zapotrzebowanie na dobra inwestycyjne w okresie, kiedy jest to 

dla niego najmniej korzystne, zakupy dokonywane są w warunkach silnego wzrostu cen, a terminy 

dostaw są szczególnie długie oraz wzrastają również stopy procentowe. Dodatkowo istnieje spore 

niebezpieczeństwo, że zdolności produkcyjne uzyskane w okresie boomu gospodarczego będą 

dostępne dopiero w fazie dekoniunktury, a zatem wtedy, kiedy nie można będzie już ich wykorzystać. 

Dlatego też w następnym okresie, recesji gospodarczej aktywność inwestycyjna ulega niemal 

całkowitemu zaniechaniu. Nienadążanie aktywności gospodarczej za przebiegiem koniunktury 

prowadzi do nieoptymalnego wykorzystania możliwości finansowych, a także jest przyczyną 

niepowodzeń małych przedsiębiorstw. 

 Zatem decyzje inwestycyjne małego przedsiębiorcy wyznaczone są jego oczekiwaniami co do 

wielkości popytu na jego produkty, poziomu zysków, stopnia wykorzystania obecnych możliwości 

zaspokojenia potrzeb nabywców. Z drugiej strony wskazuje się na specyficzny rytm inwestowania 

związany z procesem akumulowania kapitału na finansowanie przyszłych inwestycji. Ze względu na 

to, że główne źródło finansowania (tak wynika również z prowadzonych przez autorkę badań) 

stanowią środki własne, ewentualnie w niewielkim stopniu uzupełniane kredytami, w procesie 

inwestycyjnym małego przedsiębiorstwa wyróżnia się trzy po sobie następujące fazy: fazę 

oszczędności i gromadzenia kapitału własnego, fazę inwestowania i fazę konsolidacji gospodarki 

finansowej przedsiębiorstwa
320

 (rys. 62).  
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Rys. 62. Schematyczny obraz ruchu kapitału własnego w małych i średnim przedsiębiorstwie oraz w 

dużym przedsiębiorstwie z uwzględnieniem cyklu inwestycyjnego. 
Źródło: T. Łuczka: wyd. cyt. s. 64. 

 

 W koncepcji tej wyróżnia się inwestycje o drobnym charakterze (np. zakup pojedynczych 

maszyn i urządzeń) od inwestycji znacznych (istotnych). Drobne inwestycje mogą zostać 

sfinansowane z bieżących środków finansowych i nie wymagają przebudowy gospodarki finansowej, 

w przeciwieństwie do inwestycji istotnych, których podjęcie wymaga polityki oszczędności i 

długoterminowego gromadzenia kapitału własnego. Kryterium odróżniającym znaczne inwestycje od 

tych drobnych jest zmiana sumy bilansowej. Jeżeli nastąpi dwu- , trzykrotny wzrost to można uznać, 

że jest to inwestycja istotna z punktu widzenia małego przedsiębiorstwa. Tak znaczne powiększenie 

majątku wymaga podjęcia znacznych wysiłków ze strony przedsiębiorcy, tym bardziej, jeżeli źródłem 

finansowania są środki własne. Prowadzona jest polityka ograniczania wydatków przedsiębiorstwa, a 

często również konsumpcji właściciela i jego rodziny. Konsekwencją takich działań jest 

podejmowanie inwestycji w rytmie skokowym, a pomiędzy kolejnymi inwestycjami następuje brak 

aktywności inwestycyjnej. Finansowanie inwestycji głównie z środków własnych i jednoczesne 

unikanie weryfikacji projektu przez banki może pociągać za sobą zwiększone ryzyko błędnych 

inwestycji. 

 Potwierdzenia tezy o procyklicznej tendencji MSP do podejmowania nowych inwestycji 

dostarcza analiza dynamiki wzrostu nakładów inwestycyjnych w latach 1999-2003 (rys 63). W roku 

2001 nastąpiło gwałtowne obniżenie się tempa wzrostu do poziomu około 1% i w tymże okresie 

obserwujemy obniżenie się nakładów na inwestycje.   
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Rys. 63. Dynamika nakładów inwestycyjnych w MSP w latach 1999-2003 (w %, rok poprzedni = 100) 
Źródło: G. Sobczyk: Strategie konkurencji małych i średnich przedsiębiorstw. Lublin: Wyd. Uniwersytetu M. 

Curie-Skłodoweskiej 2006 s. 45. 

 

6.4.2. Nakłady na inwestycje i działalność innowacyjną MSP w Polsce 

 Z różnych raportów dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw wynika jednak, że 

nakłady w małych i średnich przedsiębiorstwach na inwestycje są bardzo niskie, a w szczególności te 

na innowacje. Niskie nakłady inwestycyjne z reguły przekładają się na utratę konkurencyjności, co w 

konsekwencji prowadzi do trwałej utraty do generowania przepływów, a więc niewypłacalności. 

 W 2004 r. nakłady inwestycyjne w sektorze przedsiębiorstw wyniosły 90,4 mld zł. Niemal 

50% nakładów poniosły przedsiębiorstwa sektora MSP (rys. 64). Przeciętna wartość nakładów 

inwestycyjnych przypadających na 1 przedsiębiorstwo wynosiła w 2004 r. 52,7 tys. zł. Skala 

rozpiętości wartości nakładów inwestycyjnych przypadających na 1 przedsiębiorstwo w 

poszczególnych klasach wielkości przedsiębiorstw była bardzo duża – mikroprzesiębiorstwa 

przeznaczyły na inwestycje przeciętnie 6,87 tys. zł, przedsiębiorstwa małe – 263,45 tys. zł, średnie – 

1,57 mln zł, a duże – 16,5 mln zł. Jednocześnie to mikroprzedsiębiorstwa przeznaczają najmniejszy w 

sektorze MSP odsetek nakładów inwestycyjnych na zakup używanych środków trwałych (7,1% 

całości swoich nakładów inwestycyjnych). W przedsiębiorstwach małych nakłady inwestycyjne na 

zakup używanych środków trwałych stanowią 23,2%, a w przedsiębiorstwach średnich – 16,6% ogółu 

nakładów inwestycyjnych w tych firmach.
 321

 Może to wynikać ze struktury nakładów inwestycyjnych. 

Najmniejsze przedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób, inwestują w głównie w budynki i budowle 

(47,2 % w 2002 r. ) oraz środki transportu (32 % w 2002 r.). Wraz z wzrostem przedsiębiorstwa te 

proporcje się zmieniają. Średnie przedsiębiorstwa, już niemal połowę nakładów przeznaczają na 

maszyny i urządzenia, budynki (ok. 42 %), a najmniej na środki transportu. 
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 Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w 2006 roku… s. 8. 
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Rys. 64. Udział przedsiębiorstw według klas wielkości w nakładach inwestycyjnych przedsiębiorstw 

ogółem w 2004 r. 
Źródło:  Konkurencyjność małych i średnich przedsiębiorstw w 2006 roku. Badania ankietowe PKPP Lewiatan  

s. 8. 

 

 Najbardziej niepokojący jest jednak niski udział wydatków na badania i rozwój w MSP. 

Polska ma jeden z najniższych w UE wskaźników udziału wydatków na badania i rozwój. Obecnie 

tylko niewielki odsetek przedsiębiorstw w Polsce może zostać zaliczony do grupy innowacyjnych.  

Powszechnie znanym problemem jest niewystarczająca współpraca środowisk gospodarczych i 

naukowych, niska liczba wdrożeń nowych technologii i mała liczba nowych przedsiębiorstw 

tworzonych wykorzystujących nowe technologie. Jednocześnie tylko około 1% przedsiębiorstw 

dostrzega w swoich strategiach rozwoju innowacje jako źródło przyszłej przewagi konkurencyjnej. 

 Jako główną przyczynę niskich nakładów na innowacje podaje się brak kapitału, 

rozdrobnienie potencjału i techniki oraz brak profesjonalnego przygotowania właścicieli 

przedsiębiorstw
322

, a także wysokie koszty opracowania i wdrożenia innowacji znacznie 

przekraczające możliwości większości przedsiębiorstw oraz słabo rozwiniętą infrastrukturę 

komercjalizacji nauki i techniki
323

. Jednocześnie podkreśla się, że te same bariery utrudniające 

przedsiębiorcom, szczególnie małych i średnim, wprowadzenie rozwiązań innowacyjnych utrzymują 

się od początku transformacji. 

 Niskie nakłady na inwestycje, a w szczególności na badania i rozwój osłabiają możliwości 

konkurowania, szczególnie na JRE. Utrzymująca się tendencja w dłużej perspektywie czasowej obniży 

jeszcze bardziej konkurencyjność polskich MSP i będzie pogarszała się ich sytuacja finansowa, a 

ostatecznie spora grupa zostanie wyeliminowana z rynku. Jest jednak nadzieja, na podwyższenie 

innowacyjności sporej grupy MSP, w związku z przeznaczeniem puli środków unijnych w nowym 

okresie programowania 2007-2013, na rozwój otoczenia MSP mającego usprawnić finansowanie 

działalności innowacyjnej oraz współpracę środowisk naukowych z przedsiębiorcami. 
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 G. Sobczyk: wyd. cyt. s. 179. 
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 Przedsiębiorczość w Polsce 2006. s. 50. 
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6.4.3. Źródła finansowania działalności inwestycyjnej 

Inwestowanie powoduje szczególny szybki wzrost zapotrzebowania na kapitał, gdyż musi 

minąć pewien czas od momentu podniesienia nakładów inwestycyjnych do chwili wygenerowania 

pierwszych przepływów w związku z poczynioną inwestycją. Jak już wspomniano MSP preferują jako 

źródło finansowania środki własne, czego potwierdzeniem są wyniki przeprowadzonej ankiety. 

Około 55 % badanych przedsiębiorstw deklarowało finansowanie działalności inwestycyjnej 

tylko ze środków własnych, około 30 % natomiast uzupełniało środki własne źródłami zewnętrznymi 

(rys. 65). Zatem potwierdzają się podobne wcześniejsze badania w tym zakresie
324

, iż głównym 

źródłem finansowania działalności inwestycyjnej małych i średnich przedsiębiorstw są zgromadzone 

środki własne. Działania takie przyczyniają się do mniejszych możliwości ekspansyjnych 

przedsiębiorstw z sektora MSP. Ponadto projekty inwestycyjne nie zostają poddane wersyfikacji przez 

zewnętrzne podmioty (np. banki) co może być przyczyną podjęcia inwestycji nietrafnych, 

obarczonych ryzykiem, obniżających wartość przedsiębiorstwa. Z drugiej strony skłonność do 

niepowiększania udziału kredytów w pasywach  przyczynia się do mniejszego ogólnego zadłużenia 

przedsiębiorstw i zmniejsza ryzyko finansowe (konieczność spłaty rat kapitałowych). 

Źródła finansowania inwestycji w MSP

54,74%

12,11%

28,95%

3,16%1,05%

tylko ze środków własnych

głównie ze środków własnych przy wsparciu źródeł zewnętrznych,

głównie ze źródeł zewnętrznych przy wsparciu środków własnych,

wyłącznie ze źródeł zewnętrznych.

Odmowa odpowiedzi

 

Rys. 65. Finansowanie działalności inwestycyjnej w MSP. 
Źródło: badania własne. 

 

Skłonność mikro i małych przedsiębiorstw w zakresie finansowania działalności jest podobna: 

58 % badanych mikro- i małych przedsiębiorstw korzystało wyłącznie z własnych źródeł 

finansowania, podczas gdy tylko 46 % średnich podmiotów (rys. 66). Średnie przedsiębiorstwa były w 

większym stopniu skłonne korzystać z finansowania inwestycji głównie ze źródeł zewnętrznych przy 

wsparciu środków własnych (23 % badanej populacji średnich przedsiębiorstw) 
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Finansowanie inwestycji w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa
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Rys. 66. Udziały przedsiębiorstw korzystających z różnych źródeł finansowania działalności 

inwestycyjnej w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. 
Źródła: opracowanie własne. 

 

Unikanie kredytów, w szczególności długoterminowych wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze 

przedsiębiorcy obawiają się utraty niezależności. Po drugie korzystanie z obcych źródeł finansowania 

wymaga racjonalizacji procesu finansowania i realizacji procesu inwestycyjnego, a jego spełnienie 

przysparza sporo problemów. Bank ocenia wiarygodność finansową, ale przede wszystkim samą 

inwestycję – możliwość realizacji, opłacalność. Po trzecie korzystanie z kredytu, w szczególności 

długoterminowego, powoduje stosunkowo długi okres zależności od banku, któremu  przysługuje 

prawo ingerencji w wewnętrzne sprawy przedsiębiorcy w celu kontroli realizacji inwestycji. Zakres 

interwencji zwiększa się w przypadku wystąpienia zakłóceń procesu inwestycyjnego. W skrajnych 

wypadkach (niewypłacalności) może dojść do przejęcia uprawnień zarządczych w przedsiębiorstwie 

przez bank. Ponadto ze względu na ograniczone możliwości finansowania inwestycji, w przypadku 

odmowy udzielenia kredytu inwestycyjnego, przedsiębiorca ma niewielkie możliwości alternatywnych 

instrumentów, wybiera więc samofinansowanie, nie jako optymalny instrument finansowania, ale jako 

jedyną, możliwą i realnie dostępną możliwość finansowania inwestycji
325

. Ponadto bardzo częstym 

problemem są gwarancje spłaty kredytu długoterminowego oraz wiarygodność kredytowa MSP. Bank 

przypisuje gwarancjom kredytu bankowego podstawowe znaczenie, ponieważ wraz z wydłużaniem się 

okresu kredytowania rośnie niepewność co do kształtowania się przyszłej zdolności kredytowej oraz 

zwiększa się ryzyko finansowania. Gwarancje nie są wystarczające wówczas, gdy majątek 

przedsiębiorstwa jest mały w porównaniu z wielkością planowanego kredytu. Zatem można 

stwierdzić, że ograniczenie dostępności kredytów długoterminowych jest tym mniejsze, im większym 

majątkiem dysponuje przedsiębiorstwo. Z drugiej strony znaczenie ma wiarygodność kredytowa. Im 

jest ona niższa, tym wyższych zabezpieczeń żąda bank. Małe przedsiębiorstwa z reguły charakteryzują 

się gorszą zdolnością kredytową (por. rozdz. 3), zatem żądania co do wysokości zabezpieczeń w tej 
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grupie będą wyższe. Najkorzystniejszymi z punktu widzenia zabezpieczeniami są nieruchomości, z 

uwagi na to, że ich realna wartość nie zmniejsza się z upływem czasu. Jednak jak wynika ze struktury 

nakładów inwestycyjnych, głównym kierunkiem inwestowania, w szczególności 

mikroprzedsiębiorstw, są środki transportu oraz maszyny i urządzenia, w mniejszym zakresie budynki 

i budowle. Przypuszczalnie więc większość małych i średnich przedsiębiorstw nie dysponuje 

najlepszymi z punktu widzenia banku zabezpieczeniami rzeczowymi, jakimi są nieruchomości. 

Samofinansowanie niesie spore ryzyko wyboru nieefektywnej inwestycji. Projekt 

inwestycyjny nie zostaje poddany wersyfikacji przez podmioty z otoczenia zewnętrznego (np. bank). 

Kredytodawca przed udzieleniem kredytu zawsze ocenia racjonalność i efektywność projektu 

inwestycyjnego. Mikro- i mały przedsiębiorca najczęściej nie dysponuje wiedzą na temat dostępnych 

metod oceny efektywności inwestycji. Jak wykazały badania przeprowadzone w Niemczech na próbie 

28 000 właścicieli małych firm
326

, jedynie 37 % podejmuje decyzje na podstawie obiektywnych 

kryteriów ekonomiczno-finansowych. Większość kieruje się osobistą motywacją, którą jest najczęściej 

bezpieczeństwo materialne rodziny. Decyzji inwestycyjne podejmują na podstawie przesłanek krótko- 

i średniookresowych, kierując się subiektywnymi kryteriami.  Zatem finansowanie inwestycji z 

kapitału własnego zwiększa ryzyko przyjęcia błędnych inwestycji, których konsekwencją może być 

bankructwo przedsiębiorstwa.  

Ponadto finansowanie inwestycji  ze źródeł własnych wymaga wcześniejszej akumulacji 

kapitału, co może trwać przez dłuży okres. W czasie całkowitej pasywności inwestycyjnej i nasilonej 

oszczędności istnieje ryzyko utraty konkurencyjności, czego konsekwencją może być obniżenie 

przepływów z działalności operacyjnej i tym samym zwiększa się ryzyko niewypłacalności. Z drugiej 

strony jednak mniejszy udział kapitału obcego w aktywach, gwarantuje większe bezpieczeństwo 

działania.  

Z prowadzonych badań wynika, że przedsiębiorstwa zakwalifikowane jako zagrożone 

bankructwem (według modelu „poznańskiego”) preferowały środki własne do finansowania 

inwestycji (aż 71 % podmiotów), podczas gdy odsetek podmiotów deklarujących finansowanie ze 

środków własnych i nie zagrożonych upadłością wyniósł 50 % (rys. 67). Przedsiębiorstwa 

niezagrożone, częściej deklarowały finansowanie inwestycji ze środków własnych przy wsparciu 

kredytów (32%), podczas, gdy  odsetek dla tej samej kategorii wśród potencjalnych bankrutów był 

niewielki i wyniósł 13 %. Żadne z przedsiębiorstw zagrożonych bankructwem nie wybierało opcji 

finansowania inwestycji wyłącznie z obcych źródeł. Osoby zarządzające przedsiębiorstwem 

(ankietowane) zdają sobie sprawę ze złej sytuacji  finansowej i wiedzą, że nie pozyskałyby 

zewnętrznych źródeł. Z drugiej strony może pojawić się wniosek, że unikanie obcych źródeł 

finansowania w działalności, bazowanie wyłącznie na samofinansowaniu, może przyczyniać się do 
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pogorszenia kondycji przedsiębiorstwa. Potwierdziłoby się zatem kilka twierdzeń przedstawionych 

powyżej. 

Wybór źródła finansowania inwestycji a stopień zagrożenia 
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Rys. 67. Wybór źródła finansowania inwestycji a stopień zagrożenia bankructwem. 

Źródła: opracowanie własne. 

 

Przeprowadzone analizy wykazały, że udział zobowiązań długoterminowych w 

zobowiązaniach ogółem różni się istotnie pomiędzy branżami oraz w poszczególnych latach (rys. 68). 

Najmniejszą skłonnością do korzystania z kredytów długoterminowych charakteryzowały się 

przedsiębiorstwa z branży budowlanej i handlowej, a zatem są to branże, które zostały 

zakwalifikowane do kategorii dużym ryzyku upadłości.  

 

 

Rys. 68. Średni udział zobowiązań długoterminowych w zobowiązaniach ogółem w latach 1995-2004 

w poszczególnych branżach. 
Źródło: opracowanie własne. 
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6.5. Cechy przedsiębiorstwa 

  

  Obok sylwetki właściciela, obranej strategii itd. znaczenie dla wypłacalności przedsiębiorstwa 

mają jego cechy, takie jak wiek, lokalizacja, forma organizacyjno prawna, czy fakt, że dane 

przedsiębiorstwa ma charakter rodzinny lub nierodzinny.  

 

6.5.1. Forma organizacyjno-prawna 

 Wybór formy organizacyjno-prawnej następuje w początkowym etapie procesu 

założycielskiego. W toku funkcjonowania przedsiębiorstwa można ją zmienić, ale wiąże się to z 

poniesieniem określonych kosztów i dosyć skomplikowaną procedurą. Zatem można uznać, że forma 

organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa jest jego stosunkowo stałą cechą. 

Najpopularniejszym sposobem prowadzenia działalności w Polsce jest zarejestrowanie 

działalności gospodarczej przez osobę fizyczną (rys. 69). W 2004 roku aż 77,3 % firm, które 

figurowały w systemie REGON prowadziły właśnie osoby fizyczne. Największą popularnością 

jednoosobowe przedsiębiorstwo cieszyło się w firmach zatrudniających do 9 osób 

(mikroprzedsiębiorstwach). 
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Rys. 69. Struktura przedsiębiorstw według form prawnych i wielkości przedsiębiorstwa. 

Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 roku. GUS s. 80. 

 

 Forma organizacyjno-prawna ma swoje konsekwencje w zakresie wypłacalności w związku z 

następującymi zagadnieniami: 

1) wymogiem minimalnego kapitału i koniecznością jego zadeklarowania, w umowie spółki lub 

akcie notarialnym, 

2) odpowiedzialnością osobistym majątkiem wspólnika za zobowiązania spółki, 

3) wymogami w zakresie prowadzenia pełnej księgowości, 
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4) wymogi informacyjne w trakcie prowadzenia spółki, związanymi z zarejestrowaniem 

przedsiębiorstwa w Krajowym Rejestrze Sądowym, 

5) funkcjonowaniem organów nadzorczych, które zwiększają bezpieczeństwo funkcjonowania 

przedsiębiorstwa, 

6) możliwością wyboru formy opodatkowania działalności wpływania na wysokość obciążeń 

podatkowych, 

7) możliwość pozyskiwania kapitałów własnych zewnętrznych (plany rozwoju firmy), 

8) możliwość dziedziczenia i przejęcia przedsiębiorstwa przez inne osoby. 

 

 Konieczność zgromadzenia określonej wielkości kapitału na strat może zwiększyć 

przeżywalność przedsiębiorstwa. Jak wynika z badań, większe szanse przeżycia miały 

przedsiębiorstwa funkcjonujące jako osoby prawne, które są zobligowane do zgromadzenia 

minimalnego, wymaganego przez kodeks spółek handlowych kapitału, w odróżnieniu od osób 

fizycznych, od których nie wymaga się nawet zadeklarowania wysokości kapitału początkowego. 

Spółki cywilne, jawne i partnerskie zobligowane są do zadeklarowania kwoty kapitału początkowego, 

jednak może to być dowolna suma. W związku z tym osoby prawne zwykle już na starcie są 

przedsiębiorstwami większymi i silniejszymi, a w kilka lat po rejestracji ich współczynnik przeżycia 

jest wyższy o kilka procent niż analogiczny wskaźnik dla osób fizycznych prowadzących działalność 

gospodarczą. Współczynnik przeżywalności dla przedsiębiorstw założonych w 2005 roku do roku 

2006 był wyższy o kilka procent w roku 2006 (rys. 70). 

Przedsiębiorstwa powstałe w 2005 roku według form prawnych 

- wskaźnik przeżycia do 2006 roku
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Rys. 70. Przedsiębiorstwa powstałe w 2005 roku według form prawnych – wskaźnik przeżycia do 

2006 roku. 
Źródło: Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w 

latach 2001-2005… s. 90. 

 

 Odpowiedzialność osobistym majątkiem za długi spółki dotyczy spółek osobowych (jawnych, 

partnerskich, cywilnych itd.) oraz działalności prowadzonej osobiście. Przypuszczalnie więc 

skłonność do zadłużania się przedsiębiorstw prowadzonych w formach spółek nie posiadających 

osobowości prawnej, gdzie odpowiedzialność majątkiem osobistym jest nieograniczona, będzie 

mniejsza. Potwierdzają to wyniki badań (rys. 71). Na przestrzeni lat 1995-2004 obserwujemy, że 
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bardziej zadłużone są spółki akcyjne i z ograniczoną odpowiedzialnością (udział zobowiązań w 

aktywach oscyluje w granicach 55 % do 60 %). Natomiast w pozostałych formach prawnych 

skłonność do zadłużania jest niższa (w latach 2000-2004 średni poziom zadłużenia wyniósł 45 %). 

Różnica pomiędzy spółkami akcyjnymi i z ograniczoną odpowiedzialnością a pozostałymi formami 

prawnymi jest statystycznie istotna.  

Rok*COMPANY_TY; Oczekiwane średnie brzegowe

Bieżący efekt: F(18, 76295)=6,8908, p=0,0000
Dekompozycja efektywnych hipotez

Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
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Rys. 71. Średni udział zobowiązań ogółem w pasywach w MSP w latach 1995-2004 w zależności od 

formy organizacyjno-prawnej. 
Źródło: opracowanie własne. 

 Równocześnie przedsiębiorstwa zakwalifikowane w pozostałych formach prawnych 

charakteryzują się wyższymi średnimi wskaźnikami płynności finansowej, niż spółki z ograniczoną 

odpowiedzialnością i kapitałowe (rys. 72) (różnica jest statystycznie istotna).  

Rok*COMPANY_TY; Oczekiwane średnie brzegowe

Lambda Wilksa=,99532, F(54, 2006E2)=5,8557, p=0,0000
Dekompozycja efektywnych hipotez

Pionowe słupki oznaczają 0,95 przedziały ufności
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Rys. 72. Średni poziom wskaźnika płynności bieżącej w MSP zależności od formy organizacyjno-

prawnej. 
Źródło: opracowanie własne. 

 Z wyborem formy organizacyjno-prawnej związany jest sposób prowadzenia ewidencji 

księgowej. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz akcyjne zobligowane są od samego 

początku do prowadzenia ksiąg rachunkowych. W przypadku pozostałych form prawnych obowiązek 

taki następuje po przekroczeniu określonego ustawową o rachunkowości progu obrotów 800 tys. euro. 
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Nie ma najmniejszych wątpliwości, że zakres informacji niezbędny do zarządzania finansami, w tym 

płynnością finansową, jest dużo szerszy w przypadku prowadzenia ksiąg rachunkowych, niż w 

przypadku uproszczonej ewidencji podatkowej (por. rozdz. 2.7.). Ponadto rozbudowane formy 

ewidencji działalności gospodarczej ułatwiają pozyskanie zewnętrznego finansowania. 

 Wybór formy organizacyjno-prawnej ma również wpływ na wymogi informacyjne stawiane 

przedsiębiorstwom, w szczególności w zakresie dostarczania sprawozdań finansowych do Krajowego 

Rejestru Sądowego. Wymóg ten dotyczy podmiotów rejestrowanych w KRS, zatem działających w 

oparciu o Kodeks Spółek Handlowych. Konieczność ujawnienia danych finansowych powinna 

zwiększać troskę zarządu o dobre wyniku finansowe, a także zwiększa bezpieczeństwo obrotu, gdyż 

każdy zainteresowany podmiot ma wgląd do złożonych dokumentów. 

 Bezpieczeństwo działania spółki zwiększają organy nadzoru (rada nadzorcza), które mogą 

odpowiednio wcześnie zareagować na pogarszającą się sytuację finansową spółki. Możliwość 

utworzenia rady nadzorczej dotyczy jednak wyłącznie spółek kapitałowych.  

 Forma organizacyjno-prawna wpływa na wielkość obciążeń podatkowych i możliwości  

wyboru najkorzystniejszego z punktu widzenia działalności przedsiębiorstwa sposobu opodatkowania. 

Właściciele spółek działających na podstawie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z 

ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna) muszą się liczyć z podwójnym opodatkowaniem dochodów 

(po pierwsze opodatkowane są dochody spółki podatkiem, po drugie dywidenda). Ponadto nie mają 

oni swobody wyboru formy opodatkowania. Z kolei właściciele spółek osobowych, jak i osoby 

fizyczne prowadzące jednoosobową działalność mają dużo większe możliwości wyboru sposobu 

opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu działalności. To daje im równocześnie większą 

sposobność kształtowania i obniżania obciążeń podatkowych. Bezpośrednią konsekwencją może być 

poprawa płynności finansowej przedsiębiorcy. 

Kolejną istotną kwestią związaną z wyborem formy organizacyjno-prawnej jest sposób 

pozyskania kapitału własnego zewnętrznego.  Możliwość stosunkowo łatwego przyjęcia wspólników 

(udziałowców) dają spółki kapitałowe, a w szczególności spółka akcyjna, której akcje mogą być 

przedmiotem obrotu giełdowego (rynek podstawowy, jak i NewConnect). Do spółek tych w łatwy 

sposób mogą przystąpić również prywatni inwestorzy (aniołowe biznesu), bądź fundusze VC. W 

spółkach osobowych sprawa jest o tyle skomplikowana, że wstępujący wspólnik odpowiada całym 

swoim majątkiem osobistym, także za długi, które powstały zanim do spółki wstąpił. W przypadku 

jednosobowego przedsiębiorstwa zewnętrzne pozyskanie kapitału własnego z oczywistych względów 

jest niemożliwe.  

Konsekwencją wyboru formy organizacyjno-prawnej są losy przedsiębiorstwa w przypadku 

śmierci właściciela, a także kwestia dziedziczenia udziałów. Udziały mogą być dziedziczone w 

spółkach kapitałowych, chyba że w akcie notarialnym tworzącym podmiot wyraźnie ta kwestia 

zostanie ograniczona. W spółkach osobowych co do zasady, śmierć wspólnika powoduje rozwiązanie 

spółki, chyba, że umowa spółki zawiera w tej kwestii odmienne postanowienia, dające możliwość 
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wstąpienia na miejsce zmarłego wspólnika spadkobierców wspólnika. Śmierć właściciela 

jednoosobowego przedsiębiorstwa równoznaczna jest z jego likwidacją. 

Wybór formy organizacyjno-prawnej ma zatem poważne konsekwencje dla bytu 

przedsiębiorstwa, możliwości pozyskania kapitału własnego zewnętrznego na rozwój, wyboru co do 

sposobu rozliczania podatków i możliwości wpływania na wysokość obciążeń podatkowych oraz 

kontynuowania działalności  w przypadku zdarzeń losowych, takich jak śmierć właściciela. Wszystkie 

te czynniki mają bezpośrednie przełożenie na kondycję finansową przedsiębiorstwa. 

 

6.5.2. Wiek przedsiębiorstwa 

 Z koncepcji życia przedsiębiorstwa N.C. Churchilla, V. L. Lewisa  wynika, że 

przedsiębiorstwo przechodzi przez różne etapy, a w każdym z nich znaczenie mają inne zasoby i 

umiejętności (por. rozdz. 4.1.). Każdy z etapów trwa jakiś czas, z tym że nadużyciem byłoby 

podawanie precyzyjnie liczby miesięcy czy lat, gdyż jest to uzależnione od sporej liczby czynników 

(np. branży). Ryzyko upadłości jest jednak szczególnie wysokie w dwóch okresach:  w pierwszych 

latach działalności oraz po okresie osiągnięcia sukcesu, kiedy to przedsiębiorstwo osiąga dojrzałość 

(rys. 73). Problem pierwszych lat działalności związany jest głównie z brakiem zasobów, w tym 

kapitałowych oraz umiejętności. Natomiast po okresie osiągnięcia sukcesu może dojść do „uśpienia” 

czujności menedżerów (menedżera-właścicela) i mogą oni reagować z opóźnieniem na zmiany 

dokonując się w otoczeniu konkurencyjnym. 

 Zaznaczyć należy, że wiek jako cecha przedsiębiorstwa, nie jest bezpośrednią przyczyną 

upadłości, a raczej elementem wtórnym w stosunku różnych czynników upadłości, które ujawniają się 

w poszczególnych stadiach rozwoju przedsiębiorstwa.  
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Rys. 73. Ryzyko bankructwa a wiek przedsiębiorstwa. 
Źródło: S. Thornhill, R. Amit:  Learning about Failure: Bankruptcy, Firm Age and the Recource-based 

View.(www.management.wharton.upenn.edu) s. 7 . 

 

 Wcześniej przytoczone zostały dane statystyczne, z których wynika, że najtrudniejszym 

okresem jest pierwszy rok funkcjonowania. Od kilku lat tendencje w tym zakresie są jednakowe i 

pierwszy rok przeżywa tylko 60 % nowozałożonych przedsiębiorstw (tab. 62). Współczynnik 

przeżywalności w poszczególnych latach nieco się różni, a ma to swoje źródło między innymi w 

odmiennych warunkach otoczenia zewnętrznego. W okresach silnego wzrostu gospodarczego 

zwiększa się szansa przeżycia pierwszego roku, ze względu na mniejszą barierę popytową. W tabeli 

68 porównany jest współczynnik przeżycia pierwszego roku z poziomem wzrostu gospodarczego. W 

2001, kiedy to nastąpiła recesja współczynnik przeżycia spadł do 59 %, natomiast w okresie wyższej 

dynamiki wzrostu gospodarczego (np. rok 2003) wynosił do 64,4 %. 
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Tabela 62. Porównanie współczynnika przeżycia pierwszego roku a tempa wzrostu gospodarczego 
Rok Współczynnik przeżycia pierwszego 

roku 

Wzrost gospodarczy 

2003 64,4% 
105,3 

2002 61,5% 
103,8 

2001 64,5 % 
101,4 

2000 59 % 
101 

1999 60,2% 
104 

1998 61,7% 
104,1 

1997 67,9% 
104,8 

1996 63,3% 
106,8 

1995 60% 
106 

Źródło: opracowanie własne na podstawie J. Chmiel: wyd. cyt. s. 20. 

 Jednocześnie daje się zauważyć mniejszą trwałość przedsiębiorstw małych i średnich  w 

porównaniu z dużymi (rys. 71). W 2005 roku koło 90 % przedsiębiorstw dużych funkcjonowało na 

rynku 5 lat i więcej, podczas gdy w grupie małych przedsiębiorstw współczynnik ten wynosił około 

68%.  

Struktura przedsiębiorstw według lat prowadzenia działalności 

i klas wielkości
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1 rok i mniej 2 do 4 lat 5 i więcej

 

Rys. 74. Struktura przedsiębiorstw według lat prowadzenia działalności i klas wielkości. 
Źródło: Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2005 roku s. 16. 

  

 W strukturze wieku małych i średnich przedsiębiorstw daje się jednak zaobserwować 

pozytywne zjawisko. Jeszcze w 1999 roku tylko 49 % małych podmiotów funkcjonujących na rynku 

dłużej niż 5 lat, podczas gdy, w 2003 roku już 61 % (rys. 75). 
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Struktura przedsiębiorstw wedłgu lat prowadzenia 

działalności  w latach 1999 i 2003
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Rys. 75. Struktura przedsiębiorstw wg lat prowadzenia działalności w latach 1999 i 2003. 
Źródło: Pomoc publiczna dla małych i średnich przedsiębiorstw… s. 61. 

 

 Z badań przeprowadzonych w USA przez R. A. Petersona, G. Kozmetskyiego i N. M. 

Ridgway’a nad trwałością małych i średnich przedsiębiorstw wynika, że przeciętny czas ich istnienia 

nie przekracza 5 lat. Ponadto odsetek bankructw wśród dużych przedsiębiorstw w USA jest niewielki i 

zmniejsza się wskutek koncentracji kapitału. Do podobnych wniosków, o mniejszej trwałości małych i 

średnich przedsiębiorstw w porównaniu z dużymi, doszli niemieccy badacze. Jednak według nich 

przebieg egzystencji małych przedsiębiorstw jest inny: w ciągu pierwszych czterech lat upada około 

1/3 małych i średnich przedsiębiorstw, a w ciągu pierwszych 10 lat – 2/3 przedsiębiorstw
327

. 

 W Polsce podobne badania były przeprowadzone przez GUS dla okresu pięcioletniego 1995-

2001
328

 (rys. 76). Wynika z nich, że  w ciągu 6 lat upada bądź jest likwidowanych 2/3 przedsiębiorstw, 

a w ciągu 2-3 lat niemal połowa.  
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Rys. 76.Współczynnik przeżycia do roku 2001. 
Źródło: J. Chmiel wyd. cyt. s. 20. 

 

                                                 
327

 T. Łuczka: wyd. cyt. s. 76-77. 
328

 J. Chmiel: wyd. cyt. s. 20. 
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 GUS badał także, jaka jest przeżywalność mikroprzedsiębiorstw powstałych w roku 2001 do 

roku 2006 (rys. 77). Jak wynika z wykresu, do roku 2006 (5 lat) przeżyło mniej niż 30 % 

przedsiębiorstw. 
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  Rys. 77. Przedsiębiorstwa powstałe w 2001 roku – wskaźnik przeżycia do 2006 r. 
 Źródło: Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw… s.  92. 

 

 Porównując współczynnika przeżycia dla okresu pięcioletniego w okresie pięcioletnim w  

latach 1996-2001 (38,9 %) i 2001-2006 (28 %) okazuje się, że jest on niższy w ostatnich latach. 

 W celu sprawdzenia czy istnieje związek pomiędzy wiekiem małego i średniego 

przedsiębiorstwa, a wypłacalnością  w toku prowadzonych badań podzielono ankietowane 

przedsiębiorstwa według lat funkcjonowania na rynku, przyjmując przedziały 0-3 lata, 4-6, 7-10, 11-

20 oraz 21 lat i więcej (rys. 78). 
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Rys. 78. Odsetek małych i średnich przedsiębiorstw zagrożonych (model „poznański”) w zależności 

od wieku przedsiębiorstwa. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Największa grupa zakwalifikowanych jako zagrożone bankructwem przedsiębiorstw 

funkcjonowała na rynku od czterech do sześciu lat. Ze względu na charakter badań nie można było 

uchwycić przedsiębiorstw działających pierwszy i drugi rok na rynku. Z tego względu, że wybór 

przedsiębiorstw do badań ankietowych został dokonany na podstawie bazy przedsiębiorstw aktualnej 

na rok 2004, a badania ankietowe zostały przeprowadzone w roku 2007. Najmłodsze ankietowane 

przedsiębiorstwa miały więc 3 lata. Zatem w kwestii przeżywalności w pierwszych dwóch latach 
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funkcjonowania na rynku należy się opierać na badaniach GUS. Co prawna test statystyczny nie 

wykazał istotnej różnicy pomiędzy poszczególnymi przedziałami (jest ona statystycznie nieistotna dla 

Chi^2 Pearsona: 2,43832, df=4, p=0,655715), jednak wyraźnie widać, że odsetek przedsiębiorstw 

zagrożonych bankructwem pomiędzy czwartym i szóstym rokiem jest większy niż w innych 

przedziałach wiekowych. Podobne wnioski można wysnuć na podstawie wykresu przedstawiającego 

odsetek przedsiębiorstw z ujemną wartość likwidacyjną (według formuły Wilcoxa) przedsiębiorstwa 

w poszczególnych przedziałach wiekowych (rys. 79). W grupie wiekowej 4-6 lat znalazło się aż 48 % 

przedsiębiorstw, których wartość likwidacyjna majątku była ujemna. 
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Rys. 79. Odsetek przedsiębiorstw o ujemnej wartości likwidacyjnej w zależności od wieku 

przedsiębiorstwa. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Z tego względu, że w różnych przedsiębiorstwach okresy trwania poszczególnych etapów 

rozwoju (zaistnienie, przeżycie, sukces, ekspansja, dojrzałość) mogą być różne, trudno dokładnie 

stwierdzić, czy okres między 4 a 6 rokiem to jeszcze etap zaistnienia czy przeżycia. Przypuszczalnie 

częściej będzie to jednak ten drugi. W okresie przeżycia krytyczne dla przedsiębiorstwa, podobnie jak 

w okresie zaistnienia, są zasoby finansowe oraz operacyjne zdolności właściciela do działania (por. 

rozdz. 4.1.). Zatem czynniki te mogą okazać się w wielu przedsiębiorstwach niewystarczające w tym 

okresie. 

 

 

6.5.3. Specyfika przedsiębiorstw rodzinnych 

 
 Wyodrębnienie dwóch grup: firm rodzinnych i nierodzinnych skłania do przyjrzenia  się 

specyfice firmy rodzinnej i zastanowienia się, które cechy mogą w szczególny sposób wpłynąć na 

kondycję finansową tych przedsiębiorstw.   
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Przedsiębiorstwa rodzinne mogą stanowić spory odsetek firm. W badaniach prowadzonych 

przez Uniwersytet Łódzki w 1995 roku stwierdzono, że stanowiły one jedną trzecią wszystkich losowo 

dobranych przedsiębiorstw zatrudniających od 1 do 100 osób
329

. W 2004 roku co 10 firma na liście 

2000 „Rzeczpospolitej” to firma rodzinna
330

 i znaczenie tego biznesu z roku na rok rośnie. Firmy 

rodzinne to nie tylko spółki z sektora MSP, ale również duże przedsiębiorstwa, aczkolwiek więcej 

firm rodzinnych można znaleźć wśród firm mniejszych niż dużych.  

 W innych krajach Unii Europejskiej ten odsetek jest wyższy. Przykładowo w Hiszpanii 

szacuje się, że firmy rodzinne stanowią 71 % wszystkich przedsiębiorstw i tworzą 75-90 % wszystkich 

miejsc pracy. Tradycja firm rodzinnych mocno zakorzeniona jest również w takich krajach jak Anglia, 

Włochy. 
331

 Poza Unią Europejską należy wyróżnić Stany Zjednoczone, w których przedsiębiorstwa 

rodzinne stanowiły 90 % z 15 mln przedsiębiorstw.  

Firma rodzinna definiowana jest jako jednostka, w której dwóch lub więcej członków rodziny 

dzieli pracę i własność (w przypadku firm niepublicznych jest to własność 51 % udziałów, w 

przypadku firm publicznych posiadanie pakietu kontrolnego akcji). Klasyczna amerykańska definicja 

mówi dodatkowo o zamiarze trwałego utrzymania przedsiębiorstwa w rękach rodziny. Firma rodzinna 

jest więc przedsiębiorstwem, którego własność kontrolowana jest przez jedną rodzinę
332

. 

 Istota każdego przedsiębiorstwa rodzinnego polega na tym, że zostają połączone trzy elementy 

składowe (podsystemy): rodzina, firma i własność. Sprzężenie to wyznacza cele, system wartości, 

politykę finansową, determinuje większość działań podmiotu oraz powoduje niespotykane w firmach 

nierodzinnych sprzeczności, problemy, zagrożenia, słabości. Konflikt w firmie rodzinnej występuje, 

ponieważ zasady i oczekiwania co do zachowań w każdym systemie pozostają w konflikcie. 

Klasycznym przykładem konfliktu jest wynagradzanie członków rodziny: w podsystemie rodziny 

wielkość wynagrodzenia dostosowana jest do potrzeb, w podsystemie firmy z kolei wynagrodzenie 

uzależnia się od kwalifikacji i efektywności. Zwykle jednak wynagrodzenie członków rodziny 

ustalane jest stosownie do ich potrzeb, bez realnego uwzględnienia kryterium efektywności i  

możliwości firmy. Takich konfliktów można wymieniać więcej. Wszystkie one przekładają się na 

funkcjonowanie przedsiębiorstwa.  Często jest tak, że problemy firmy stają się problemami rodziny i 

na odwrót, problemy rodzinne mogą odbić się na funkcjonowaniu firmy.  

 Badania wskazały, że rodzina jest sprzyjającym środowiskiem dla zachowań 

przedsiębiorczych. Potrzeba utrzymania rodziny wywiera pozytywny wpływ na decyzję o założeniu i 

prowadzeniu przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa rodzinne są bardziej skłonne do „reinwestycji” w 

siebie, aby utrzymać i pomnażać majątek dla przyszłych pokoleń. Rodzina  jest zainteresowana tym, 

aby firma jak najdłużej funkcjonowała na rynku, w szczególności, jeżeli stanowi głównie źródło 
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utrzymania wszystkich członków rodziny. W tej sytuacji ponad bieżącą konsumpcję przedkładany jest 

długookresowy wzrost firmy.  

 Firmy rodzinne uważane są więc za specjalny typ przedsiębiorstw, w których wskazuje się na 

unikalne zalety. Utrzymuje się, że członkowie rodziny, którzy pracują razem dbają o siebie, 

pracowników i klientów, w wyższym stopniu niż robi się to w przedsiębiorstwach nierodzinnych. W 

firmach rodzinnych pracownicy najemni są bardziej sumienni, pilni i oddani, a właściciele firm 

bardziej dostępni dla kontrahentów. Atrybutami firm rodzinnych są również: szacunek i przywiązanie 

do tradycji, bezpieczeństwo utrzymania pracy, odpowiedzialność, nastawienie na jakość, duży 

margines samodzielności w myśleniu i działaniu.  

 Badania R. Donckels’a i E. Frohlich’a
333

 na próbce 1132 małych i średnich przedsiębiorstw 

ośmiu krajów Unii Europejskiej wskazały również na różnice pomiędzy firmami rodzinnymi i 

nierodzinnymi, szczególnie w obranej strategii. Firmy rodzinne są w mniejszym zakresie skłonne do 

podejmowania ryzyka, mniej zorientowane na wzrost i bardziej konserwatywne w zachowaniach 

strategicznych. Awersja do ryzyka powoduje mniejsze zainteresowanie innowacjami oraz mniejszą 

kreatywność. Z kolei konserwatywny charakter zachowań strategicznych ujawnia się poprzez niechęć 

do eksportu i internacjonalizacji firmy. Zorientowanie na siebie i postrzeganie firmy jako 

„niezależnej” powoduje mniejszą potrzebę istnienia zaplecza doradczego. Podobne spostrzeżenia z 

badań nad 8000 firm Wielkiej Brytanii zaprezentował Stoy Hayword
334

. Ponadto zaobserwował, że 

firmy rodzinne są starsze do firm nierodzinnych, zatem przeciętny cykl życia firm rodzinnych jest 

dłuższy od cyklu życia firmy nierodzinnej. Okres sprawowania najwyższych funkcji kierowniczych w 

firmach rodzinnych jest dłuższy niż w firmach nierodzinnych. Firmy rodzinne pierwszej generacji są o 

wiele mniej zorientowane na rodzinę niż firmy kierowane przez następne pokolenia. Późniejsze 

pokolenia są bardziej zdeterminowane w utrzymaniu firmy w rękach rodziny, w związku z tym mniej 

skłonne do publicznej emisji akcji lub sprzedaży udziałów osobom spoza firmy. Równocześnie nasila 

się niechęć do innowacji i kreatywności. 

Z drugiej strony istnieje także bardzo negatywna i ciemna strona przedsiębiorstw rodzinnych. 

Przedsiębiorstwa rodzinne znane są z konfliktów wewnętrznych i waśni. Zaangażowanie, namiętności 

mogą być w zależności od zaistniałej sytuacji zaletą bądź wadą. Jeśli istnieją wyraźne konflikty w 

firmie rodzinnej, czy wynikająca z różnych przyczyn sprzeczność interesów wśród poszczególnych jej 

członków  mogą się one przekładać na samo funkcjonowanie firmy i wpływać w sposób znaczący na 
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jej kondycję. Przykładem może być tu choćby Campbell Soup, w której rodzinne animozje w końcu 

lat 80-tych doprowadziły do dezintegracji firmy
335

. 

 Najczęściej podkreślaną negatywną cechą jest konflikt pokoleń, pomiędzy założycielami 

firmy, a ich następcami. Starzejący się właściciele często są niechętni do przekazania władzy i 

własności, bronią się przed stworzeniem planu sukcesji. Konsekwencją takiego działania jest duże 

prawdopodobieństwo zniknięcia firmy z rynku po śmierci właściciela i głównego wizjonera. Szacuje 

się, że w Stanach Zjednoczonych prawie 70 % firm rodzinnych nie przechodzi w ręce drugiego 

pokolenia, a połowa tych firm, które przeszły na drugie pokolenie, z kolei nie przechodzi w ręce 

trzeciego pokolenia
336

. Wiele z nich jest sprzedawanych, wchłanianych przez inne przedsiębiorstwa 

lub są likwidowane.  

 Mimo problemów z sukcesją podkreśla się, że firmy rodzinne są w stanie dłużej funkcjonować 

na rynku niż przedsiębiorstwa nierodzinne. Jeżeli średnio jedno pokolenie zarządza firmą około 30 lat, 

to firma zarządzana przez 3 kolejne pokolenia funkcjonowałaby na rynku około 60 lat. Trwałość 

przedsiębiorstw rodzinnych w Stanach Zjednoczonych i Hiszpanii przedstawia tab. 63.  

 

Tabela 63.Trwałość przedsiębiorstw rodzinnych w USA i Hiszpanii    

Liczba generacji (pokoleń) USA (1997) Hiszpania (1989) 

Pierwsze (założycielskie) 32% 75% 

Drugie 41% 16% 

Trzecie 16% 8% 

Czwarte i później 11 % 1 % 

Razem 100 % 100 % 
Źródło: Josep Tapies Lloret: Od przedsiębiorstwa rodzinnego do rodziny przedsiębiorczej. 
http://www.biznesrodzinny.pl/01-styczen2006/02.html. 

 
 Można pokusić się o stwierdzenie, że system wartości w firmach rodzinnych stanowi główne 

źródło odróżnienia  firm rodzinnych od nierodzinnych. Może z jednej strony być czynnikiem, który 

przyczynia się do spektakularnych sukcesów przedsiębiorstw rodzinnych, z drugiej natomiast może 

prowadzić do upadku
337

.    

 Przyczyn niepowodzeń firm rodzinnych naukowcy dopatrywali się także w zaniechaniu 

planowania (przede wszystkim sukcesji), a także w niewłaściwych stosunkach rodzinnych i braku 

komunikowania się pomiędzy członkami rodziny
338

. Najnowsze badania przeprowadzone przez P. A. 

Frishkoff na kilku tysiącach amerykańskich przedsiębiorstw wskazały, że te przyczyny te są zbyt 

ogólne i wyróżniono kilka dodatkowych kategorii niepowodzeń: niewystarczające zasoby finansowe, 

niewłaściwe zaplanowanie sukcesji firmy, problemy z przejęciem kierownictwa w firmie, cechy 
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osobowościowe właściciela, rodzinne modele zachowań, nieprzewidziane sytuacje związane z 

przejęciem własności, a także błędy praktyki gospodarczej.  

  K. Safin
339

 wskazuje, że zarządzanie przedsiębiorstwem rodzinnym charakteryzuje się 

dążeniem do utrzymania pewnego rodzaju hermetyczności. Przejawia się to w zamknięciu na kontakty 

z otoczeniem lub ograniczenie ich do takiej skali, która nie narazi na przenikanie wpływów i kontroli z 

zewnątrz, a widoczne jest w kontaktach z bankami, niechęci do korzystania z doradców zewnętrznych, 

niechęci do zatrudnienia obcych menedżerów, spoza rodziny.  

 Hermetyczność oraz chęć utrzymania niezależności za wszelką cenę przejawia się także w 

obszarze finansów. Przedsiębiorstwa rodzinne stronią od finansowania działalności kapitałami „z 

zewnątrz” i szukają „bezpiecznych” źródeł finansowania działalności. Duży udział kapitału obcego w 

kapitale całkowitym oznacza dla firmy rodzinnej zagrożenie dla jej niezawisłości i tożsamości. 

Stronienie od kapitału obcego może spowodować jednak dekapitalizację majątku, zmniejszenie 

konkurencyjności i nowoczesności, a ostatecznie doprowadzić może do bankructwa przedsiębiorstwa. 

Decyzje o wyborze obcych źródeł finansowania podejmowane są często w dramatycznych 

okolicznościach, po długich sporach zwolenników tradycji i radykałów, którzy pragną za wszelką cenę 

poprawić sytuację firmy.  

 Przyczyn powodzeń i niepowodzeń przedsiębiorstw rodzinnych można doszukiwać się 

również w przesłankach ich założenia. Otwarcie przedsiębiorstwa o charakterze rodzinnym może być 

wynikiem zachowań adaptacyjnych rodziny do zmian makroekonomicznych. Firmy rodzinne mogą 

powstawać w czasach recesji, kiedy zasoby rodziny są znacznie redukowane w skutek na przykład 

bezrobocia członków rodziny. Wtedy firma może okazać się ważnym źródłem dochodów 

gospodarstwa rodzinnego. W czasach prosperity z kolei gospodarstwa domowe są w stanie odłożyć 

część bieżących dochodów i przeznaczyć je na kapitał początkowy swojej firmy. Przypuszczenia te 

potwierdzili w badaniach D. S. Evans i L. S. Leighton
340

. Na podstawie danych zebranych z losowo 

wybranej grupy mężczyzn stwierdzili, że bardziej skłonne do zakładania firmy są osoby, które 

dysponują większymi aktywami oraz osoby określane jako „kiepsko opłacani robotnicy”, bezrobotni 

oraz mężczyźni często zmieniający pracę.  

Likwidacja przedsiębiorstw rodzinnych może wynikać z tego, że nie udało im się osiągnąć 

takiego wzrostu, który gwarantowałby dochody wyższe niż z pracy najemnej. Z tego też względu w 

okresie koniunktury, kiedy jest większa szansa na zatrudnienie, wiele rodzin może zamykać swoje 

firmy i szukać stabilnego miejsca pracy, które gwarantuje porównywalne do dochodów z firmy 

wynagrodzenie. Z drugiej strony przedsiębiorstwo rodzinne może przetrwać w stanie recesji, nawet w 

takich warunkach, w jakich firma nierodzinna już by się poddała, właśnie ze względu na dobro 

rodziny. Badania nie wykazały, dlaczego właśnie tak się dzieje. Teorie zarządzania zasobami ludzkimi 
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oraz teoria regulacji i adaptacji utrzymują, że przyczyną ogromnej odporności firmy rodzinnej może 

być brak wyraźnej granicy pomiędzy systemem rodziny, a systemem firmy
341

. Pozwala to na unikalną 

alokację zasobów w sposób niespotykany w innych strukturach i okolicznościach. 

 Problem niewystarczających zasobów finansowych i niewłaściwe zaplanowanie sukcesji 

wydają się być najdotkliwsze. Problem sukcesji nie tylko zagraża interesom pojedynczej rodziny, ale 

także może być niebezpieczny dla całej gospodarki. Na początku lat dziewięćdziesiątych Komisja 

Europejska oszacowała, że blisko 1,5 mln małych i średnich przedsiębiorstw stanie przed groźbą 

likwidacji do 2000 roku, jeżeli nie podejmie się odpowiednich środków ułatwiających ich sukcesję
342

. 

Zamknięcie tylu firm wiązałoby się ze stratą 6,3 mln miejsc pracy. Komisja Europejska zajęła się więc 

poważnie problemem transferu firm rodzinnych, organizując w latach 1993-1997 liczne sympozja i 

konsultacje. Efektem prac były rekomendacje dla krajów członkowskich, które miały za zadanie 

ułatwienie przetrwania firmom rodzinnym i tym samym ochronę wielu miejsc pracy
343

.  

 W Polsce nie ma dokładnych badań w zakresie liczebności firm rodzinnych. Wyodrębniają je 

tacy naukowcy jak B. Piasecki, W. Safin, traktując jako specjalną kategorię małych i średnich 

przedsiębiorstw. Politycy bardzo często utożsamiają przedsiębiorstwa małe i średnie z 

przedsiębiorstwami rodzinnymi, co oznacza, że nie kształtują narzędzi, które by były odpowiedzią na 

trapiące przedsiębiorstwa rodzinne problemy.  A. Winnicka-Popczyk i W. Popczyk
344

 w publikacji 

poświęconej przedsiębiorstwom rodzinnym  utrzymują, że w kwestii przedsiębiorczości rodzinnej jest 

jeszcze wiele do zrobienia i proponują konkretne instrumenty prawne, finansowe i szkoleniowo-
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informacyjne, które mogłyby posłużyć w polityce wspierania przedsiębiorczości rodzinnej. Przede 

wszystkim sugerują, aby stworzyć ustawowe ramy, które pozwoliłyby na wyodrębnienie 

przedsiębiorstw rodzinnych spośród innych firm. Pozwoliłoby to  na włączenie problematyki firm 

rodzinnych w zakres polityki ekonomicznej i społecznej i dalsze zmiany w prawie dostosowane do 

specyfiki tych firm. W szczególności należałoby usprawnić proces sukcesji poprzez stworzenie 

ustawowych priorytetów dla członków rodziny aktywnych   w firmie rodzinnej oraz ułatwienia w 

zmianach organizacyjno-prawnych firmy, bez konieczności likwidacji istniejącego przedsiębiorstwa. 

Jeżeli chodzi o postulaty w zakresie instrumentów finansowych  autorzy proponują stworzenie 

systemu alternatywnych, pozabankowych form zewnętrznego finansowania rozwoju firm rodzinnych, 

stworzenie systemu gwarancji i poręczeń kredytowych ze strony instytucji rządowych i 

pozarządowych oraz przejrzystego systemu podatkowego, zwłaszcza w zakresie podatku 

dochodowego od osób prawnych. System podatkowy powinien być dostosowany do etapu rozwoju 

przedsiębiorstwa, a w szczególności stawki podatku od osób prawnych powinny być korzystniejsze od 

stawek podatku od osób fizycznych, tak aby firmy rodzinne funkcjonowały jako osoby prawne. 

Ograniczyłoby to ryzyko funkcjonowania, właściciele odpowiadaliby tylko do wysokości wniesionych 

wkładów.  

 Zwrócić należy uwagę, że polskie prawo spadkowe jest bardzo korzystne dla sukcesorów 

przedsiębiorstw rodzinnych. Zgodnie z art. 4 us.1 pkt. 10 ustawy o podatku od spadków i darowizn
345

  

zwalnia się nabycie przez małżonka lub zstępnych w drodze spadku lub darowizny zakładu 

wytwórczego, budowlanego, handlowego, usługowego lub jego części, pod warunkiem, że zakład ten 

będzie prowadzony przez nabywcę w stanie niepogorszonym przez okres co najmniej 5 lat od dnia 

przyjęcia spadku lub darowizny; niedotrzymanie tych warunków powoduje utratę zwolnienia od 

podatku, z wyjątkiem niemożności dalszego prowadzenia tej działalności na skutek zdarzeń losowych; 

w wypadkach tych podatek obniża się proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności przez 

spadkobiercę lub obdarowanego. 

 Zwalnia się od podatku tylko część I grupy podatkowej: małżonka i zstępnych, czyli dzieci, 

wnuki. Podatek zapłacić już muszą rodzice, dziadkowie, pasierbowie, zięciowie,  rodzeństwo itd. W 

zasadzie jest to zgodnie z ideą firmy rodzinnej, w której to dzieci przejmują kierowanie firmą.  

 Problem sukcesji polskich przedsiębiorstw nie koncentruje się więc na aspektach 

podatkowych, a raczej na świadomości konieczności przeprowadzenia sukcesji. Biorąc pod uwagę 

kwestię przeżywalności przedsiębiorstwa za ważne trzeba uznać to, kto będzie prowadził firmę po 

przedsiębiorcy, któremu udało się odnieść sukces. Sukcesja nie może być dziełem przypadku, a ściśle 

zaplanowanym przedsięwzięciem. Brak planowania sukcesji w przedsiębiorstwach rodzinnych może 

wynikać z tego, że najmniejsze firmy z reguły nie planują. Można powiedzieć, że nie mają tego „we 

krwi”. Skoro zaniedbanie jest planowanie strategiczne, finansowe, to tym bardziej nie ma planów 
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ewentualnego przejęcia przedsiębiorstwa przez następcę. Wielu przedsiębiorcom może się wydawać, 

że zarządzania przedsiębiorstwem nie trzeba się uczyć i w każdej chwili znajdzie się ktoś w rodzinie, 

kto zastąpi. Ewentualnie przedsiębiorca może oddalać w przyszłość problem przejęcia, ze względu na 

wiarę w własną nieśmiertelność, obsesję sprawowania władzy itd.  Z drugiej strony może nie 

dostrzegać osoby w rodzinie, która mogłaby zostać wykreowana na lidera.  

 Należy zwrócić uwagę na niekorzystny aspekt ewentualnego bankructwa firm rodzinnych. Ze 

względu na to, że większość z nich prowadzona jest albo przez osoby fizyczne, albo w postaci spółek 

osobowych, właściciele odpowiadają całym majątkiem za zobowiązania swojej firmy. W sytuacji 

bankructwa zagrożony jest cały majątek rodziny, również współmałżonka, ze względu na wspólnotę 

majątkową.  

 Z prowadzonych przez autorkę badań, wynika, że przedsiębiorstwa rodzinne są w mniejszym 

stopniu zagrożone bankructwem niż przedsiębiorstwa nierodzinne (tab. 64). Spośród ankietowanych 

190 przedsiębiorstw, 44 zadeklarowały, że są przedsiębiorstwami rodzinnymi, a 146 nierodzinnymi. 

Wśród przedsiębiorstw rodzinnych odsetek podmiotów zakwalifikowanych jako bankruci (wg. modelu 

poznańskiego) wyniósł 9 %, podczas gdy w nierodzinnych 26 %. Jednocześnie na podstawie testu chi-

kwadrat należy odrzucić hipotezę o statystycznej niezależności obserwowanych zmiennych ( Chi^2 

Pearsona: 4,55851, df=1, p=,032758 obszar krytyczny: (3,84; 186). Zatem przedsiębiorstwa rodzinne 

są w mniejszym stopniu zagrożone niewypłacalnością. 

 

Tabela 64. Analiza zagrożenia przedsiębiorstw bankructwem według modelu poznańskiego 

  

Liczba 

przedsiębiorstw 

Liczba 

przedsiębiorstw 

zakwalifikowana 

jako 

niezagrożone 

Liczba 

przedsiębiorstw 

zakwalifikowana 

jako zagrożone 

Odsetek 

zagrożonych 

przedsiębiorstw 

Rodzinne 44 40 4 9% 

Nierodzinne 146 108 38 26% 

 Razem 190 148 42 22% 

Źródło: badania własne. 

  

 Analiza wartości likwidacyjnej (formuła Wilcoxa) przedsiębiorstw daje podobne wnioski (tab. 

65). Wśród firm rodzinnych zanotowano 32 % podmiotów o ujemnej wartości likwidacyjnej, 

natomiast wśród przedsiębiorstw nierodzinnych aż 44 %. (Test Chi^2 Pearsona: 2,01776, df=1, 

p=,155471, obszar krytyczny od: 3,84 – nie występuje korelacja).  
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Tabela 65. Wartość likwidacyjna przedsiębiorstwa według modelu Wilcoxa 

 

Liczba 

przedsiębiorstw 

Liczba 

przedsiębiorstw 

o 

dodatniej 

wartości 

likwidacyjnej 

Liczba 

przedsiębiorstw 

o ujemnej 

wartości 

likwidacyjnej 

Odsetek 

przedsiębiorstw 

o ujemnej 

wartości 

likwidacyjnej 

Rodzinne 44 30 14 32% 

Nierodzinne 146 82 64 44% 

 190 112 78 41% 

Źródło: badania własne. 

 Charakter rodzinny przedsiębiorstwa nie miał wpływu na ogólny poziom zadłużania. Średni 

udział zobowiązań w aktywach jest podobny i w przedsiębiorstwach rodzinnych wynosi 54 %, a w 

nierodzinnych 56 %. Jednak przedsiębiorstwa rodzinne i nierodzinne zasadniczo różnicą się 

skłonnością do zaciągania kredytów długoterminowych. Wśród przedsiębiorstw nierodzinnych 

odsetek przedsiębiorstw korzystających z kredytu długoterminowego wyniósł 29 %, natomiast wśród 

przedsiębiorstw rodzinnych 43 %. Przedsiębiorstwa rodzinne częściej niż nierodzinne finansują 

inwestycje ze środków własnych przy wsparciu zewnętrznych źródeł finansowania (rys. 66). 

Przedsiębiorstwa rodzinne zatem nastawione na długookresowe utrzymanie przedsiębiorstwa, stąd 

myślenie w długiej perspektywie czasu i częstsze sięganie po kredyty długoterminowe.  

 

Tabela 66. Skłonność przedsiębiorstw rodzinnych i nierodzinnych do korzystania z kredytów 

długoterminowych 

 liczebność 

liczba firm z 

kredytami 

długoterminowymi 

Odsetek firm 

korzystających z 

kredytów 

długoterminowych 

Rodzinne 44 19 43% 

Nierodzinne 143 41 29% 

 187 60  

Źródło: badania własne. 

Skłonność do finansowania inwestycji w przedsiębiorstwach 
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Rys. 80.Preferencje co do wyboru źródeł finansowania inwestycji w zależności od charakteru 

przedsiębiorstwa (rodzinne, nierodzinne) 
Źródło: badania własne. 
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 Z przeprowadzonych ankiet wynika również, że przedsiębiorstwa rodzinne chętniej korzystają 

z pomocy konsultantów zewnętrznych. Niemal 40 % przedsiębiorstw rodzinnych deklarowało, że 

korzysta z pomocy często, podczas gdy ten sam odsetek w przedsiębiorstwach nierodzinnych wynosi 

25 %. Można zatem powiedzieć, że przedsiębiorcy rodzinny lepiej zarządzają przedsiębiorstwem 

wspierając się fachową wiedzą pozyskaną od doradców zewnętrznych.  

Skłonność do korzystania z usług doradców zewnętrznych w 

podziale na przedsiębiorstwa rodzinne i nierodzinne
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Rys. 81.  Skłonność do korzystania z usług doradców zewnętrznych w podziale na przedsiębiorstwa 

rodzinne i nierodzinne. 
Źródło: opracowanie własne. 
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7. Praktyka zarządzania płynnością finansową małych i średnich 

przedsiębiorstw 
 

7.1. Zarządzanie płynnością finansową 

 Zarządzanie płynnością finansową, zapewniające przedsiębiorstwu przetrwanie, wpisuje się w 

krótkoterminowe decyzje finansowe, których efektu oczekuje się w krótkim okresie,  w ciągu kilku, 

kilkudziesięciu dni, maksymalnie w ciągu roku i związanie jest głównie ze sferą operacyjną 

przedsiębiorstwa. Z kolei długoterminowe decyzje finansowe zapewniają przedsiębiorstwu rozwój, 

dotyczą głównie inwestycji rzeczowych i finansowych, ustalenia źródeł sfinansowania 

przedsiębiorstw. Również decyzje podejmowane w tym obszarze, stanowią znacznie obciążenie 

finansowe dla przedsiębiorstwa i oddziaływają na zdolność płatniczą. Szczególnie inwestycje 

rzeczowe na dłuższy czas wiążą środki pieniężne, a korzyści związanych z ich realizacją  (przepływów 

pieniężnych) można się spodziewać zwykle po dłuższym okresie czasu.  

 Zachowanie płynności finansowej oznacza konieczność posiadania przez przedsiębiorstwo 

aktywów łatwo zamienialnych na gotówkę, oraz rezerw środków pieniężnych, np. w postaci papierów 

wartościowych. Zarządzanie płynnością finansową będzie polegało na utrzymaniu aktywów bieżących 

(łatwo zamienialnych na gotówkę) na optymalnym poziomie. Optymalny poziom oznacza, że 

przedsiębiorstwo równoważy korzyści i koszty związane z utrzymaniem majątku obrotowego. 

Zarządzanie płynnością finansową powinno przede wszystkim koncentrować się na 

sterowaniu przepływami pieniężnymi. W związku z tym, że wpływy i wypływy środków pieniężnych 

nigdy nie będą doskonale synchronizowane przedsiębiorstwa powinny posiadać odpowiednią rezerwę 

płynności. Transakcyjną rezerwą są środki pieniężne i ich ekwiwalenty (papiery wartościowe 

przeznaczone do obrotu, inne inwestycje krótkoterminowe). Pomocniczą rezerwę płynności stanowią 

natomiast kredyty i pożyczki (rys. 82)
346

. 
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 G. Michalski: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wyd. PWN 2005 s. 

38. 
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Transakcyjna rezerwa płynności: środki pieniężne i ich 

ekwiwalenty

Pomocnicza „rezerwa płynności”: linie kredytowe, 

krótkoterminowe papiery dłużne

Krótkoterminowe zarządzanie finansami
Wpływy

Wydatki

 

Rys. 82. Bieżące zarządzanie finansami w przedsiębiorstwie. 
Źródło: G. Michalski: Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach. Warszawa: Wyd. 

PWN 2005 s. 38. 

 

Przepływy przedsiębiorstw obarczone są pewnym ryzykiem, zarówno terminowość ich 

wpływu, jak i wielkość. Dlatego zdarza się, że transakcyjny poziom środków pieniężnych jest w 

pewnych okresach niewystarczający i przedsiębiorstwo musi sięgnąć do „rezerw płynności” jaką są 

dostępne kredyty krótkoterminowe. Właściwy ich dobór i stała kontrola struktury finansowania 

powinien uchronić przedsiębiorstwo przed niewypłacalnością. 

Powszechnie znane są problemy małych przedsiębiorstw z dostępem do kredytów zarówno 

krótkoterminowych, jak i długoterminowych (aspekt ten został omówiony w rozdziale 5.5.). W 

związku z tym małe  przedsiębiorstwa skupiają swoje starania na zapewnieniu środków pieniężnych 

na takim poziomie, aby nie wystąpiła potrzeba sięgania po krótkoterminowe kredyty i pożyczki. Mogą 

to uzyskać poprzez odpowiednie zarządzanie składnikami kapitału obrotowego: należnościami, 

zapasami i zobowiązaniami. Jeżeli te działania nie przyniosą spodziewanych rezultatów i 

przedsiębiorstwo nadal będzie zgłaszało potrzebę na pomocniczą rezerwę płynności, można ją uwolnić 

sprzedając zbędne składniki majątku trwałego. Są to jednak działania ostateczne, w obliczu zagrożenia 

bankructwem przedsiębiorstwa. 

 Zatem zadaniem systemu zarządzania płynnością finansową w mikro- i małych 

przedsiębiorstwach powinna być: 

 obserwacja i kontrola stanu środków pieniężnych, należności, zobowiązań oraz 

synchronizacja wpływów i wydatków wynikających z ruchu okrężnego aktywów 

obrotowych, 

 pozyskanie tanich źródeł finansowania działalności w okresach niedoboru środków 

pieniężnych, 

 efektywne zagospodarowywanie nadwyżek finansowych. 

 Obok terminu „zarządzanie płynnością finansową”, pojawia się najczęściej pojęcie 

„zarządzania kapitałem obrotowym”. Zarządzanie kapitałem obrotowym polega na kształtowaniu 

poziomu i struktury części majątku obrotowego finansowanej kapitałem własnym i zobowiązaniami 

długoterminowymi. Zarządzanie kapitałem obrotowym to termin węższy niż „zarządzanie płynnością 
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finansową”
347

 . Z praktycznego punktu widzenia te różnice, szczególnie dla małych i średnich 

przedsiębiorstw nie mają istotnego znaczenia. 

 

7.2. Organizacyjne aspekty zarządzania płynnością finansową w MSP 

 

 W dużych i średnich przedsiębiorstwach osoba zarządzająca finansami, w tym płynnością 

finansową, pełni zwykle rolę dyrektora finansowego, któremu jest przydzielony oddzielny pion w 

strukturze organizacyjnej.  Do podstawowych funkcji współczesnego dyrektora finansowego należy 

między innymi odpowiedzialność za tworzenie i realizację polityki finansowej przedsiębiorstwa, 

przygotowywanie budżetów (operacyjnego, inwestycyjnego) oraz kontrola ich realizacji, koordynacja 

i kontrola systemu księgowości
348

.  

 W mikro i małych przedsiębiorstwach rola dyrektora finansowego najczęściej sprawowana 

jest przez właściciela-menedżera lub głównego księgowego. Z pewnością funkcje, jakie musi spełniać 

właściciel-menedżer w zakresie zarządzania finansami, nieco różnią się od tych, jakie spełnia dyrektor 

finansowy w dużym przedsiębiorstwie. W przeciwieństwie do dyrektora finansowego, menedżer-

właścicel raczej będzie skupiał uwagę na bieżącym rozwiązywaniu chwilowych problemów z 

płynnością finansową (skąd pozyskać gotówkę na spłatę wymagalnych zobowiązań) niż sporządzaniu 

planów operacyjnych i inwestycyjnych i kontroli ich realizacji. Wynika to między innymi ze specyfiki 

cyklu inwestycyjnego w małych przedsiębiorstwach (zob. rozdział 6.4.1) oraz  zidentyfikowanej 

wśród mikro i małych przedsiębiorców bariery zarządzania. Bariera zarządzania wynika, z 

niewystarczających umiejętności menedżerskich przedsiębiorców, którzy rzadko wykazują 

przygotowanie z zakresu zarządzania i na ogół w podejmowaniu decyzji z różnych obszarów, w tym 

finansów posługują się intuicją
349

.   

 Jeżeli natomiast zarządzanie finansami zostanie powierzone głównemu księgowemu, będzie 

on raczej przyjmował postawę historyczną skupiając się analizie danych finansowych ex post, zamiast 

przewidywać i prognozować przyszłą sytuacją finansową tak, aby można było podjąć odpowiednie 

działania z wyprzedzeniem w przypadku zagrożenia płynności finansowej. Wynika to między innymi 

tego, że do podstawowego zakresu obowiązku głównego księgowego należy rozliczanie 

przedsiębiorstwa z podatków, naliczanie płac (często główny księgowy w małych przedsiębiorstwach 

pełni również funkcję kadrowego), sporządzanie raportów do GUS itd. W tej sytuacji obowiązki 

związane z zarządzaniem finansami są jednymi z wielu i zwykle o mniejszym znaczeniu w zakresie 

obowiązków księgowego. 
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  Częstą praktyką wśród mikro i małych przedsiębiorców jest zlecanie prowadzenia 

księgowości na zewnątrz (biuro rachunkowe, doradca podatkowy), aby obniżyć koszty prowadzonej 

działalności. W tej sytuacji szybki dostęp do bieżących danych finansowych dla przedsiębiorcy jest 

dodatkowo ograniczony, a często jakość usług świadczonych przez biura rachunkowe pozostawia 

wiele do życzenia. 

 W 1/3 ankietowanych przedsiębiorstw osobą odpowiedzialną za zarządzanie finansami 

przedsiębiorstwa był właściciel, następnie główny księgowy (25 %), prezes (21 %). Tylko w 11 % 

ankietowanych przedsiębiorstw wyodrębniono stanowisko dyrektora finansowego (rys. 83).  
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11,6%

prezes

21,1%

zarząd

6,8%

 

Rys. 83. Osoba odpowiedzialna za zarządzanie finansami przedsiębiorstwa. 
Źródło: opracowanie własne. 

 Sprawowanie funkcji zarządczych w obszarze finansów było uwarunkowane szczególnie 

wielkością przedsiębiorstwa (rys. 84). W  niemal połowie mikroprzedsiębiorstw, 1/3 małych i 8 % 

średnich finansami zarządzał właściciel. Dyrektorzy finansowi wiedli prym w przedsiębiorstwach 

średnich (27%), dużo mniejsze znaczenie mieli w mikroprzedsiębiorstwach (4 %). Udział głównych 

księgowych w zarządzaniu finansami rozkładał się niemal równomiernie (ok. 25 %).  

Osoba zarządzająca finansami w zależności od wielkości przedsiębiorstwa

46%

4%

20%

3%
0%

25%

9%

30%

2% 2%
0%

27%

15%

2%1%

26%

0%

32%

0%

0%

8%

27%

19%

2%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

50%

w
ła

ś
c
ic

e
l

g
łó

w
n
y

k
s
ie

g
o
w

y

d
y
re

k
to

r

fin
a
n
s
o
w

y

p
re

z
e
s

z
a
rz

ą
d

p
re

z
e
s
 i

k
s
ię

g
o
w

y

k
o
n
tro

le
r

fin
a
n
s
o
w

y

z
a
rz

ą
d

k
o
m

is
a
ry

c
z
n
y

%
 o

d
p

o
w

ie
d

z
i

Mikro

Małe

Średnie

 
Rys. 84. Osoba zarządzająca finansami w zależności od wielkości przedsiębiorstwa. 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Do zlecania prowadzenia ksiąg podatkowych (rachunkowych) wyspecjalizowanym 

przedsiębiorstwom zewnętrznym najbardziej skłonne były mikroprzedsiębiorstwa (21 %), następnie 

małe przedsiębiorstwa (10%), a najmniejszym stopniu średnie podmioty (6 %). 

 Kompetencje w zakresie oceny własnej sytuacji finansowej oceniono, pytając jak w ocenie 

osoby ankietowanej (którą najczęściej był właściciel, prezes lub główny księgowy) przedstawia się 

sytuacja finansowa przedsiębiorstwa, a następnie porównując jej ocenę z wskaźnikami płynności 

finansowej. Przedsiębiorstwa w dobrej kondycji prawidłowo oceniały swoją sytuację finansową – 

średnia arytmetyczna, kwartyl pierwszy, drugi i mediana jest w tej grupie najwyższa. Dla odpowiedzi 

sytuacja dostateczna i zagrożona obserwujemy spadek statystyk (rys. 85). Wyjątek stanowi ostatnia 

grupa, oceniająca się jako zagrożona, a charakteryzująca się podobnymi statystykami co grupa 

oceniająca swoją sytuację jako dobrą. Wynikać to może jednak z niemożności pominięcia zapasów 

niezbywalnych i należności nieściągalnych podczas wyznaczania wskaźnika płynności bieżącej, ze 

względu na specyfikę dostępnych danych. Dlatego też sprawdzono jak mają się odpowiedzi do 

wskaźnika płynności natychmiastowej. Okazuje się, że w przypadku tego wskaźnika odpowiedzi 

pokrywają się z  zmniejszającą się średnią arytmetyczną wskaźnika płynności natychmiastowej. Zatem 

podstawowe znaczenie w ocenie sytuacji przez osoby zarządzające finansami ma stosunek środków 

pieniężnych do zobowiązań.  

Ocena sytyacji finansowej przez kadrę zarządczą w MSP

 a wskaźniki płynności (średnia arytm.)
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Rys. 85. Ocena sytuacji finansowej przez kadrę zarządczą w MSP a wskaźniki płynności finansowej 

(średnia arytmetyczna). 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

7.3. Planowanie  

  

Zarządzanie płynnością finansową powinno przede wszystkim koncentrować się na 

sterowaniu przepływami pieniężnymi w przyszłości. Zatem powinno się ono opierać na planowaniu 

finansowym,  które w węższym znaczeniu traktuje się jako „zespół czynności zmierzających do 

określenia przyszłego, w ramach określonego horyzontu czasowego, stanu zasobów pieniężnych w 
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przedsiębiorstwie umożliwiających realizację celów i potrzeb rozwojowych oraz jednocześnie 

zapewniających płynność finansową firmy.”
350

  

Planowanie finansowe według kryterium czasu dzieli się na długoterminowe i 

krótkoterminowe
351

. Plany finansowe długoterminowe w dużych przedsiębiorstwach są częścią 

ogólnych planów strategicznych i dotyczą okresu kilkuletniego. Prognozowane sprawozdania 

finansowe służą przede wszystkim analizie wpływu planu operacyjnego na prognozowane zyski i 

wskaźniki sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Powinny również dostarczyć informacji o wielkości 

środków niezbędnych do realizacji kilkuletniego planu oraz o wartości kapitałów, jaką należy 

pozyskać na jego realizację. Sporządzone sprawozdania pro forma służą kontroli wykonania 

zamierzeń określonych w planach
352

. W mikro i małych przedsiębiorstwach trudno doszukiwać się 

planów długookresowych ujętych w postaci dokumentu. Planowanie długookresowe raczej należy 

utożsamiać z ogólną wizją przyszłości jaką, ma właściciel (właściciele) przedsiębiorstwa, która jest 

raczej koncepcją myślową. Jedynie w sytuacji, gdy właściciela zmuszają zewnętrzne czynniki (np. 

potrzeba uzyskania kredytu), plany takie mogą zostać ujęte w postaci dokumentu. Ponadto wiele 

działań w małych przedsiębiorstwach podejmowanych jest intuicyjnie, w odpowiedzi na sygnały 

dochodzące z rynku (więcej w rozd. 6.3.), zatem w przedsiębiorstwach tych większe znaczenie ma 

planowanie krótkoterminowe. 

Planowanie krótkoterminowe, polega na upewnieniu się, że przedsiębiorstwo posiada aktywa 

krótkoterminowe umożliwiające mu codzienną działalność. Chodzi przede wszystkim o środki 

pieniężne i zapasy. Podstawowy i najlepszy obraz płynności finansowej można uzyskać badając tzw. 

preliminarz środków pieniężnych (budżet gotówki, plan kasowy
353

). Jest on zestawieniem 

planowanych pieniężnych wpływów i wydatków w określonych przedziałach czasu (najczęściej 

okresach miesięcznych i tygodniowych). Preliminarz pozwala na określenie z wyprzedzeniem 

czasowym nadwyżek i niedoborów środków pieniężnych. Wcześniejsza informacja o niedoborach 

finansowych daje podstawę do podjęcia odpowiednich decyzji (np. o zaciągnięciu kredytu 

krótkoterminowego) lub innych działań, aby zminimalizować lub zlikwidować prognozowany 

niedobór gotówki (np. zmniejszenie zakresu udzielania sprzedaży kredytowej, zwiększenia sprawności 

ściągania należności przeterminowanych, wynegocjowanie dłuższych terminów płatności u 

dostawców itd.).  Z kolei informacja o nadwyżkach finansowych, wysokości i terminach, w jakich 

wystąpią, pozwala z wyprzedzeniem na analizę najkorzystniejszych w tym zakresie możliwości 

inwestycyjnych. 

W literaturze przedmiotu można się doszukać kilku schematów, na podstawie których da się 

opracować preliminarz środków pieniężnych. Część z nich bazuje na rachunku przepływów 

                                                 
350

 J. Komorowski: Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie. Gdańsk: Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia 

Kadr 2001 s. 29. 
351

 E. Brigham, L. Gapenski:  tom II wyd. cyt.  s.67, 114 
352

 Tamże s. 72. 
353

 J. Czekaj, Z. Dresler: Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii. Warszawa: PWN 2002 s. 233. 
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pieniężnych sporządzanych metodą bezpośrednią lub pośrednią, z podziałem na przepływy pieniężne z 

działalności operacyjnej, inwestycyjne i finansowej.  Inne polegają na wyraźnym wyodrębnieniu 

wpływów i wydatków gotówkowych. Sporządzanie budżetu gotówki na podstawie schematu rachunku 

przepływów pieniężnych, w szczególności w wersji pośredniej, wymaga jednak większej wiedzy, a w 

szczególności zrozumienia jak zmiana stanu zapasów, należności i zobowiązań wpływa na saldo 

środków pieniężnych z działalności operacyjnej. Dlatego bardziej intuicyjne i zalecane małym 

przedsiębiorcom są schematy, w których bezpośrednio zestawia się wpływy i wydatki gotówkowe. 

Niezależnie jednak od tego, który schemat sporządzania planu kasowego przedsiębiorstwo wybierze, 

zestawienie to powinno zakończyć się ustaleniem nadwyżki lub niedoboru finansowego. (tab. 67). 

Tabela 67.  Zestawienie wpływów i wydatków w małym przedsiębiorstwie 

Sprzedaż   

Miesiąc t T+1 

1. Wpływy ze sprzedaży gotówkowej (X 

%*sprzedaż t)   

2. Wpływy ze sprzedaży kredytowej   

w ciągu np. 30 dni od sprzedaży (b) (30%*S)   

w ciągu np.  60 od sprzedaży (c) (5%*s)   

3. Pozostałe wpływy gotówkowe   

Ogółem WPŁYWY   

1. Zakup towarów   

Zakupy płatne natychmiast   

Zakupy płatne po np. po miesiącu   

Zakupy płatne po np.  dwóch miesiącach   

2. Inne wydatki:   

Wynagrodzenia   

Koszty energii, czynsz, telefon itd..   

Koszty sprzedaży   

Pozostałe koszty   

3. Wydatki inwestycyjne   

4. Wydatki finansowe   

Odsetki   

Spłata kredytów   

Ogółem WYDATKI   

Zmiana środków pieniężnych (wpływy netto)   

Środki pieniężne na początku miesiąca     

Środki pieniężne na koniec miesiąca     

Minimalny poziom środków pieniężnych     

Poziom nadwyżki (niedoboru) środków pieniężnych     

Pożyczka/kredyt     

Źródło: opracowanie własne na podstawie A. Rutkowski, wyd. cyt. s. 380. S. Czekaj, Z. Dresler, wyd. 

cyt. s. 233, M. Sierpińska D. Wędzki: wyd. cyt. , s. 239. 

 

Punktem wyjścia planowania krótkookresowego jest sporządzenie prognozy sprzedaży i 

najprawdopodobniej ten etap może okazać się najtrudniejszy dla małego przedsiębiorcy. Niemniej 

jednak może on bazować na obserwacjach historycznych i biorąc pod uwagę zmieniające się 

uwarunkowania rynkowe zdecydować, czy w planowanym okresie nastąpi wzrost czy spadek 

przychodów ze sprzedaży oraz określić procentowo siłę zmiany. Wyjściem jest także sporządzenie 

planu przepływów w dwóch lub trzech wariantach (np. optymistycznym, realnym i pesymistycznym), 
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w zależności od przyjętych założeń co do kształtowania się wielkości sprzedaży w przyszłości. 

Uproszczony proces sporządzania planu wpływów i wydatków może przebiegać według schematu: 

1) sporządzenie prognozy sprzedaży na poszczególne miesiące  (ew. tygodnie), 

2) oszacowanie na podstawie danych historycznych schematu spływu należności (procent 

sprzedaży i okres spływu) np. 50 % sprzedaży regulowane jest w miesiącu sprzedaży, 50 % w 

następnym miesiącu. 

3) oszacowanie na podstawie danych historycznych schemat spłacania zobowiązań, 

4) zebranie informacji o wielkości wydatków inwestycyjnych, wpływach inwestycyjnych.  

5) zapoznanie się z harmonogramem spłat ewentualnych kredytów krótko- i długoterminowych. 

6) wyznaczenie innych wydatków miesięcznych np. wynagrodzeń, podatków, innych opłat. 

Niemniej jednak przepływy pieniężne zrealizowane zwykle będą odbiegać od tych 

zaplanowanych. Podstawowe czynniki ryzyka w planowaniu finansowym mają swoje źródło w
354

: 

1) poziomie sprzedaży – prognoza zawsze obarczona ryzykiem, nawet jeżeli mały przedsiębiorca 

dysponowałby doskonałą wiedzę o metodach prognozowania, 

2) ściąganiu należności – schemat wpływu z przeszłości nie musi się powtórzyć w przyszłości, 

gdy nie można przewidzieć niespodziewanych trudności finansowych odbiorców, 

3) kosztach – zawsze mogą pojawić się niespodziewane koszty, których nie można było 

wcześniej przewidzieć (np. awaria sprzętu, maszyn); poziom kosztów zależy również od 

sytuacji na rynku, tempa inflacji, specyfiki sektora.  

4) wydatkach inwestycyjnych – są znaczne, dlatego niewłaściwe ich oszacowanie 

(niedoszacowanie) może się przyczynić do nadmiernego niedoboru środków pieniężnych i 

utraty płynności finansowej, szczególnie w małych przedsiębiorstwach. 

Planowanie przepływów pieniężnych nie może się odbywać bez monitoringu poziomu i zmian 

w składnikach aktywów obrotowych oraz pasywach bieżących. Pomimo, że większość małych 

przedsiębiorstw nie ma obowiązku szczegółowego ewidencjonowana tych wielkości, jest ono 

niezbędne do właściwego zarządzania płynnością finansową i zmniejszenia ryzyka bankructwa. 

W przedsiębiorstwach, które sporządzają sprawozdania finansowe, punktem wyjścia do 

planowania finansowego powinna być analiza finansowa. Z przeprowadzonych ankiet wynika, że w 

zakresie prowadzenia analizy finansowej, przodują średnie przedsiębiorstwa. Średnio 80 % 

ankietowanych średnich podmiotów deklarowało wyznaczanie takich wskaźników finansowych jak: 

wskaźniki płynności, rotacji, rentowności (rys. 86). W mikro i małych przedsiębiorstwach odsetek 

przedsiębiorstw deklarujących wyznaczanie wskaźników jest zaskakująco wysoki (około 50 %). 

Wynika, to jednak z faktu, że przedsiębiorstwa te sporządzają sprawozdania finansowe (prowadzą 

pełną księgowość), mają więc podstawę do prowadzania analiz finansowych. Niemniej jednak dziwi, 

że tak niewiele mikro i małych przedsiębiorstw deklarowało wyznaczanie wskaźników rentowności 

                                                 
354

A. Rutkowski: wyd. cyt. s. 374-375. 



 275 

sprzedaży i kapitałów własnych. Mimo to mikro i małe przedsiębiorstwa częściej wyznaczały 

wskaźniki rentowności, niże inne, z obszaru płynności finansowej. 

Odsetek przedsiębiorstw ustalających wskaźniki finansowe w 

zależności od wielkości przedsiębiorstwa
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Rys. 86. Odsetek przedsiębiorstw ustalających wskaźniki finansowe w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 
 Planowanie wielkości finansowych, takich jak przychody, koszty, uzależnione jest od 

wielkości przedsiębiorstwa (rys. 87). Najczęściej przedsiębiorstwa planowały koszty, następnie 

przychody, na ostatnim miejscu znalazło się planowanie przepływów pieniężnych. Tylko połowa 

ankietowanych mikroprzedsiębiorstw projektuje zapotrzebowanie na kredyty, podczas gdy wśród 

średnich przedsiębiorstw odsetek ten wynosi 90 %. Zaskakujący jest wysoki procent 

mikroprzedsiębiorstw planujących przepływy pieniężne (66 %). Chodzi raczej o planowanie, które 

odbywa się „w głowie” właściciela-menedżera, niż o sformalizowane sporządzanie budżetów gotówki. 

Jak wynika z dalszych odpowiedzi plany finansowe w postaci dokumentu ujęte są u 29 % mikro, 63 % 

małych i 85 % średnich (z tych którzy zadeklarowali planowanie przepływów pieniężnych).  

 Powyższe wyniki zniekształca fakt, że wybrane do badania mikroprzedsiębiorstwa prowadzą 

pełną rachunkowość. Z pewnością w mikroprzedsiębiorstwach, które nie spełniają wymogów do 

założenia ksiąg rachunkowych i  prowadzą podatkową księgę przychodów i rozchodów lub inne 

uproszczone ewidencje podatkowe odpowiedzi kształtowały by się inaczej. 
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Odsetek przedsiębiorstw planujących określone wielkości 

finansowe w zależnosci od wielkości przedsiębiorstwa
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Rys. 87. Odsetek przedsiębiorstw planujących określone wielkości finansowe w zależności od 

wielkości przedsiębiorstwa. 
Źródło: opracowanie własne. 

 
 Przedsiębiorstwa, które zadeklarowały planowanie przepływów pieniężnych najczęściej robią 

to z wyprzedzeniem kwartalnym. Rok jest perspektywą czasu deklarowaną przez średnie (44 %) i 

małe przedsiębiorstwa (41 %). U jednej piątej mikro i małych przedsiębiorców planuje się z 

miesięcznym wyprzedzeniem (rys. 88). 
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Rys. 88. Wyprzedzenia czasowe, z jakim planuje się przepływy pieniężne. 

Źródło: opracowanie własne. 

 
 Podsumowując, należy stwierdzić, że wraz z wzrostem przedsiębiorstwa zwiększa się zakres 

planowania finansowego. Planowanie przepływów pieniężnych nie cieszy się jednak tak dużą 

popularnością jak np. planowanie kosztów czy przychodów. Problemy w zakresie utrzymana 

płynności finansowych mikroprzedsiębiorstw mają swoje źródło w niewielkim wykorzystaniu 

narzędzi planowania, w szczególności w nieujmowaniu planu przepływów pieniężnych w postaci 

dokumentu. Wystarczyłby prosty dokument (schemat przedstawiony powyżej w tab. 67), w którym 

zestawione byłyby wpływy i wydatki w określonym czasie, najlepiej kwartale, gdyż taki okres czasu, 
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gwarantuje podjęcie odpowiednich działań np. wystąpienie o kredyt czy wcześniejszy wybór 

najefektywniejszego sposobu ulokowania nadwyżki środków pieniężnych. Planowanie w średnich 

przedsiębiorstwach zbliżone jest do tego, które odbywa się w dużych przedsiębiorstwach, na co 

wskazują udzielone odpowiedzi. 

 

7.4. Zarządzanie kapitałem obrotowym 

7.4.1. Znaczenie zarządzania kapitałem obrotowym 

 Utrzymanie płynności finansowej wymaga zachowania odpowiednich relacji pomiędzy 

środkami obrotowymi i zobowiązaniami krótkoterminowymi. Innymi słowy, chodzi o utrzymanie 

odpowiedniego poziomu kapitału obrotowego netto. Kapitał obrotowy netto uważany jest za bufor 

bezpieczeństwa ułatwiający przedsiębiorstwu zachowanie płynności finansowej, gdyż zmniejsza 

ryzyko wynikającego z mniejszej płynności części aktywów bieżących (np. zapasów, należności) lub 

też wynikającego ze start związanych z tymi środkami (np. z powodu trudności sprzedaży 

wytworzonych produktów).  Zbyt niski poziom kapitału obrotowego grozi zatem utratą płynności 

finansowej, natomiast zbyt wysoki może być przyczyną powstawania nieuzasadnionych kosztów, 

między innymi finansowania majątku obrotowego. 

 Zarządzanie kapitałem obrotowym należy traktować przede wszystkim jako proces 

kształtowania wielkości i struktury aktywów obrotowych oraz proces pozyskania źródeł finansowania 

tych aktywów
355

. Podstawowe decyzje w zakresie kapitału obrotowego netto podejmowane są w 

następujących obszarach
356

: 

1) zarządzanie kredytem kupieckim (należnościami), 

2) zarządzanie zapasami, 

3) zarządzanie zobowiązaniami krótkoterminowymi. 

 Decyzje optymalizacyjne w ramach zarządzania składnikami kapitału obrotowego powinny 

przede wszystkim
357

: 

 zapewnić utrzymanie stałej płynności finansowej przedsiębiorstwa, 

 zmierzać do optymalizacji wielkości i struktury aktywów bieżących z punktu 

widzenia minimalizacji kosztów utrzymania tych aktywów, 

 zmierzać do kształtowania struktury źródeł finansowania tych aktywów 

sprzyjającej minimalizacji kosztów ich finansowania.  

                                                 
355

 J. Czekaj, Z. Dresler: wyd. cyt. s. 118. 
356

 A. Rutkowski: wyd. cyt. s. 385. 
357

 J. Czekaj, Z. Dresler: wyd. cyt.  s. 126. 
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 Do oceny zarządzania kapitałem obrotowym wykorzystuje się między innymi cykl netto 

kapitału obrotowego (cykl konwersji gotówki, cykl kasowy). Określa się nim okres jaki upływa od 

momentu wydatkowania środków pieniężnych na zakup czynników produkcji, towarów handlowych 

itd. do momentu uzyskania wpływów środków pieniężnych ze sprzedaży towarów lub wyrobów 

(usług) wyprodukowanych dzięki zastosowaniu tych czynników. Długość cyklu kapitału obrotowego 

uzależniona jest długością cyklu konwersji zapasów i należności (tzw. cykl operacyjny) oraz 

odroczenia płatności zobowiązań. Im krótszy cykl operacyjny (cykl zapasów i należności) tym lepsza 

sytuacja przedsiębiorstwa, gdyż zapasy krótko zalegają w magazynie, a należności są szybko 

inkasowane. Krótki cykl zapasów jednak nie zawsze świadczy o dobrej sytuacji przedsiębiorstwa. 

Może być również sygnałem o problemach finansowych i o konieczności dokonywania zakupu 

materiałów (towarów) w małych, nieracjonalnych partiach.   

 Efektywne zarządzanie kapitałem obrotowym powinno więc polegać na skracaniu cyklu 

konwersji gotówki. Może to być osiągnięte przede wszystkim poprzez: 

 skracanie cyklu konwersji zapasów, 

 skracanie okresu spływu należności, 

 wydłużanie okres odroczenia płatności za zobowiązania . 

 Cele te jednak powinny być realizowane w oparciu o analizę kosztów i korzyści. Przede 

wszystkim skracanie cyklu kapitału obrotowego powinno być prowadzone do momentu, w którym nie 

spowoduje ono zwiększenia kosztów angażowania kapitału obrotowego lub zmniejszenia sprzedaży 

przedsiębiorstwa. Zatem do momentu, w którym krańcowy koszt związany ze skracaniem tego cyklu 

jest niższy od kosztów zewnętrznych źródeł finansowania lub niższy od strat ponoszonych w związku 

ze zmniejszeniem sprzedaży. 

 Długość cyklu środków pieniężnych została wyznaczona dla badanych małych i średnich 

przedsiębiorstw na przestrzeni lat 1995-2004 (rys. 89). 

Cykl środków pienieżnych - średnia

-9,00

-4,00

1,00

6,00

11,00

16,00

1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

0-9

10-49

50-249

 

Rys. 89. Cykl środków pieniężnych w sektorze MSP na przestrzeni lat 1995-2004. 
Źródło: opracowanie własne. 
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 Analiza mediany cyklu środków pieniężnych w przedsiębiorstwach z sektora MSP dostarcza 

następujących wniosków: 

 w największym stopniu skróceniu uległ cykl środków pieniężnych w średnich 

przedsiębiorstwach: z 16 dni w 1995 do 0 w 2004 roku, 

 w małych przedsiębiorstwach cykl środków pieniężnych jest stosunkowo stabilny – w latach 

1997-2002 utrzymywał się na tym samym poziomie 2-3 dni i uległ dwukrotnemu wydłużeniu 

w 2004 roku 

 mikroprzedsiębiorstwa cechuje najbardziej niestabilny cykl środków pieniężnych, aczkolwiek 

oscyluje wokół zera przybierając ujemne lub dodatnie wartości. 

Wydaje się zatem, iż średnie przedsiębiorstwa prowadzą celową politykę skracania cyklu środków 

pieniężnych, zwiększa się świadomość kadry zarządczej odnośnie zarządzania cyklem kapitału 

obrotowego. Ujemny cykl środków pieniężnych świadczy o inkasowaniu należności jeszcze zanim 

nastąpi konieczność zapłaty zobowiązań.  

 W mikroprzedsiębiorstwach wahania cyklu są największe, co wynikać może z braku świadomości 

zarządzania długością poszczególnych cykli. Z drugiej strony cykl środków najwyraźniej oscyluje 

wokół zera. To z kolei może świadczyć o działaniu mikroprzedsiębiorstw w taki sposób, aby cykl 

operacyjny był zbliżony do okresu odroczenia zobowiązań. Mikroprzedsiębiorstwa dążą z reguły do 

tego, by regulować zobowiązania po zainkasowaniu należności, w ten sposób chcą uniknąć 

konieczności korzystania z oprocentowanego finansowania zewnętrznego.  

 Histogramy cyklu środków pieniężnych sporządzone dla 2004 roku dostarczają informacji o 

dominującym przedziale cyklu (rys. 90). Na podstawie wykresu można poczynić następujące 

spostrzeżenia: 

 dla mikroprzedsiębiorstw dominującym przedziałem jest przedział 0-20 dni, należy do niego 

aż 30 % badanych mikroprzedsiębiorstw, z kolei na drugim miejscu znalazł się przedział -20 

do 0 (23 % mikroprzedsiębiorstw), 

 dla małych przedsiębiorstw dominującym przedziałem jest 0-20 (28 % firm), drugie miejsce -

20-0 (21 % firm), 

 dla średnich podmiotów dominujący przedział to (-20,0), znalazło się w nim 23 % średnich 

przedsiębiorstw; drugie miejsce należy do przedziału 0 do 20 dni (22 % średnich 

przedsiębiorstw). 

Jeżeli przyjmiemy mniejsze przedziały, co 10 dni, to wnioski będą następujące: 

 dominującym przedziałem dla mikroprzedsiębiorstw jest przedział 0-10 dni (18 % 

mikroprzedsiębiorstw), 

 dominantą dla małych firm jest przedział 0-10 (15 % firm), 

 dominantą dla średnich firm jest przedział (-10,0) (13 % średnich firm). 
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W ostatnim roku prowadzonej analizy widać wyraźnie, że cykl kapitału obrotowego w mikro i 

małych przedsiębiorstwach zbliżał się do zera,  jednak dominowały przedsiębiorstwa z dodatnim 

cyklem. Dominujący ujemny przedział cyklu środków pieniężnych w średnich przedsiębiorstwach 

świadczyć o lepszej pozycji tych przedsiębiorstw i sprawniejszym zarządzaniu kapitałem 

obrotowym, a tym samym płynnością finansową.  

Cykl środków pieniężnych, mikroprzedsiębiorstwa, 2004
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Cykl środków pieniężnych, małe przedsiębiorstwa, 2004
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Cykl środków pieniężnych, średnie przedsiębiorstwa, 2004
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Rys. 90. Histogram cyklu środków pieniężnych dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w 2004 

roku. 
Źródło: opracowanie własne. 
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7.4.2. Zarządzania należnościami 

7.4.2.1. Kredyt kupiecki 

 Zarządzanie należności jest istotnym elementem zarządzania płynnością finansową (kapitałem 

obrotowym). Jak wynikało z badań przeprowadzonych w Kanadzie, w wielu upadających 

przedsiębiorstwach kadra zarządcza miała problemy z właściwym określeniem warunków 

kredytowych dla swoich odbiorców (zob. rozdział 4.2.). Zbytnie wydłużanie okresu kredytowania 

odbiorców, przy jednoczesnym krótkim okresie odroczenia zobowiązań może prowadzić do 

problemów finansowych małych przedsiębiorstw, w sytuacji, gdy nie mają możliwości łatwego 

pozyskania obcych źródeł finansowania działalności, szczególnie w początkowym okresie 

funkcjonowania. Z drugiej dochodzi problem zatorów płatniczych, słabej ściągalności 

przeterminowanych należności, trudnej i kosztownej drogi sądowej do odzyskania wierzytelności. 

 Zarządzanie należnościami w przedsiębiorstwie sprowadza się przede wszystkim do 

zarządzania należnościami od odbiorców, polega na określeniu zasad udzielana kredytu kupieckiego 

odbiorcom i ocenie wpływu danej polityki kredytowej na wyniki finansowe przedsiębiorstwa. 

Optymalna polityka kredytowania to taka, która równoważy koszty i korzyści związane z 

należnościami i pozwala maksymalizować wartość przedsiębiorstwa. 

Prowadzenie polityki kredytowej wobec dostawców wymaga
358

: 

 ustalenia sposobu oceny wiarygodności kredytowej odbiorców, 

 określenia długości okresu kredytowego (okresu od wydania wyrobów, produktów do 

momentu uregulowania należności), 

 ustalenia polityki windykowania należności, 

 określenia wielkości opustów udzielanych nabywcom płacącym gotówką. 

 Kredyt kupiecki, ma istotny wpływ zarówno na sytuację płatniczą kredytodawców i 

kredytobiorców. Wydłużone terminy płatności są przede wszystkim instrumentem wzrostu sprzedaży. 

Jednocześnie wraz z wydłużaniem terminów płatności wzrasta ryzyko powstania należności trudno 

ściągalnych i nieściągalnych. Egzekucja długów pociąga za sobą koszty, a nieskuteczna może oznacza 

utratę przychodów ze sprzedaży. 

 Zwiększenie zakresu kredytowania odbiorców pociąga za sobą konieczność angażowania 

własnych środków, a często także zewnętrznych, takich jak pożyczki i kredyty bankowe. Wzrost 

zaangażowania własnych i obcych środków finansowych w aktywa obrotowe może prowadzić do 

obniżenia rentowności lub w krańcowej sytuacji do utraty płynności finansowej.  

 W ramach polityki kredytu kupieckiego można realizować różne cele np
359

.: 

 wzrost sprzedaży, 

 zmniejszenie ryzyka niewypłacalności odbiorców, 

                                                 
358

 J. Czekaj. Z. Dresler: wyd. cyt. s. 146. 
359

 J. Kowalczyk, A. Kusak :Decyzje finansowe firmy. Metody analizy. Warszawa: C.H. Beck 2006 s. 189. 
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 zachowanie płynności finansowej, 

 zmniejszenie kosztu finansowania bieżącej działalności, 

 minimalizacja poziomu należności. 

 Przedsiębiorstwo może zawężać stosowanie wydłużonych terminów płatności do odbiorców o 

większej wiarygodności, tym samym ograniczać ryzyko niewypłacalności odbiorców. Zachowanie 

zdolności płatniczej uzyskuje się poprzez odpowiednie skorelowanie kredytów kupieckich 

udzielanych i wykorzystywanych. Uzyskanie wydłużonych terminów płatności u własnych dostawców 

pozwala na wydłużenie terminów płatności odbiorcom bez pogarszania sytuacji płatniczej 

przedsiębiorstwa. Ponadto kredyt kupiecki uzyskiwany u odbiorców stanowi tanie źródło 

finansowania. Często przyjmuje się, że koszt kredytu kupieckiego jest zerowy. Przedsiębiorstwo 

zwiększając udział kredytu kupieckiego wśród źródeł finansowania uzyskuje niższy koszt 

finansowania działalności bieżącej. 

Do podstawowych metody kształtowania polityki należności można zaliczyć: 

 wydłużanie bądź skracanie okresu, na jaki został udzielony kredyt kupiecki, 

 wprowadzenie bądź likwidację opustów za wcześniejszą płatność gotówkową. 

 Jest to wybór pomiędzy rozluźnianiem, bądź zaostrzaniem polityki kredytowania odbiorców. 

Skutkiem rozluźniania polityki kredytowej będzie najprawdopodobniej wzrost sprzedaży i zysków, ale 

z reguły wzrost kosztów finansowania, monitoringu należności. Natomiast zaostrzenie polityki 

kredytu kupieckiego prowadzi do spadku przychodów ze sprzedaży, zysków, ale także kosztów.  

  Udzielenie kredytu kupieckiego wyraża się więc w dwojakiego rodzaju skutkach 

finansowych: zmianie wielkości zysku oraz zmianie przepływów gotówkowych i sytuacji płatniczej 

przedsiębiorstwa. Z punktu widzenia zarządzania płynnością finansową istotniejszy jest drugi aspekt, 

zmiana wysokości wpływów pieniężnych. Wydłużenie lub skrócenie okresu kredytu kupieckiego ma 

wpływ na wielkość należności. Wzrost należności, w związku z wydłużeniem terminów płatności, 

skutkuje uszczupleniem wpływów gotówkowych na daną chwilę i przesunięciem ich w czasie. Do 

efektów gotówkowych prowadzonej polityki kredytowej należy również utrata wpływów ze sprzedaży 

z tytułu niewypłacalności dłużników (rys. 91). 
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Rys. 91. Polityka w zakresie udzielenia kredytu kupieckiego a wpływy gotówkowe. 
Źródło: J. Kowalczyk, A. Kusak : wyd. cyt.  s. 192. 

 

 Skutki zmiany polityki kredytowej uwidaczniają się w wielu obszarach przedsiębiorstwa. 

Należy je dokładnie analizować, aby oszacować wszelkie konsekwencje z przyjętej polityki 

kredytowej. Przy określaniu owych skutków można skorzystać z metod, które określają wpływ 

podjętych decyzji na koszty, zyski oraz przepływy pieniężne. 

Podstawowe metody analizy kształtowania polityki kredytowej to: 

1) porównanie rachunków zysków i strat (ustalenie przychodów, kosztów oraz zysku dla 

poszczególnych wariantów polityki kredytowej)
360

, 

2) analiza przyrostowa (oszacowanie zmiany należności oraz zysku po wprowadzeniu zmian w 

polityce kredytowej)
361

 

3) podejście inwestycyjne (traktowanie decyzji o sprzedaży z odroczonym terminem jako decyzji 

inwestycyjnej, oparcie rachunku na przepływach pieniężnych)
362

. 

 Z powodzeniem w małych i średnich przedsiębiorstwach może być stosowana analiza 

przyrostowa oraz porównanie rachunków zysków i strat. Są one proste i intuicyjne. Problemów może 

przysporzyć metoda inwestycyjna, gdyż wymaga podstawowej wiedzy z zakresu wartości pieniądza w 

czasie. 

                                                 
360

 P. J. Szczepankowski: wyd. cyt. s. 315-317. 
361

 P. J. Szczepankowski: wyd. cyt. s. 317-321; J. Czekaj, Z. Dresler: wyd. cyt.  s. 147; J. Kowalczyk, A. Kusak: 

wyd. cyt.  s. 191; A. Rutkowski: wyd. cyt. s. 435. 
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 P. J. Szczepankowski: wyd. cyt.  s. 321-323; A. Rutkowski: wyd. cyt. s. 438-441. 
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7.4.2.2. Zakres stosowania kredytu kupieckiego przez MSP 

 Kredyt kupiecki jest często wykorzystywanym przez przedsiębiorstwa źródłem finansowania 

działalności. Z prowadzonych przez autorkę badań ankietowych wynika, że około 50 % małych i 

średnich przedsiębiorstw udziela kredytu kupieckiego. Z innych badań wynika, że odsetek ten jest 

wyższy i sięga 94 %
363

. 

 Średni cykl należności w badanych przedsiębiorstwach ulegał znacznym wahaniom (rys. 92) i 

oscylował od 40 do 55 dni. Wydłużający się cykl należności w średnich przedsiębiorstwach może być 

objawem prowadzenia celowej polityki aktywizacji sprzedaży. W mikroprzedsiębiorstwach cykl 

należności był stosunkowo wysoki w porównaniu z pozostałymi przedsiębiorstwami i systematyczne 

ulega skróceniu, co świadczyć może o zmniejszaniu się zatorów płatniczych. Od 2002 roku cykl 

należności obniża się wyraźnie we wszystkich grupach, co związane jest z ogólną poprawą 

koniunktury gospodarczej i coraz lepszą płynnością finansową badanych przedsiębiorstw. 
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Rys. 92. Cykl należności w małych i średnich przedsiębiorstwach (średnia arytmetyczna) w latach 

1995-2004. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Z histogramu cyklu należności sporządzonego dla roku 2004 wynika, że średnie 

przedsiębiorstwa skłonne są do udzielania dłuższych terminów płatności niż podmioty mniejsze (rys. 

93). Na podstawie histogramu stwierdzamy, że dominantą jest: 

 w mikroprzedsiębiorstwach przedział 10-20 dni (15 % mikroprzedsiębiorstw), 

 w małych przedsiębiorstwach 40-50 dni (13 % małych przedsiębiorstw), 

 w średnich przedsiębiorstwach 50-60 dni (14 % średnich przedsiębiorstw). 

 Dłuższe cykle inkasowania należności w średnich przedsiębiorstwach wynikają po pierwsze z 

charakteru branży. Zwykle są to branże B2B (business to business), gdzie kredytowanie odbiorców 
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 Przedsiębiorczość w Polsce 2005. s. 64. 
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jest normą, a wydłużanie terminów płatności decyduje o atrakcyjności oferty, podczas gdy 

mikroprzedsiębiorstwa działają głównie w handlu i usługach, gdzie odbiorcą jest często klient 

detaliczny. Ponadto średnie przedsiębiorstwa mają lepszy dostęp do kredytów bankowych, zatem 

mogą sfinansować zwiększający się poziom kredytów kupieckich. 
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Wskaźnik cyklu należności małe przedsiębiorstwa, MSP, 2004 
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Wskaźnik cyklu należności, średnie firmy, 2004 r. 
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Rys. 93. Histogramy cyklu należności w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach w 2004 roku. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

7.4.2.3. Problem zatorów płatniczych 

 Z należnościami związany jest problem zatorów płatniczych, polegających na tym, że 

przedsiębiorstwa nie płacą swoich zobowiązań, ponieważ same nie otrzymują zapłaty. Jest to 

zjawisko, które swoim zasięgiem może ogarnąć wszystkie powiązane gospodarczo przedsiębiorstwa i 
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doprowadzić do utraty płynności finansowej. Przyczyn zatorów płatniczych można doszukiwać się 

przede wszystkim w
364

: 

 nagłym, ogólnym pogorszeniu sytuacji gospodarczej po okresie dłuższego wzrostu 

gospodarczego, 

 sytuacji niewystarczającego kapitału własnego, 

 przewlekłości pracy sądów (długotrwałe procesy powodują niemożność odzyskania 

należności), 

 nieuczciwym bądź nieudolnym zarządzaniu, 

 braku jednoznacznego potępiania przez środowiska zawodowe nieuczciwych praktyk 

w biznesie, 

 lekkomyślnym podejściu do badania wiarygodności partnerów w interesach. 

 Zatory płatnicze oraz ogromna skala zadłużenia były głównym zagrożeniem dla płynności 

finansowej w okresie transformacji ustrojowej
365

. Wzajemne zadłużanie się przedsiębiorstw stanowiło 

podstawowe źródło finansowania majątku obrotowego, o znaczeniu dużo większym niż 

krótkoterminowe kredyty bankowe. Wraz z poprawą koniunktury gospodarczej poziom zatorów 

płatniczych, spowodowany opóźnieniami w regulowaniu należności przez kontrahentów, maleje i 

dotyczy coraz mniejszej ilości przedsiębiorstw, chociaż nie stracił zupełnie na znaczeniu.  

 Mimo ogólnej poprawy płynności finansowej również małych przedsiębiorstw o niskiej 

dyscyplinie płatniczej dłużników i rozpowszechnieniu opóźnień w płatnościach świadczą wyniki 

badań wskazujące, iż 97% małych i średnich przedsiębiorstw na co dzień spotyka się z problemem 

opóźnionych należności
366

. Również z ankiety przeprowadzonej przez autorkę wynika, że niemal 

wszystkie przedsiębiorstwa deklarujące udzielanie kredytu kupieckiego miały w swoim portfelu 

należności przeterminowane (rys. 94). Najwięcej przedsiębiorstw twierdziło, że należności 

przeterminowane stanowią od 10-20 % należności ogółem. Do najważniejszych przyczyn 

opóźnionych płatności należą trudności finansowe dłużnika oraz traktowanie dostawcy jako źródło 

bezpłatnego finansowania (umyślne opóźnianie  płatności). 

 Jeżeli chodzi opóźnienia w otrzymywaniu płatności, Polska na tle innych krajów europejskich 

plasuje się w okolicy środka stawki: 17,6 dnia w 2004 wobec 18,5 dnia w 2003 r. Wyprzedza tym 

samym takie kraje jak: Włochy (24 dni), Grecję (26 dni) oraz Czechy (24 dni). Największą dyscypliną 

płatniczą charakteryzowały się kraje skandynawskie: Finlandia (5 dni) oraz Dania (9 dni)
367

. 

 

                                                 
364

 A. Szpulak: Systemy wczesnego ostrzegania w zarządzaniu płynnością finansową przedsiębiorstw 

produkcyjnych AE Wrocław. 2005. s. 103 (praca doktorska). 
365

 Płynność finansowa polskich przedsiębiorstw w okresie transformacji …s. 38. 
366

 Badanie przeprowadzone w 2004 r. przez Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. na grupie 1500 

przedsiębiorstw, których roczny obrót nie przekracza 10 mln zł.(www.eulerhermes.pl). 
367

 Przedsiębiorczość w Polsce w roku 2006.. s. 125. 
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Rys. 94. Należności przeterminowane. 

Źródło: badania własne. 

 

 W tej sytuacji obok ustalenia wpływu zmiany polityki kredytowej na sytuację finansową 

przedsiębiorstwa niezmiernie ważne jest badanie wiarygodności kredytowej odbiorców, stosowanie 

zabezpieczeń kredytu kupieckiego oraz ustalenie polityki windykowania należności.  

  

7.4.2.4. Badanie wiarygodności kredytowej 

 Badanie wiarygodności odbiorców jest trudnym i kosztowym procesem, szczególnie dla miko 

i małego przedsiębiorstwa. Jak wynika z przeprowadzonej przez autorkę ankiety, tylko 34 % 

mikroprzedsiębiorstw i 46% małych przedsiębiorstw korzystających z kredytu kupieckiego bada 

wiarygodność kredytową swoich odbiorców. W średnich przedsiębiorstwach odsetek przedsiębiorstw 

badających ryzyko kredytowe odbiorców sięga już 88 %.  

 Metod badania wiarygodności kredytowej jest sporo i dzielą się na jakościowe, ilościowe i 

mieszane (część z nich została omówiona w rozdziale 2.6.). Podstawowym problemem dla małych 

przedsiębiorstw jest dostępność źródeł informacji o potencjalnym odbiorcy, koszt pozyskania takich 

informacji, a przede wszystkim umiejętności oceny ryzyka kredytowego na podstawie uzyskanych 

danych. 

 Wśród potencjalnych źródeł uzyskania informacji o kontrahentach można wymienić: 

1. Osobę kontrahenta – może udzielić podstawowych informacji o swojej działalności np. 

przekazać kopię sprawozdań finansowych lub zaświadczenie z US lub ZUS o niezaleganiu w 

opłacaniu podatków i składek. Z oczywistych względów nie będzie to wystarczające źródło 

informacji. Można próbować zweryfikować podane informacje odwiedzając kontrahenta w 

siedzibie. Ponadto gruntowna analiza sprawozdań finansowych wymaga odpowiedniej wiedzy 

z zakresu finansów. 

2. Wywiadownię gospodarczą – wywiadwonie na zlecenie klientów przygotowują szczegółowe 

raporty o przedsiębiorstwie przypisując je do odpowiedniej klasy ryzyka. Barierą dla małego 

przedsiębiorcy może być koszt pozyskania takiej informacji. 
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3. Krajowy Rejestr Sądowy – w krajowym rejestrze sądowym można pozyskać sprawozdania 

finansowe przedsiębiorstw, jeżeli podlegają kodeksowi spółek handlowych. Jest to jednak  

dosyć czasochłonne, choć bezpłatne. 

4. Krajowy Rejestr Długów – za niewielką opłatą przedsiębiorca może sprawdzić czy kontrahent 

znalazł się już na liście niesolidnych dłużników. 

5. Kontrahentów z branży – informacje o wiarygodności potencjalnego biorcy kredytu 

handlowego można uzyskać korzystając z nieformalnej sieci kontaktów. To źródło informacji 

jest stosunkowo wiarygodne i najtańsze. 

 Z przeprowadzonej ankiety wynika, iż najpopularniejszym źródeł pozyskania informacji był 

sam kontrahent, na drugim miejscu znalazła się wywiadownia gospodarcza, następnie inni 

przedsiębiorcy i Krajowy Rejestr Długów. (rys. 95). Mikroprzedsiębiorcy częściej niż większe 

przedsiębiorstwa wybierali uzyskiwanie informacji bezpośrednio od kontrahenta oraz innych 

przedsiębiorców. Podobne wnioski wynikają z badań przeprowadzonych przez Euler Hermes
368

.Tylko 

11% ankietowanych przedsiębiorstw korzysta z raportów wywiadowni gospodarczych.  

Źródła pozyskiwania informacji o kontrahencie w procesie 

oceny wiarygodności kredytowej
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Rys. 95. Źródła pozyskania informacji o kontrahencie w procesie oceny wiarygodności kredytowej. 
Źródło: badania własne. 

 

7.4.2.5. Zabezpieczenie kredytu kupieckiego 

 Zawarcie transakcji handlowej z odroczonym terminem płatności jest równoznaczne z 

udzieleniem kredytu handlowego. W porównaniu z kredytem bankowym udzielenie kredytu 

kupieckiego wiąże się jednak z większym ryzykiem. W praktyce sprzedawca może domagać się o 

wiele mniej zabezpieczeń niż bank. Ponadto w przypadku żądania wygórowanych zabezpieczeń 

potencjalny klient może zrezygnować ze współpracy, wybierając inne przedsiębiorstwo z podobnym 

asortymentem, które udzielając tej samej długości terminów płatności nie żąda żadnych zabezpieczeń 

lub ponosi koszt ubezpieczenia kredytu kupieckiego.  

                                                 
368

 Badanie przeprowadzone w 2004 r. przez Euler Hermes Zarządzanie Ryzykiem Sp. z o.o. na grupie 1500 

przedsiębiorstw, których roczny obrót nie przekracza 10 mln zł.  
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 Z badanych ankietowo przedsiębiorstw, które udzielały kredytów kupieckich 1/3 

mikroprzedsiębiorstw stosowało zabezpieczenia kredytu kupieckiego, 19 % małych przedsiębiorstw i 

niemal połowa średnich (48 %). Najczęściej korzystano z zabezpieczenia wekslem in blanco z 

deklaracją wekslową (rys. 96). Stosunkowo niewiele przedsiębiorstw, twierdziło, że wykorzystuje 

ubezpieczenie należności, gwarancję bankową oraz cesję należności. 

  

Najczęściej stosowane zabezpieczenia kredytu kupieckiego
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Rys. 96. Najczęściej stosowane zabezpieczenia kredytu kupieckiego. 
Źródło: badania własne. 

 

7.4.2.6. Windykacja 

 Podejście przedsiębiorstwa do sposobu windykowania należności jest także elementem 

polityki kredytowej przedsiębiorstwa. Ma ono istotne znaczenie w sytuacji zatorów płatniczych. 

Sposoby wykorzystywane w tym zakresie różnią się kosztami oraz skutecznością. Zbyt rygorystyczne 

traktowanie klientów, którzy spóźnili się z płatnością chociażby jeden dzień, może ich zniechęcić do 

dalszej współpracy z przedsiębiorstwem, co może przełożyć się na spadek obrotów i zysków 

przedsiębiorstwa. Z drugiej strony zwlekanie z rozpoczęciem windykacji należności 

przeterminowanych jest przyczyną słabej ściągalności. W procesie windykacji należności wierzyciel 

może skorzystać z następujących działań
369

:  

 polubowne negocjacje z dłużnikiem, 

 powierniczy przelew wierzytelności,  

 skorzystanie z wywiadowi gospodarczych, 

 dochodzenie roszczeń w postępowaniu sądowym, 

 sprzedaż wierzytelności. 

 Małe przedsiębiorstwo zwykle nie dysponuje wyspecjalizowaną komórką, która zajmowałaby 

się tylko i wyłącznie oceną wiarygodności odbiorców lub ściąganiem należności. Z badań 

                                                 
369

 A. Kusak: Płynność finansowa. Analiza i sterowanie. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Wydziału 

Zarządzania UW 2004 s. 128. 
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ankietowych wynika, że w 1/3 mikroprzedsiębiorstw windykacją zajmował się właściciel (rys. 97). 

Funkcje windykacyjne bardzo często spełniały działy księgowości. Aż 62 %, 52 średnich i 34 % mikro 

przedsiębiorstw udzielających kredytu kupieckiego deklarowało, że to właśnie pracownicy 

księgowości są odpowiedzialni za windykację należności przeterminowanych. 
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Rys. 97. Podmiot odpowiedzialny za windykację należności w zależności od wielkości 

przedsiębiorstwa. 
Źródło: badania własne. 

 

 Wśród innych odpowiedzi w mikroprzedsiębiorstwach pojawiły się: kierownik, prawnik, 

firma windykacyjna, radca prawny, prezes, wszyscy działamy w tym kierunku, ubezpieczyciel, osobna 

komórka firmy, wyznaczony pracownik. Natomiast w średnich przedsiębiorstwach: zarząd, 

zewnętrzna firma, dyrektor finansowy, specjalista do spraw windykacji, dział windykacji, dział 

finansowy, pracownik specjalny. Zatem w średnich przedsiębiorstwach częściej pojawiały się 

podmioty, których zadaniem było zajmowanie się wyłącznie windykacją.  

 Jednocześnie połowa przedsiębiorstw, które udzielały kredytów kupieckich, skłonna była 

powierzać windykację wyspecjalizowanym w tych usługach pomiotom (rys. 98). Natomiast z 

przedsiębiorstw, które deklarowały korzystanie z usług wyspecjalizowanych przedsiębiorstw często 

robiły to małe i mikro przedsiębiorstwa, zawsze połowa średnich przedsiębiorstw.  
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Skłonność do korzystania z pomocy firm windykacyjnych
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Rys. 98. Skłonność do korzystania z pomocy firm windykacyjnych grupy przedsiębiorstw, które 

udzielają kredytu kupieckiego. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Jednym ze sposobów windykacji należności jest dochodzenie roszczeń w postępowaniu 

sądowym. Wystąpienie na drogę sądową następuje wtedy, gdy polubowne negocjacje z dłużnikiem nie 

dały wierzycielowi zaspokojenia roszczeń. Droga ta jednak jest kosztowna, stosunkowo długa i nie 

zawsze skuteczna, często jednak jest jedynym sposobem na odzyskanie wierzytelności. Wnosząc 

pozew do sądu trzeba opłacić wpis sądowy do 8% kwoty należności i najczęściej nie jest to koniec 

wydatków. Nakaz zapłaty nie zawsze jest mobilizujący dla dłużnika, dlatego wierzyciel po 

uprawomocnieniu się nakazu zapłaty może złożyć wniosek o klauzulę wykonalności, która otwiera 

drogę do egzekucji komorniczej. Egzekucja komornicza może być prowadzona między innymi z: 

rachunków bankowych, nieruchomości, ruchomości, wierzytelności i innych praw majątkowych
370

. W 

sytuacji, gdy równocześnie egzekucję komorniczą prowadzi kilku kontrahentów dłużnika, może 

okazać się, że środki pozyskane tą drogą nie wystarczą na zaspokojenie wszystkich podmiotów.  

  Wśród ankietowanych przedsiębiorstw, spośród tych, które udzielały kredytów kupieckich, 

najczęściej skłonne do występowania na drogę sądową były średnie przedsiębiorstwa (48 %), rzadziej 

miko i małe podmioty (34 % i 19 %). 

  Coraz powszechniej stosowanym sposobem odzyskania przeterminowanych wierzytelności 

jest ich sprzedaż. Skup wierzytelności najczęściej prowadzą wyspecjalizowane podmioty (np. firmy 

windykacyjne), które nabywają wierzytelność ze znacznym upustem licząc na zysk w przypadku 

skutecznej egzekucji. Jednocześnie przejmują one ryzyko odzyskania wierzytelności od dłużnika. 

Zbywca uzyskuje kwotę mniejszą od nominalnej, ale jest ona wypłacana od razu lub w krótkim 

okresie.  

 Skuteczność windykacji przez ankietowane przedsiębiorstwa oceniana jest dosyć wysoko (rys. 

99). Najwięcej przedsiębiorstw deklarowało, że udaje im się odzyskać od 90 % do 100 % należności 

przeterminowanych. Na drugim biegunie, znalazła się nieduża grupa przedsiębiorstw (głównie 

                                                 
370

 Tamże s. 130. 
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małych), które deklarowały, iż odzyskują od 5-10 % należności przeterminowanych. Przypuszczalnie 

działania windykacyjne podejmowane są zbyt późno lub z wykorzystaniem nieskutecznych narzędzi. 

Ocena skuteczności windykacji należności
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Rys. 99. Ocena skuteczności windykacji należności przeterminowanych (jaki % należności 

przeterminowanych udaje się odzyskać). 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Dodać należy, iż jednym ze sposób zarządzania należnościami jest faktoring (rynek faktoringu 

i perspektywy jego rozwoju zostały omówione w rozdz. 5.5.9.). Wśród ankietowanych 

przedsiębiorstw nie cieszył się on jednak zbyt dużym powodzeniem. Tylko 5 % mikro, 12 % małych i 

4 % średnich deklarowało korzystanie z usług faktoringu w swojej działalności.  

 

7.4.3. Zarządzanie zobowiązaniami   

 

 Zapewnienie odpowiednich źródeł finansowania dla realizacji celów gospodarczych 

warunkuje utrzymanie płynności finansowej. Wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa mierzonym 

wzrostem aktywów oraz sprzedaży zwiększa się zapotrzebowanie na środki finansowe. Finansowaniu 

potrzeb krótkoterminowych mogą służyć między innymi następujące źródła: 

 zobowiązania bieżące wobec dostawców (kredyt kupiecki), pracowników i instytucji 

publiczno-prawnych, 

 krótkoterminowe kredyty bankowe i inne pożyczki krótkoterminowe (w tym z funduszy 

pożyczkowych); 

 faktoring, 

 krótkoterminowe papiery dłużne. 

 Problem dostępności w szczególności do kredytów oraz innych form finansowania 

działalności został omówiony szczegółowo w rozdziale 5.6. Krótkoterminowe papiery dłużne są w 

praktyce instrumentem trudno dostępnym dla małych i średnich przedsiębiorstw, dlatego też nie 

zostaną omówione. 
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 Przedsiębiorstwo mając dostęp do tak różnych źródeł finansowania działalności powinno 

dążyć do optymalizacji swojego zadłużenia przy równoczesnej minimalizacji kosztów finansowania 

działalności. Decydując się na określony sposób finansowania krótkoterminowych potrzeb 

finansowych przedsiębiorstwo powinno zwrócić uwagę na następujące kwestie
371

: 

1) dostępność określonego źródła finansowania działalności, szczególnie istotna w przypadku 

małych  i średnich przedsiębiorstw, 

2) efektywny koszt finansowania, 

3) możliwy do zaakceptowania poziom ryzyka związany ze sposobem finansowania, 

4) elastyczność źródeł finansowania (możliwość przełożenia spłaty, łatwość dostosowania 

danego źródła do zmieniających się potrzeb w przyszłości). 

W ankiecie zapytano o najczęściej wykorzystywane źródła finansowania działalności bieżącej 

(przedsiębiorcy mogli wskazać do trzech źródeł, rys. 100). Badani przedsiębiorcy najczęściej 

wskazywali jako obce źródło finansowania działalności kredyty krótkoterminowe (50, 7 %). Wiele 

przedsiębiorstw korzysta z kredytowania się u własnych odbiorców (17,9 %). Około 3,4 % 

ankietowanych firm na pytanie o korzystanie z obcych źródeł finansowania działalności wskazywało, 

że korzystają wyłącznie ze środków własnych. Wymienianie kredytów długoterminowych jako źródło 

finansowania działalności bieżącej wskazuje na niezrozumienie ich istoty (powinny być one 

wykorzystywane do finansowania działalności inwestycyjnej, a nie operacyjnej).  Zaskakujące jest iż 

na pierwszym miejscu znalazły się kredyty bankowe (50 % ankietowanych przedsiębiorstw), na 

drugim kredyt kupiecki (30 % odpowiedzi). Świadczyć to może o  niepostrzeganiu kredytu 

kupieckiego jako obcego źródła finansowania działalności.   

Obce źródła finansowania działalności bieżącej
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Rys. 100. Obce źródła finansowania działalności bieżącej. 
Źródło: opracowanie własne. 

Uwaga: procenty nie sumują się do 100, gdyż przedsiębiorcy mieli możliwość wskazania do 3 źródeł 

finansowania. W ankiecie zostały podane narzucone: kredyty krótkoterminowe, kredyty od dostawców, kredyty 

od odbiorców, pożyczki z sektora pozababmkowego, krótkoterminowe papiery dłużne (KPD) oraz 

mikropożyczki. Pozostałe odpowiedzi zostały dodane przez przedsiębiorców. 
 

                                                 
371

 A. Rutkowski: wyd. cyt. s. 451 
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Głównym kryterium wyboru  obcych źródeł finansowania przez małe średnie przedsiębiorstwa 

jest (rys. 101) koszt kapitału (dla 38 % ankietowanych), na drugim miejscu znalazł się czas ubiegania 

się o kapitał (17 %), na trzecim natomiast rodzaj i wielkość zabezpieczeń (11 % odpowiedzi). 

Uplasowanie  czasu na drugim miejscu w hierarchii ważności czynników decydujących o wyborze 

obcych źródeł finansowania działalności może świadczyć o tym, że w wielu przypadkach 

przedsiębiorstwa muszą szybko pozyskać finansowanie zewnętrzne. Zapotrzebowanie na kredyty nie 

jest więc planowane a finansowanie pozyskuje się ad hoc. Zabezpieczenia  znalazły się na trzecim 

miejscu, zatem nie są tak dużym problemem, jak to jest przedstawiane w literaturze przedmiotu. 

Również względy proceduralne nie mają dużego znaczenia w drodze po obce źródła finansowania.  

Decydujące czynniki przy wyborze źródeł finansowania 

działalności bieżącej w MSP

38%

30%

17%

11%

9%

8%

5%

0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%

koszt pozyskanego kapitału,

odmowa odpowiedzi

czas ubiegania się o kapitał,

rodzaj i wielkość zabezpieczeń,

wielkość kapitału, jaki można pozyskać.

 procedura ubiegania się o wsparcie,

czas spłaty kapitału,

 

Rys. 101. Obce źródła finansowania działalności bieżącej. 
Źródło: opracowanie własne. 

Uwagi: % nie sumują się do 100 % dlatego, że ankietowani mieli możliwość udzielenia do 2 

odpowiedzi. 

 

 Jak wynika z przeprowadzonej ankiety kredyt kupiecki jest jednym z podstawowych źródeł 

finansowana działalności małych przedsiębiorstw, obok kredytu bankowego. Rozmiary kredytu 

kupieckiego wyznaczają: wielkość dokonywanych zakupów oraz okres odroczonej zapłaty. Gdy rośnie 

wielkość dokonywanych zakupów oraz wydłuża się termin odroczonej zapłaty, to rozmiar 

wykorzystywanego kredytu kupieckiego ulega zwiększeniu. Wielkość dokonywanych zakupów 

pozostaje natomiast z poziomem sprzedaży i produkcji. 

 Znaczenie kredytu kupieckiego jako źródła finansowania działalności wzrasta szczególnie w 

okresie, gdy przedsiębiorstwo ma problemy płatnicze oraz nie posiada wystarczających zabezpieczeń, 

by uzyskać kredyt bankowy. Jak przekonaliśmy się w poprzednim rozdziale, małe przedsiębiorstwa 

raczej nie oceniają rzetelnie sytuacji finansowej swoich odbiorców. Natomiast banki, nie dość, że mają 

dużo lepszy dostęp do informacji o kontrahencie, to dysponują armią wyszkolonych analityków, 

którzy potrafią szybko dostrzec kłopoty finansowe przedsiębiorstwa. W sytuacji, gdy bank nie udzieli 

kredytu, najczęściej zrobi to dostawca.  
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 Okres udzielonego kredytu kupieckiego wpływa na poziom zobowiązań, a także cykl 

odroczenia płatności. Wydłużanie cyklu zobowiązań jest celem cząstkowym zarządzania kapitałem 

obrotowym. Przedsiębiorstwo może to osiągnąć poprzez wydłużanie terminów płatności u 

poszczególnych dostawców.  

 Z prowadzonych badań wynika, że mikroprzedsiębiorstwa charakteryzowały się najkrótszym 

cyklem zobowiązań (48 dni w 2004), najdłuższym natomiast średnie przedsiębiorstwa (69 dni w 2004 

r.). Od 1996 roku cykl zobowiązań w mikroprzedsiębiorstwach systematycznie ulegał skróceniu, 

podczas gdy w przedsiębiorstwach średnich wzrastał. Od 2002 roku we wszystkich grupach można 

zaobserwować systematyczny spadek cyklu zobowiązań. Na przełomie lat 2002-2004 cykl uległ 

skróceniu: 

 w mikroprzedsiębiorstwach o 12,4 dni, 

 w małych przedsiębiorstwach o 6,59 dni, 

 w średnich przedsiębiorstwach o 6,33 dni. 
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Rys. 102. Cykl zobowiązań w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Skracane cyklu zobowiązań w mikro i małych przedsiębiorstwach może wynikać ze 

zmniejszania się skali zatorów płatniczych oraz poprawy dostępu do innych zewnętrznych źródeł 

finansowania działalności (kredytów, pożyczek). Dłuższy cykl zobowiązań w średnich 

przedsiębiorstwach w porównaniu z małymi i mikro z kolei może wynikać z ich większej siły 

przetargowej w kontaktach z kontrahentami. 

 Potwierdzeniem różnicy w skali korzystania z kredytu kupieckiego wśród małych i średnich 

przedsiębiorstw są histogramy (rys. 103). 

  

Cykl zobowiązań, mikroprzedsiębiorstwa, 2004
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Cykl zobowiązań, małe firmy, 2004
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Cykl zobowiązań, średnie przedsiębiorstwa, 2004
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Rys. 103. Cykl zobowiązań w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

Na podstawie histogramów można określić, że dominanta cyklu zobowiązań w poszczególnych 

grupach kształtuje się następująco: 

 mikroprzedsiębiorstw: 20-40 dni (24 % mikroprzedsiębiorstw), 

 małych przedsiębiorstw: 20-60 (po 21 % w grupie 20-40 i 40-60), 

 w średnich przedsiębiorstwach 40-60 (22 % średnich przedsiębiorstw). 

Warto zwrócić również uwagę, że do przedziału 0-20 dni należy: 

 aż 18 % mikroprzedsiębiorstw, 

 8 % średnich przedsiębiorstw, 

 tylko 3 % średnich przedsiębiorstw. 

 Wyraźnie, wraz ze wzrostem przedsiębiorstwa wydłuża się cykl płacenia zobowiązań. 

 Potwierdzeniem zmniejszania się roli zatorów płatniczych są odpowiedzi udzielone w badaniu 

ankietowym na pytanie o terminowość regulowania zobowiązań (rys. 104). Około 65-70% 

ankietowanych przedsiębiorstw twierdziło, że zawsze opłaca zobowiązania w terminie, a tylko 1 % 

mikroprzedsiębiorstw zawsze płaci z opróżnieniem. 
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Rys. 104. Regulowanie zobowiązań. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Dwie przyczyny nieuregulowania zobowiązań: spiętrzenie różnych płatności i mniejsze niż 

przedsiębiorstwo się spodziewało, wpływy ze sprzedaży wskazują na nieumiejętne zarządzanie 

przepływami pieniężnymi lub po prostu brak planowana finansowego (rys. 105). Około 37% - 40% 

małych i średnich przedsiębiorstw stwierdza, że nie reguluje na czas zobowiązań, ponieważ nie zostały 

uregulowane należności przez kontrahentów. Wskazuje to występujący w dalszym ciągu, aczkolwiek 

już nie tak istotny problem zatorów płatniczych, a także jest objawem niskiej jakości polityki kredytu 

kupieckiego (ocena kontrahentów, zabezpieczenia oraz windykacja). 

 

Przyczyny opóźniania się w regulowaniu zobowiązań
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Rys. 105. Regulowanie zobowiązań. 

Źródło: opracowanie własne. 

  

 Zarządzanie zobowiązaniami, podobnie jak zarządzanie należnościami jest słabym punktem 

mikro i małych przedsiębiorstw. Z przedstawionych danych liczbowych i odpowiedzi na ankiety 

wynika, że wiele działań w tym zakresie nie jest planowanych, a planowanie jest podstawą 

zarządzania. Trudno więc mówić o jakimś przemyślanym systemie zarządzania należnościami i 

zobowiązaniami. Szczególnie znalezienie się na drugim miejscu wśród kryteriów wyboru źródeł 
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finansowania „czasu pozyskania” wskazuje, że problemy finansowe są rozwiązywane na bieżąco, a 

kierownictwo działa na zasadzie straży pożarnej.  

7.4.4. Zarządzanie zapasami 

 Prowadzenie niemal każdej działalności, a w szczególności produkcyjnej i handlowej, 

wymaga gromadzenia zapasów. W przedsiębiorstwach produkcyjnych zapasy pozwalają zachować 

ciągłość produkcji, natomiast w handlowych zaspokoić potrzeby klientów. Podobnie jak w przypadku 

należności i zobowiązań poziom zapasów w dużej mierze zależy od wielkości sprzedaży. O ile 

należności powstają w wyniku dokonania sprzedaży, to zapasy należy nabyć, aby sprzedaż mogła być 

zrealizowana. Punktem wyjścia do ustalenia odpowiedniego poziomu zapasów jest wolumen 

sprzedaży i produkcji, a zatem wielkość prognozowanego popytu. Błędy popełnione odnośnie 

wielkości planowanej sprzedaży, a co za tym idzie poziomie, dotyczące poziomu zapasów mogą 

szybko doprowadzić do spadku sprzedaży, a następnie przepływów operacyjnych lub do nadmiernych 

kosztów utrzymania zapasów. Zatem zarządzanie zapasami obok zarządzania należnościami jest 

istotnym elementem zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie. 

 Jak już wcześniej zostało zasygnalizowane w mikro i małych przedsiębiorstwach planowanie 

opiera się głównie na intuicji właściela-menedżera. Przypuszczalnie więc również  o optymalnej 

wielkości zapasów nie będzie decydowało zastosowanie określonego modelu optymalizacyjnego, a 

raczej inne czynniki czy przesłanki
372

: 

 możliwość korzystania z rabatów cenowych, przy zakupie większych partii materiałów/ towarów, 

 chęć uchronienia się przed niekorzystnymi zmianami cen (np. przed ryzykiem cen surowców, 

walutowym lub stóp procentowych), 

 w warunkach dobrej koniunktury często firmy dokonują zakupów spekulacyjnych (na zapas) 

oczekując wzrostu cen materiałów. 

 Zarządzanie zapasami sprowadza się więc do ustalenia optymalnego poziomu zapasów, czyli 

takiego, który zapewni ciągłość produkcji i sprzedaży przy minimalnym koszcie. Problem kosztów 

zapasów należy rozpatrywać na kilku płaszczyznach. W logistycznej analizie kosztów tradycyjnie 

przyjmuje się trzy grupy kosztów
373

:  

 utrzymania zapasów (koszty kapitałowe, magazynowania, przeładunku, 

ubezpieczenia, zużycia i starzenia się), 

 zmawiania (utraty rabatu od wielkości zamówienia, wyczerpania zapasów), 

 wyczerpania zapasów. 

Ostatecznie zarządzanie zapasami koncentruje się na następujących kwestiach: 

                                                 
372

 Ze względu na możliwość zadania ograniczonej liczny pytań w ankiecie problematyka zarządzania zapasami 

nie została zdiagnozowana w badanej grupie przedsiębiorstw. 
373

 M. Sierpińska, D. Wędzki: wyd. cyt. s. 112-117. 
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 jaka powinna być optymalna wielkość zakupów poszczególnych rodzajów towarów 

lub materiałów, 

 kiedy należy złożyć zamówienie, 

 ile będzie dostaw w określonym terminie, 

 na ile dni działalności przedsiębiorstwa będzie gromadzony zapas. 

Kwestie te powinny być rozwiązane przy wykorzystaniu modeli optymalizacyjnych, które dokładnie 

zostały omówione w literaturze przedmiotu (np. model Baumola)
374

.  

 Z badań zaprezentowanych w artykule „Comparison between the financial structure of SME 

veseus large enterprise
375

” wynika, że duże przedsiębiorstwa charakteryzują się krótszym cyklem 

zapasów w dniach niż średnie i małe podmioty. W prowadzonych przez autorkę badaniach nie można 

jednoznacznie stwierdzić, że w każdej klasie EKD występuje podobna prawidłowość. Niemniej 

przykładem takiej branży, gdzie daje się zauważyć różnicę pomiędzy cyklem zapasów 

mikroprzedsiębiorstw, a przedsiębiorstw większych jest budownictwo (rys. 106.). W niemal w 

każdym z analizowanych lat cykl zapasów w mikroprzedsiębiorstwach jest wyższy niż w małych i 

średnich podmiotach. Równocześnie obserwujemy stałe skracanie cykl zapasów, co może być 

przejawem zwiększającej się świadomości o konieczności skracania cyklu zapasów. Jednak zgoła inna 

sytuacja panuje w branży produkcyjnej (produkcja metalowych wyrobów gotowych z wyłączeniem 

maszyn i urządzeń). Cykl zapasów średnich przedsiębiorstw jest dłuższy niż małych i mikro. Może to 

być skutkiem między innymi różnej złożoności wyrobów i rozbudowania asortymentu.  

Cykl zapasów w branży Budownictwo (Sekcja F,45)
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Np.  W. Dębski. Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa. Warszawa: PWN 

2005.s. 244-252; A. Kusak: wyd. cyt. s. 155; M. Sierpińska, D. Wędzki: wyd. cyt. s. 117-127, E. Brigham, L. 

Gapenski, wyd. cyt. tom II s.211. 
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D. Rivaud-Danset: Comparison between the financial structure of SME veseus large enterprise. 

Institutions et Dynamiques Historiques de l’Economie 1998, s. 23. 
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Cykl zapasów w dziale produkcja metalowych wyrobów gotowych, z 

wyłączeniem maszyn i urządzeń (28, podsekcja DJ)
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Rys. 106. Cykl zapasów w budownictwie oraz produkcji metalowych wyrobów gotowych, z 

wyłączeniem maszyn i urządzeń. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

7.5. Zarządzanie środkami pieniężnymi 

  

 Celem zarządzania płynnością finansową obok zapewnienia terminowego regulowania 

zobowiązań jest optymalizacja wielkości i struktury aktywów bieżących z punktu widzenia 

minimalizacji kosztów utrzymania tych aktywów. Składnikiem aktywów bieżących obok zapasów i 

należności są środki pieniężne. Zarządzanie środkami pieniężnymi jest elementem zarządzania 

płynnością finansową. 

Utrzymanie pewnego stanu środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz w formie 

gotówki w kasie jest więc niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstwa. W 

literaturze przedmiotu wymienia się trzy podstawowe motywy utrzymywania środków pieniężnych: 

transakcyjny, ostrożnościowy oraz spekulacyjny
376

. Motyw transakcyjny wiąże się z finansowaniem 

potrzeb bieżących. Motyw ostrożnościowy wynika z ryzyka gospodarowania. Nawet najdokładniejsze 

prognozy przepływów pieniężnych są obarczone ryzykiem, w związku z tym należy utrzymywać 

pewien stan środków pieniężnych. Im mniej są przewidywalne przepływy pieniężne w firmie, tym 

większy powinien być zasób środków pieniężnych. Jeśli jednak przedsiębiorstwo ma stosunkowo 

łatwy dostęp do finansowania zewnętrznego, to zasób ten może być niższy. Małe i średnie 

przedsiębiorstwa  mają trudniejszy dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania niż podmioty duże, 

działają często na innowacyjnych rynkach, w niszach rynkowych, gdzie trudno przewidzieć wielkość 

sprzedaży, a co za tym idzie, dokładnie zaprognozować przepływy pieniężne. W związku z tym 

częściej utrzymują wyższy stan środków pieniężnych niż wynikałoby to ze statycznych wskaźników 

płynności finansowej (rozdz. 3.3.). Jak wynika z danych statystycznych, w latach 1999-2001 
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wskaźniki płynności w małych i średnich przedsiębiorstwach były w każdym roku wyższe niż w 

przedsiębiorstwach dużych. Prawidłowość ta dotyczy również wskaźnika płynności drugiego stopnia.  

 Wielkość zasobów pieniężnych utrzymywanych w celach spekulacyjnych – w 

przeciwieństwie od potrzeb transakcyjnych bądź ostrożnościowych – jest zależna od poziomu stopy 

procentowej. W okresie wysokiego poziomu stopy procentowej przedsiębiorstwa starają się 

minimalizować wielkość posiadanych zasobów pieniądza, przeznaczając je na zakup 

krótkoterminowych papierów dłużnych przynoszących określony dochód. Natomiast przy niskich 

stopach procentowych na rynkach finansowych przedsiębiorstwa utrzymują zasoby środków 

pieniężnych, gdyż koszty utraconych możliwości są relatywnie niskie.  

 Oprócz wyżej wymienionych motywów istnieją jeszcze inne powody utrzymywania środków 

pieniężnych. Jeden z nich może wynikać z charakterystyki cyklu inwestycyjnego (rozdz. 6.4.1.). 

Przedsiębiorstwa małe i średnie często finansują inwestycje ze środków własnych, a zatem przed 

inwestycją następuje dość długi okres oszczędzania, stąd mogą pojawić się pozaoperacyjne nadwyżki 

środków pieniężnych. Poza tym wysoki poziom środków pieniężnych lub innych inwestycji 

finansowych krótkoterminowych może mieć wpływ na ocenę wiarygodności kredytowej, a w 

szczególności na wskaźniki płynności finansowej. Podmioty o wysokiej płynności finansowej i 

rentowności są chętniej finansowane przez instytucje kredytowe. W przypadku małych i średnich 

przedsiębiorstw wykazanie się dobrą kondycją finansową ma szczególne znaczenie, gdyż najczęściej 

decyduje o przetrwaniu przedsiębiorstwa na rynku.  

 Z przeprowadzonych badań ankietowych wynika, że najważniejszym motywem utrzymywania 

nadwyżek środków pieniężnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw były przyszłe 

inwestycje rzeczowe (rys. 107). Na drugim miejscu znalazł się motyw tranakcyjny, a więc 

finansowanie potrzeb operacyjnych w przyszłości. Względy ostrożnościwe znaczenie miały dla 

mikroprzedsiębiorstw, natomiast motyw spekulacyjny był dosyć istotny dla małych przedsiębiorstw. 

Główne przeznaczene nadwyżek środków pieniężnych
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Rys. 107. Główne przeznaczenie nadwyżek środków pieniężnych w MSP. 

Źródło: opracowanie własne. 
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 Utrzymanie określonego poziomu środków pieniężnych jest konieczne, jednak na uwadze 

należy mieć, że: 

 podobnie jak inne aktywa środki pieniężne muszą być sfinansowane określonymi 

funduszami, których pozyskanie łączy się z koniecznością poniesienia określonych 

kosztów, 

 środki pieniężne, często zwane są aktywami niepracującymi, gdyż zwykle nie 

przynoszą dochodów lub znaczne niższe od tych, które mogą przynieść inne składniki 

aktywów (aczkolwiek nie jest to regułą). 

 Gospodarowanie środkami pieniężnymi ma na celu przede wszystkim minimalizację kosztów 

ich zaangażowania
377

. Utrzymanie nadmiernego poziomu środków pieniężnych, nieuzasadnionego 

rzeczywistymi potrzebami, obniża ogólną efektywność gospodarowania przedsiębiorstwem. Poziom  

środków pieniężnych powinien więc być minimalizowany, przez co następuje zwiększenie 

zyskowności, bez ograniczania działalności gospodarczej i narażania przedsiębiorstwa na dodatkowe 

ryzyko. Środkami do realizacji tego celu są
378

: 

 skracanie czasu obiegu środków pieniężnych, 

 realizacja zobowiązań w terminie, 

 lokowanie nadwyżek w sposób zapewniający korzyści, 

 pozyskiwanie najtańszych źródeł finansowania dla pokrycia niedoborów gotówki. 

Z kolei E. Brigham  twierdzi, że efektywne zarządzanie środkami pieniężnymi obejmuje 

zarówno zarządzanie wpływami, jak i wydatkami, co obejmuje między innymi: 

 synchronizowanie przepływów środków pieniężnych, 

 przyspieszanie wpływów. 

Synchronizacja przepływów pieniężnych polega na możliwie dokładnym przewidzeniu 

wpływów i wydatków przedsiębiorstwa i sterowaniu nimi tak w czasie, aby minimalizować zasób 

transakcyjny gotówki. Korzyścią synchronizacji przepływów środków pieniężnych jest zmniejszenie 

utrzymywanych przez przedsiębiorstwo sald środków pieniężnych oraz zapotrzebowania na kredyty. 

Podstawowym narzędziem, ułatwiającym przeprowadzenie synchronizacji może być wcześniej 

omówione zestawienie wpływów i wydatków, które jest w stanie sporządzać właściciel nawet 

najmniejszego przedsiębiorstwa.  

Przyspieszaniu wpływów służy przede wszystkim odpowiednia polityka ściągania należności. 

Przedsiębiorstwo może również skorzystać z faktoringu, który pozwala niemal natychmiast po 

sprzedaży uzyskać środki pieniężne, bez konieczności oczekiwania do terminu zapadalności 

wynikającego z faktury. 
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 Tamże s. 154. 
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 D. Krzemińska: Finanse przedsiębiorstw. Poznań: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej s. 90. 
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Zarówno gotówka w kasie, jak i na rachunkach bankowych nie przynosi żadnych dochodów 

odsetkowych. Zadaniem właściciela przedsiębiorstwa lub kadry zajmującej się zarządzaniem 

finansami jest minimalizacja niepracujących aktywów w taki sposób, by firmie zapewnić 

bezpieczeństwo działania.  Podstawową kwestią w zarządzaniu tym obszarem jest  więc określenie, 

jakiej wielkości środków pieniężnych potrzebuje przedsiębiorstwo dla sprawnego funkcjonowania, tak 

aby nie groziła mu utrata płynności finansowej.  

Podstawowe znaczenie dla określenia optymalnej wielkości środków pieniężnych w 

przedsiębiorstwie mają dwa czynniki
379

: 

 zmienność wpływów i wydatków oraz 

 prawdopodobieństwo występowania wpływów i wydatków. 

 Zmienność wpływów i wydatków oznacza nieregularność uzyskiwania wpływów i 

dokonywania wydatków i może wynikać np. z sezonowości sprzedaży. Im w przedsiębiorstwie 

występuje większa zmienność (wahania) przepływów, tym musi ono utrzymywać wyższe rezerwy 

środków pieniężnych. Drugi parametr, prawdopodobieństwo wystąpienia określonych wpływów i 

wydatków, również decyduje o zapasie środków pieniężnych, jakie przedsiębiorstwo musi utrzymać. 

Im pewniejsze są wpływy oraz wydatki, tym mniejszy zapas środków pieniężnych może utrzymywać 

przedsiębiorstwo. Z reguły poziom wydatków może określić z większym prawdopodobieństwem niż 

wpływy. Wiele wydatków ma charakter cykliczny i stały (np. wynagrodzenia pracowników, czynsz, 

podatki) i przedsiębiorstwo musi je ponieść niezależnie od wysokości osiągniętych wpływów. 

Konsekwencje niedopasowania poziomu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów do tych dwóch 

czynników mogą przekładać się na koszty utrzymania (finansowania) środków pieniężnych i ich 

ekwiwalentów oraz ryzyko utraty płynności (tabela 68). 

 

Tabela 68. Konsekwencje stanów środków pieniężnych przy różnych poziomach zmienności 

wpływów i wydatków oraz prawdopodobieństwa trafności określenia wpływów i wydatków 
 Stan środków pieniężnych 

Niski Niski Wysoki Wysoki 

Zmienność wpływów i 

wydatków 

duża mała duża mała 

Prawdopodobieństwo 

trafnego określenia 

wpływów i wydatków 

małe duże małe duże 

 Konsekwencje 

Koszty utrzymania niskie niskie wysokie wysokie 

Ryzyko utraty płynności bardzo duże niskie średnie nadpłynność 

Źródło: P. Szymański:  Zarządzanie majątkiem obrotowym w procesie kreowania wartości przedsiębiorstwa. 

Łódź: Petrus 2007  s. 156. 

 Obok zmienności i prawdopodobieństwa trafnego określenia poziomu wpływów i wydatków 

na optymalny poziom środków pieniężnych wpływa wielkość posiadanych przez przedsiębiorstwo 

pozostałych aktywów obrotowych i stopień ich płynności rozumianej jako zdolność do szybkiego 

„spieniężenia”.  
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 Do określenia optymalnej wielkość środków pieniężnych, czyli takiego, przy którym 

przedsiębiorstwo osiąga korzyści z ich posiadania, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa 

finansowego, służą modele optymalizacyjne. Najpopularniejsze z nich to model Baumola
380

, Millera-

Orra
381

 , Stone’a
382

.  Modele te opierają się na szeregu założeń. Przykładowo w modelu Millera-Orra  

zakłada się, że przedsiębiorstwo może w każdej chwili przy określonych kosztach transakcyjnych 

zakupić papiery wartościowe. Poza tym istotny wpływ na ustalenie optymalnej wielkości gotówki ma 

poprawne oszacowanie kosztu transferu środków pieniężnych i papierów wartościowych, dochodów 

alternatywnych, wariancji dziennego stanu środków pieniężnych oraz dolnego limitu środków 

pieniężnych. Wydaje się, że zastosowanie tych modeli w poszukiwaniu optymalnej wielkości środków 

pieniężnych w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw może nastręczać wiele problemów. Z kolei 

arbitralne ustalanie wielkości optymalnej prowadzi do zwiększenia kosztów zarządzania płynnością 

finansową z powodu utraty potencjalnych korzyści z lokowania nadwyżek finansowych. 

Inne problemy pojawiające się w trakcie korzystania z modelu: 

 brak informacji o historycznym stanie środków pieniężnych; 

 trudności w oszacowaniu parametru F – stałych kosztów jednej transakcji sprzedaży 

papierów wartościowych lub zaciągnięcia pożyczki; 

 trudności z określeniem minimalnego stanu środków pieniężnych. 

 O znikomym znaczeniu modeli optymalizacyjnych w zarządzaniu środkami pieniężnymi w 

małych i średnich przedsiębiorstwach świadczą również wyniki ankiety (rys. 108).  

Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych w zakresie 

zarządzania środkami pieniężnymi w MSP
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Rys. 108. Wykorzystanie modeli optymalizacyjnych w zakresie zarządzania środkami pieniężnymi w 

MSP. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 W mikro i małych przedsiębiorstwach określenie poziomu optymalnego poziomu środków 

pieniężnych będzie raczej opierało się na intuicji właściciela-manedżera. Niemniej jednak wszelkie 
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 J. Czekaj, Z. Dresler: wyd. cyt.s.156-157, R. Machała: wyd. cyt. s.384. 
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 R. Machała: wyd. cyt. s.387. 
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 Tamże s. 394-395. 
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nadwyżki środków pieniężnych powinny być odpowiednio lokowane, aby zmniejszać koszty 

utraconych korzyści i zwiększać efektywność gospodarowania aktywami.  

 Ogólnie możliwości lokowania chwilowych oraz długookresowych nadwyżek finansowych 

jest wiele. Ciągle pojawiają się nowe produkty, modyfikowane są dotychczasowe, tak aby trafić w 

oczekiwania przedsiębiorców, również tych najmniejszych. Jeszcze do niedawna banki tworzyły jedną 

ofertę dla wszystkich przedsiębiorstw, niezależnie od wielkości. Z czasem zaczęto tworzyć odrębne 

oferty dla małych i średnich przedsiębiorstw starając się udostępnić produkty odpowiednie do 

specyfiki ich działalności. Niemniej jednak możliwości lokowania nadwyżek finansowych mikro, 

małych przedsiębiorstw są mniejsze niż średnich i dużych podmiotów. 

  Porównując poszczególne instrumenty lokowania nadwyżek finansowych należy wziąć pod 

uwagę  między innymi: płynność instrumentu, minimalną wielkość inwestycji, okres inwestycji, 

dodatkowe koszty związane z instrumentem, sposób złożenia dyspozycji i realizacji. Wyniki analizy 

dostępnych na rynku finansowym narzędzi lokowania nadwyżek finansowych zestawiono w tabeli 69. 

Wiele z nich znajduje się poza zasięgiem mikroprzedsiębiorstw. Wynika to głównie z minimalnej 

(często zbyt wysokiej) kwoty inwestycji, dodatkowych kosztów oraz poziomu ryzyka. Wraz ze 

wzrostem przedsiębiorstwa zwiększają się możliwości efektywnego inwestowania środków 

pieniężnych. 
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Tabela 69. Porównanie możliwości lokowania nadwyżek finansowych mikro, małych i średnich a 

dużych przedsiębiorstw 
L.p. Instrument Mikroprzedsiębiorstwa Przedsiębiorstwa 

małe i średnie 

Przedsiębiorstwa 

duże 

1 Lokaty terminowe-złotowe, 

walutowe 
X X X 

2 Lokata dwuwalutowa383  X X 

3 Obligacje skarbowe (rynek 

pierwotny) 
  X 

4 Obligacje skarbowe (rynek 

wtórny) 
X X X 

5 Bony skarbowe (rynek pierwotny)   X 

6 Bony skarbowe (rynek wtórny) X X X 

7 Obligacje komunalne (rynek 

pierwotny) 
  X 

8 Obligacje komunalne (rynek 

wtórny) 
X X  

9 Krótkoterminowe papiery dłużne 

przedsiębiorstw (weksel 

inwestycyjny, obligacja) 

 X X 

10 Obligacje przedsiębiorstw o 

terminach wykupu powyżej 1 roku 
 X X 

11 Akcje spółek notowanych na 

giełdzie 
 X X 

12 Fundusze inwestycyjne otwarte X X X 

13 Fundusze inwestycyjne zamknięte   X 

14 Nabywanie nieruchomość, dzieł 

sztuki 
X X X 

15 Automatyczny rachunek 

depozytowy 
 X X 

16 Pochodne instrumenty kontrakty 

terminowe, opcje, warranty. 
 X X 

17 Inwestowanie na rynkach 

zagranicznych 
 X X 

18 Terminowa transakcja stopy 

procentowej 
 X X 

19 Listy zastawne   X 

20 Długoterminowe papiery dłużne 

banków (hipoteczne listy 

zastawne, obligacje) 

 X X 

21 Udzielenie pożyczki X X X 

Źródło: opracowanie własne.     

 Najbezpieczniejszą formą efektywnego lokowania nadwyżek dla małych przedsiębiorców są 

lokaty bankowe. W ten sposób można zagospodarować niemal każdą, nawet najmniejszą kwotę, a 

rentowność lokaty jest z góry ustalona. W przypadku lokat terminowych przedsiębiorca musi 

dysponować dokładną informacją na jaki czas można założyć lokatę, by nie utracić odsetek, co 

powinno wynikać z wcześniej sporządzonego preliminarza przepływów pieniężnych. Jeżeli jednak nie 

sporządza budżetu gotówki, to bezpieczniej jest nabyć obligacje lub bony skarbowe na rynku 

wtórnym, które dają większą swobodę dysponowania inwestycją oraz możliwość skrócenia horyzontu 

inwestycji z ewentualną stratą niższą, niż sankcje za przedterminowe wycofanie lokaty. Rentowność 

                                                 
383

 W ramach umowy lokaty dwuwalutowej klient składa lokatę w określonej walucie (pierwsza waluta lokaty), a 

jednocześnie wystawia opcję dającą bankowi prawo do zamiany pierwszej waluty na drugą, wskazaną przez 

siebie. W zamian za wystawioną przez siebie opcję klient otrzymuje premię, przy czym jest ona przekazywana 

na jego rachunek rozliczeniowy dopiero w dniu zakończenia lokaty, razem z kwotą lokaty i naliczonymi 

odsetkami. 
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bonów skarbowych może być wyższa niż niektórych lokat terminowych, a dodatkowo charakteryzuje 

je niski poziom ryzyka. Ponadto można je wykorzystać jako zabezpieczenie pożyczek i kredytów.  

 W następnej kolejności małym przedsiębiorcom można polecać otwarte fundusze 

inwestycyjne. Posiadają takie zalety jak: bezpieczeństwo, ograniczenie ryzyka poprzez dywersyfikację 

lokat, możliwość inwestowania stosunkowo niewielkich kwot (minimalna kwota w wielu funduszach 

to 100 zł), wyższe korzyści w stosunku do lokat bankowych. Wadą jest pobieranie opłat przez fundusz 

zarządzający, a przede wszystkim brak gwarancji osiągnięcia określonej stopy zwrotu w przyszłości. 

Wybór funduszu inwestycyjnego powinien być podyktowany horyzontem czasowym, na jaki mają być 

zainwestowane środki pieniężne, poziomem ryzyka, jaki w stanie jest zaakceptować przedsiębiorca 

oraz wynikami danego funduszu. Fundusze inwestycyjne charakteryzują się bardzo wysoką 

płynnością. W przypadku funduszy inwestycyjnych otwartych uczestnik może zażądać odkupienia 

jego jednostek praktycznie w każdej chwili, po aktualnej cenie, czyli bez utraty bieżących zysków. 

Najmniejszym ryzykiem inwestycyjnym charakteryzują się fundusze rynku pieniężnego, nieco 

większym ryzykiem fundusze obligacji, znacznie większym fundusze zrównoważone, a największym 

fundusze akcji. W fundusz rynku pieniężnego można inwestować zarówno przy chęci osiągnięcia 

korzyści w krótkim, średnim jak i długim okresie. Typową inwestycją długoterminową są fundusze 

akcji lub obligacji i mogą one być rozważane, jeżeli przedsiębiorca gromadzi środki pieniężne na 

przyszłą inwestycję rzeczową. 

 Na funduszach inwestycyjnych właściwie kończy się wachlarz możliwości efektywnego 

lokowania nadwyżek finansowych w małych przedsiębiorstwach. Pozostają oczywiście inne opcje np. 

nabywanie akcji na własny rachunek, nieruchomości, udzielanie pożyczek. Wiążą się one jednak z 

większym ryzykiem i wymagają znacznego zaangażowania przedsiębiorcy, który zwykle zajmując się 

działalnością operacyjną, nie ma czasu na śledzenie kursów akcji, cen nieruchomości oraz 

dopasowywanie terminów zapadalności różnych instrumentów do okresu posiadania nadwyżki 

finansowej. 

 W toku prowadzonych analiz wskaźników płynności finansowej w trzech grupach: mikro, 

małych i średnich przedsiębiorstw zaobserwowano, że wskaźnik płynności natychmiastowej (zarówno 

średnia jak i mediana) jest najwyższy w mikroprzedsiębiorstwach. Sprawdzono również udział 

środków pieniężnych w aktywach w trzech badanych grupach. Okazało się, że mikroprzedsiębiorstwa 

nie tylko utrzymują najwyższy poziom środków pieniężnych w stosunku do zobowiązań, ale także do 

aktywów ogółem (rys. 109).  
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Udział środków pieniężnych w aktywach; średnia 
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Rys. 109. Udział środków pieniężnych w aktywach. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 Równocześnie udział pozostałych krótkoterminowych aktywów finansowych  (akcji, innych 

papierów wartościowych, udzielonych pożyczek itd.) w aktywach, po odrzuceniu obserwacji 

nietypowych, wyniósł 0 %. Oznaczałoby to, że zdecydowana większość przedsiębiorstw z sektora 

MSP nie lokuje nadwyżek finansowych. 

 Z kolei z badanych ankietowo przedsiębiorstwa około 46 % twierdziło, że posiada chwilowe 

nadwyżki środków pieniężnych. Z tego 74 % mikroprzedsiębiorstw, 89 % małych przedsiębiorstw i 88 

% średnich podmiotów twierdziło, że owe nadwyżki są zagospodarowywane (lokowane). 

 Wyniki badań ankietowych nie pozostawiają wątpliwości, iż najpopularniejszym sposobem 

lokowania chwilowych nadwyżek środków pieniężnych w małych i średnich przedsiębiorstwach jest 

lokata terminowa, następnie lokaty jednodniowe (najczęściej tzw. autolokaty). Wykorzystanie 

pozostałych instrumentów było znikome (rys. 110). Widać jedynie, że średnie przedsiębiorstwa 

prowadzą bardziej urozmaiconą politykę inwestycyjną zakupując obligacje skarbowe na rynku 

wtórnym, czy jednostki w funduszach inwestycyjnych.  

Główne kierunki lokowania nadwyżek środków pieniężnych w 
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Rys. 110. Główne kierunki lokowania nadwyżek środków pieniężnych w MSP. 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 

 



 309 

7.6. Strategie zarządzania kapitałem obrotowym 

 

 Rozważając problematykę zarządzania płynnością bieżącą i wypłacalnością nie można 

pominąć przyjętej przez właściciela (zarząd) strategii w zakresie aktywów bieżących i zobowiązań 

krótkoterminowych, a w szczególności połączenia tych strategii w obszarze aktywów i pasywów, 

które składają się na strategię kapitału obrotowego. W zależności od przyjętej strategii zmienia się 

ryzyko utraty płynności finansowej i wypłacalności.  

 Strategie w zakresie aktywów (inwestowania w aktywa bieżące) w literaturze przedmiotu 

dzielą się zwykle na
384

: 

 konserwatywną, 

 umiarkowaną, 

 agresywną. 

 Strategie te definiowane są poprzez sposób podejścia do kształtowania wielkości aktywów 

bieżących. Strategia konserwatywna charakteryzuje się utrzymaniem większych rozmiarów 

najbardziej płynnych aktywów: 

1. Względnie duże zapasy (większe niż średnia w branży) gwarantują posiadanie pełnego 

asortymentu wyrobów gotowych oraz ciągłość produkcji (nie występują przestoje produkcyjne) w 

przypadku przedsiębiorstw produkcyjnych. W przedsiębiorstwach handlowych natomiast 

utrzymuje się duże zapasy towarów, aby zaspokoić niespodziewany popyt. 

2. Względnie duży poziom środków pieniężnych (większy niż średnia w branży) powoduje, że 

przedsiębiorstwo nie tylko posiada płynność ale jest również wypłacalne 

3. Poziom należności jest niższy niż średnia w branży. Wynika to z rygorystycznego podejścia do 

klientów, preferowania tych o wysokiej wiarygodności kredytowej oraz podejmowania szybkich 

działań windykacyjnych w przypadku opóźnień w zapłacie. 

 W opozycji do strategii konserwatywnej jest strategia agresywna. Agresywna strategia 

zarządzania aktywami obrotowymi charakteryzuje się występowaniem krótkiego cyklu operacyjnego. 

Względnie niski poziom zapasów i środków pieniężnych, a wysoki należności powoduje zwiększenie 

ryzyka działalności bieżącej przedsiębiorstwa ponieważ: 

1. Niski poziom zapasów (niższy niż średni w branży) zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia 

przestojów produkcyjnych oraz może prowadzić do wystąpienia braku pełnego asortymentu 

wyrobów gotowych, a w przedsiębiorstwach handlowych wpływa na zmniejszenie rozmiarów 

sprzedaży, gdyż przedsiębiorstwo nie może zaspokoić ponadprzeciętnego popytu. 

2. Niski poziom środków pieniężnych może uniemożliwić terminową spłatę zobowiązań. 

                                                 
384

 M. Sierpińska, D. Wędzki: wyd. cyt. s. 101-102; P. J. Szczapnaskowski: wyd. cyt. s. 347-349; J. Czekaj, Z. 

Dresler: wyd. cyt. s. 132-133. 
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3. Udzielanie długich terminów płatności, liberalne podejście do klientów, prowadzenie łagodnej 

polityki kredytu kupieckiego prowadzi do wysokiego poziomu należności oraz zwiększa ryzyko 

pojawienia się należności nieściągalnych.  

Pomiędzy obu rodzajami strategii występuje strategia umiarkowana, która cechuje się przeciętną 

wielkością zaangażowanych aktywów obrotowych. 

 Polityka inwestowania w aktywa bieżące nigdy nie jest prowadzona w izolacji i zawsze 

powinno ustalać się ją łącznie z polityką finansowania aktywów bieżących. W tym zakresie również 

wymienia się trzy rodzaje strategii
385

: 

 agresywną (dynamiczną, ryzykowną, ofensywną), 

 umiarkowaną (harmonijną, elastyczną, mieszaną), 

 konserwatywną (zachowawcza, łagodna, defensywna, przetrwania). 

 Podstawą wyodrębnienia wyżej wymienionych strategii jest sposób finansowania stałych i 

tymczasowych aktywów bieżących przedsiębiorstwa.  

 Strategia konserwatywna polega na finansowaniu majątku obrotowego netto za pomocą 

kapitałów stałych (własnych oraz długoterminowych). W ramach tej strategii także znaczna część 

potrzeb bieżących finansowana jest za pomocą kapitałów o charakterze długoterminowych, 

przedsiębiorstwo nie wykorzystuje mechanizmów dźwigni finansowej. Utrzymuje jednak wysoki 

poziom płynności finansowej, a jego wypłacalność nie jest zagrożona.  

 Szczególną cechą strategii agresywnej jest finansowanie znacznej części majątku obrotowego 

zobowiązaniami bieżącymi (kredytami krótkoterminowymi). Strategii tej towarzyszy wyższe ryzyko, 

gdyż przedsiębiorstwo może mieć problemy z pozyskaniem krótkoterminowych źródeł finansowania 

działalności. Narażone jest także na ryzyko zmiany stopy procentowej. Nadmierne korzystanie z 

dźwigni finansowej zwiększa ryzyko niewypłacalności.  

 Strategia umiarkowania polega na dostosowywaniu długości okresu, na które pozyskiwane są 

kapitały do długości „okresu życia” aktywów sfinansowanych za pomocą tych kapitałów (tzw. 

koncepcja „samolikwidacji”
386

). Ryzyko związane jest z przewidywaniem „okresu życia” aktywów. 

Przykładowo przedsiębiorstwo może przewidywać, że sprzeda zapasy towarów w ciągu 2 miesięcy i 

na taki okres pozyska finansowanie krótkoterminowe, a w rzeczywistości ten okres może wydłużyć się 

do 3 miesięcy. Wtedy przedsiębiorstwo narażone jest na ryzyko utraty płynności finansowej.  

 Pozostałe cechy charakterystyczne dla strategii finansowania aktywów zostały ujęte w tabeli 

70. 

                                                 
385

 B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka: Strategie finansowania działalności bieżącej. 

Kraków: OE 2006  s. 32. 
386

 E. Brigham, L. Gaspenski,: wyd. cyt. s. 124. 
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Tabela 70. Kryteria oceny i charakterystyczne cechy strategii finansowania aktywów 
Kryteria oceny Cechy charakterystyczne 

Strategia konserwatywna Strategia agresywna Strategia umiarkowana 

Stopień finansowania 

aktywów obrotowych 

kapitałem obrotowym 

netto 

Większy 

 

Dodatni poziom kapitału 

obrotowego netto 

Mniejszy 

 

Ujemny poziom kapitału 

obrotowego 

Przeciętny 

 

Zerowy lub niski dodatni 

poziom kapitału 

obrotowego 

Stopień finansowania 

aktywów obrotowych 

kapitałem stałym 

Większy 

 

Stała część aktywów 

obrotowych finansowana 

kapitałem stałym 

Mniejszy 

 

Kapitałami stałymi 

powinna być 

finansowana część 

aktywów trwałych, a 

aktywa obrotowe 

powinny być 

finansowane 

krótkoterminowymi 

kapitałami obcymi 

Przeciętny 

 

Aktywa obrotowe 

powinny być 

finansowane kapitałem 

obcym 

krótkoterminowym 

Stopień finansowania 

aktywów obrotowych 

kapitałem 

krótkoterminowym  

Mniejszy 

 

Źródła krótkoterminowe 

w minimalnym stopniu 

pokrywają aktywa 

obrotowe 

Większy 

 

Źródła finansowania 

krótkoterminowe w 

całości pokrywają aktywa 

obrotowe i w części 

aktywa trwałe 

Przeciętny 

 

Źródła finansowania 

krótkoterminowe 

pokrywają zmienną i 

stałą część aktywów 

obrotowych powyżej 

minimalnego poziomu 

bezpieczeństwa 

Koszty finansowania 

(koszt kapitału) 

Wyższe 

 

Wysokie oprocentowanie 

kapitałów 

długoterminowych 

Niższe 

 

Niskie oprocentowanie 

kredytów 

krótkoterminowych 

Przeciętne 

Ryzyko finansowe 

zadłużenia 

Niższe Wyższe Przeciętne 

Korzystanie z dźwigni 

finansowej i osłony 

podatkowej 

Mniejsze Większe Przeciętne 

Zyskowność kapitału 

własnego (stopa zwrotu 

kapitału) 

Niższa Wyższa Przeciętna 

Płynność finansowana Większa 

 

Nadpłynność, wskaźnik 

płynności bieżącej 

większy od średniej 

wartości wskaźnika 

sektorowego 

Mniejsza 

 

Wskaźnik płynności 

bieżącej mniejszy od 

średniej wartości 

wskaźnika sektorowego 

Przeciętne 

 

Wskaźnik płynności 

bieżącej równy średniej 

wartości wskaźnika 

sektorowego 

Źródło: B. Kołosowska, A. Tokarski, M. Tokarski, E. Chojnacka: wyd. cyt. s. 37-38. 

 

 Scharakteryzowane powyżej strategie finansowania aktywów obrotowych nie determinują 

strategii zarządzania aktywami obrotowymi. Przedsiębiorstwo może połączyć dowolną, z opisanych 

powyżej, strategię inwestowania w aktywa ze strategią finansowania aktywów, przyjmując całościową 

strategię kapitału obrotowego (rys. 111). W zależności od kombinacji strategii przedsiębiorstwo może 

osiągnąć inny poziom zysku i podejmuje mniejsze lub większe ryzyko.  
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 Przyjęcie strategii agresywnej aktywów i pasywów naraża przedsiębiorstw na największe 

ryzyko utraty płynności finansowej, ale z drugiej strony daje szansę na osiągnięcie dużego zysku. Z 

kolei kombinacja skrajnych strategii, agresywnej i konserwatywnej prowadzi do osiągnięcia 

umiarkowanego zysku oraz ryzyka. Z największym bezpieczeństwem, ale jednocześnie niską 

zyskownością wiążą się strategie konserwatywne. 

 

Rys. 111. Strategie kapitału obrotowego w przedsiębiorstwie. 
Źródło: M. Sierpińska, D. Wędzki: wyd. cyt. s. 103. 

 

 Przyjmuje się, że większość przedsiębiorstw stosuje strategie umiarkowane. Zastanówmy się 

jak jest w przypadku polskich małych i średnich przedsiębiorstw. Przyjmowanie przez te podmioty 

strategii agresywnej oznaczałoby niższą płynność finansową oraz większe ryzyko bankructwa. Z kolei 

strategie konserwatywne zwiększały by bezpieczeństwo działania. 

 Wskazówką co do zakresu stosowania strategii finansowania aktywów jest poziom kapitału 

obrotowego. Ujemny kapitał obrotowy zwykle świadczy o przyjmowaniu agresywnej strategii, dodatni 

natomiast o strategii konserwatywnej. Z prowadzonych badań wynika, że mikroprzedsiębiorstwa są 

bardziej skłonne do przyjmowania strategii konserwatywnej niż firmy małe i średnie (rys. 112). 

Najmniejszy odsetek przedsiębiorstw z ujemnym kapitałem obrotowym niemal w każdym z 

analizowanych lat zaobserwowano w mikroprzedsiębiorstwach. Jednocześnie można stwierdzić, że 

przedsiębiorstwa małe, mikro i średnie przyjmujące strategię agresywną były w każdej grupie 

mniejszością. Na przykład w roku 2004 strategię konserwatywną w ramach finansowania aktywów 

obrotowych mogło przyjąć około 30 % mikroprzedsiębiorstw, 25 % małych przedsiębiorstw i 16 % 

mikroprzedsiębiorstw. Zatem strategię umiarkowaną, bądź konserwatywną najprawdopodobniej 

obrało 70 % średnich przedsiębiorstw, 75 % małych przedsiębiorstw i 84 % mikroprzedsiębiorstw. 

Oznacza to, że ryzyko prowadzonej działalności przez sporą grupę małych i średnich przedsiębiorstw 

związane z wyborem sposobu finansowania aktywów było umiarkowane, albo stosunkowo niskie.  
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Rys. 112. Przedsiębiorstwa z ujemnym wskaźnikiem cyklu kapitału obrotowego (ujemnym kapitałem 

obrotowym). 
Źródło: opracowanie własne. 

 

 W zakresie strategii inwestowania w aktywa obrotowe małe i średnie przedsiębiorstwa 

przyjmują również raczej strategię konserwatywną. Wynika to z odpowiedzi na pytanie ankietowe, 

dotyczące działań podejmowanych odnośnie stanu środków pieniężnych. Około 64 % mikro, 79 % 

małych i 50 % średnich przedsiębiorstw deklarowało, że dąży do zwiększania poziomu środków 

pieniężnych w przedsiębiorstwie (rys. 113), a zwiększanie poziomu aktywów, w tym środków 

pieniężnych jest cechą strategii konserwatywnej. 
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Rys. 113. Działania podejmowane w stosunku do stanu środków pieniężnych. 

Źródło: opracowanie własne. 

 

 Ostatecznie należy stwierdzić, że strategie kapitału obrotowego przyjmowane przez małe i 

średnie przedsiębiorstwa sprzyjają zachowaniu płynności finansowej i wypłacalności. Zdecydowana 

większość przyjmuje zachowania konserwatywne lub umiarkowane.  
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Zakończenie 

 

   
 Głównym celem badań była ocena wypłacalności małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

identyfikacja czynników wywierających wpływ na ryzyko bankructwa w sektorze MSP. Ponadto za 

cel postawiono przybliżenie praktyki małych przedsiębiorstw w zakresie zarządzania płynnością 

finansową. 

 Zaprezentowane w pracy wyniki badań potwierdziły, iż przedsiębiorstw z sektora MSP nie 

można traktować jako homogenicznej grupy podmiotów i występują istotne różnice w płynności 

finansowej i wypłacalności pomiędzy mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

 Analiza płynności finansowej i wypłacalności dostarczyła ciekawych wniosków. Wskaźniki 

płynności szybkiej i natychmiastowej okazały się najwyższe w mikroprzedsiębiorstwach. Z dalszej 

analizy wypłacalności MSP na podstawie modeli służących przewidywaniu bankructwa (model 

„poznański”  oraz B. Prusaka) wynika, że mikroprzedsiębiorstwa narażone są na wyższe ryzyko utraty 

wypłacalności niż przedsiębiorstwa małe i średnie, z kolei wypłacalność przedsiębiorstw małych jest 

niższa niż przedsiębiorstw średnich. Zatem wyższe wskaźniki płynności szybkiej i natychmiastowej w 

mikroprzedsiębiorstwach nie świadczą o lepszej płynności finansowej, a wynikają ze specyfiki 

działalności tej grupy przedsiębiorstw.  

 Powyżej opisane wyniki badań pozwalają uznać, że prawdziwe jest stwierdzenie, iż mikro i 

małe przedsiębiorstwa narażone są na większe ryzyko bankructwa z powodu utraty płynności 

finansowej niż przedsiębiorstwa średnie i duże. Potwierdziło się także, że im mniejsze 

przedsiębiorstwo, tym z większym prawdopodobieństwem możemy przypuszczać, że jego kondycja 

finansowa jest słaba, a jego funkcjonowanie zagrożone ze względów finansowych. Zatem 

potwierdzona została hipoteza pierwsza (H1) postawiona w pracy. 

 W dysertacji zidentyfikowano dwie grupy czynników wywierających wpływ na wypłacalność 

MSP. Pierwsza ma swoje źródło w otoczeniu zewnętrznym MSP, a druga  wynika ze specyfiki 

funkcjonowania małych przedsiębiorstw. Analiza uwarunkowań potwierdza przyjętą hipotezę 

pomocniczą (H2), iż wyższe ryzyko bankructwa w mikro i małych przedsiębiorstwach ma swoje 

źródło w określonych cechach jakościowych tych przedsiębiorstw (czynnikach endogenicznych), a 

także w otoczeniu zewnętrznym (czynnikach egzogenicznych). Zauważyć należy, że uwarunkowania, 

w szczególności wynikające z otoczenia zewnętrznego, nieustannie zmieniają się w czasie. 

Z przeprowadzonych badań literaturowych i empirycznych wynika, że najważniejszymi czynnikami 

egzogenicznych wypłacalności MSP są: 

1. Dostępność kapitałów zewnętrznych. Pomimo pojawiania się coraz to nowych źródeł kapitału 

zewnętrznego dla MSP (np. NewConnect, funduszy SeedCapital) nadal można mówić o 

poważnej „luce kapitału” dla rozpoczynających działalność przedsiębiorstw. Analiza 

dostępnych źródeł kapitału wskazuje na zwiększającą się popularność i perspektywy rozwoju 

businnes angels, funduszy pożyczkowych i poręczeniowych, leasingu i faktoringu. 
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Alternatywne do kredytów źródła finansowania działalności nabierają szczególnego znaczenia 

po wprowadzeniu zaleceń Nowej Umowy Kapitałowej Komitetu Bazylejskiego (Bazylea II), 

której konsekwencją będzie jeszcze trudniejsze pozyskanie kredytu przez przedsiębiorstwa o 

gorszym standingu finansowym.  

2. Specyfikę branż w których dominują MSP. Z analizy branżowej wynika, że mikro i małe 

przedsiębiorstwa prowadzą działalność głównie w handlu i usługach, podczas gdy średnie 

przedsiębiorstwa w przemyśle. Handel jest szczególną branżą o stosunkowo niskich barierach 

wejścia i wyjścia oraz dużej liczbie uczestników. Od lat właśnie w handlu notuje się 

największą liczbę bankructw. Również badania autorki potwierdzają, iż jest to branża, w 

której najwięcej przedsiębiorstw zostało zakwalifikowanych jako zagrożonych bankructwem. 

3. Poziom stopy procentowej, który wyznacza koszt pozyskania kapitału. Analizując korelację 

pomiędzy miarami płynności a poziomem stopy procentowej zauważono, że 

mikroprzedsiębiorstwa, kredytowały swoich odbiorców w okresie wysokich stóp 

procentowych, podczas gdy przedsiębiorstwa większe były w mniejszym stopniu skłonne do 

udzielania kredytów handlowych, niż w okresie niższych stóp procentowych. Ponadto 

oprocentowanie złotowych kredytów krótkoterminowych jest tym wyższe im mniej 

pracowników zatrudnia przedsiębiorstwo, tym samym dostępność kredytów bankowych dla 

małych przedsiębiorstw jest gorsza niż dla przedsiębiorstw dużych. 

4. Uwarunkowania ekonomiczne, a w szczególności wzrost gospodarczy. Zaobserwowano 

wysoką korelację pomiędzy miarami charakteryzującymi płynność finansową w średnich 

przedsiębiorstwach, umiarkowaną zależność w małych przedsiębiorstwach, brak zależności w 

mikroprzedsiębiorstwach. Takie wyniki oznaczają iż przedsiębiorstwa średnie w największym 

stopniu wyczulone są na sygnały dochodzące z rynku i dzięki odpowiedniemu zarządzaniu, a 

w szczególności planowaniu dostosowują poziom kapitału obrotowego do zmieniającej się 

koniunktury. Z koeli brak zależności pomiędzy koniunkturą a miarami płynności w 

mikroprzedsiębiorstwach dowodzi, że nie dostosowują one poziomu zapasów, należności i 

zobowiązań do zmieniających się warunków rynkowych, a to z kolei może być jedną z 

przyczyn załamania się płynności finansowej w okresie dekoniunktury. 

5. Uwarunkowania prawne, a w szczególności rozwiązania skierowane do sektora MSP i 

wywierające wypływ na płynność finansową (np. metoda kasowa w rozliczeniach VAT dla 

małych podatników, przyspieszona amortyzacja dla małych podatników, ustawa o terminach 

zapłaty w transakcjach handlowych, której celem była ochrona małych przedsiębiorstw). 

6. Zakres  pomocy publicznej skierowanej do sektora przedsiębiorstw. Przez lata dawało się 

obserwować koncentrację pomocy publicznej w dużych przedsiębiorstwach, stopniowo jednak 

zwiększa się skala pomocy publicznej skierowanej do sektora MSP, z tym, że trafia ona 

głównie do średnich przedsiębiorstw, a w najmniejszym stopniu do mikroprzedsiębiorstw, 

które potrzebują jej najbardziej. Ponadto odchodzi się od bezpośredniego wsparcia 
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przedsiębiorstw na rzecz doskonalenia infrastruktury i otoczenia przedsiębiorstw z tego 

sektora. 

7. Procesy globalizacji i umiędzynarodowienia, oraz utworzenie jednolitego rynku europejskiego 

(JRE), które stwarzają nowe uwarunkowania funkcjonowania MSP, a w szczególności 

prowadzą do zwiększenia się konkurencji na rynku krajowym. MSP muszą ponieść koszty 

dostosowania się do nowego otoczenia. Dla mniejszych przedsiębiorstw są one największe. 

Z badań wynika, że najbardziej oddziaływującymi na wypłacalność MSP czynnikami 

endogenicznymi są: 

1. Cechy właściciela-menedżera małego przedsiębiorstwa. Przedsiębiorstwa zwłaszcza 

mikro i małe zdominowane są przez osobowość właściciela (właścicieli), który najczęściej 

równocześnie zarządza przedsiębiorstwem. Osobowość właściciela, jego skłonność do 

podejmowania ryzyka, płeć, poziom wykształcenia, wiek, zdobyte doświadczenie oraz 

skłonność do uczenia się i korzystania z pomocy specjalistów zewnętrznych ma 

niebagatelne znaczenie dla rozwoju przedsiębiorstwa, a co za tym idzie jego płynności 

finansowej. 

2. Przebieg procesu założycielskiego oraz motywy podejmowania działalności. Jak wynika z 

danych statystycznych, 40% przedsiębiorstw nowopowstałych likwidowanych jest w 

pierwszym roku działalności. Stąd wniosek, iż spore znaczenie dla przetrwania 

przedsiębiorstwa ma proces założycielski, a w szczególności faza koncepcyjna, na której 

formułowane są założenia biznesu. Błędy popełnione na tym etapie, a w szczególności 

niedoszacowanie wielkości niezbędnego kapitału do pełnego uruchomienia działalności, 

szybko uwidaczniają się w utracie płynności finansowej i wypłacalności. 

3. Specyfikę zarządzania strategicznego w MSP. Planowanie strategiczne w MSP jest 

fragmentaryczne, nieregularne, zwykle koncepcje strategiczne pojawiają się jako 

odpowiedź na szanse i zagrożenia płynące z otoczenia. Brak długookresowej strategii 

może prowadzić do nieefektywnego wykorzystania zasobów przedsiębiorstwa, a w 

konsekwencji do utraty wypłacalności.  

4. Specyfikę cyklu inwestycyjnego. Po pierwsze małe przedsiębiorstwa inwestują w fazie 

ożywienia gospodarki, natomiast w fazie recesji ich aktywność inwestycyjna spada, w 

przeciwieństwie do dużych przedsiębiorstw, których plany inwestycyjne wynikają z 

przyjętej strategii i najczęściej nie zbiegają się z cyklami koniunkturalnymi. W tej sytuacji 

istnieje duże ryzyko, że zdolności produkcyjne małych i średnich przedsiębiorstw 

uzyskane w okresie boomu gospodarczego będą dopiero dostępne w okresie 

dekoniunktury, a wtedy nie mogą zostać w pełni wykorzystane, zatem inwestycje 

wygenerują mniejsze przepływy pieniężne niż się pierwotnie spodziewano. Po drugie, w 

małych przedsiębiorstwach można wskazać specyficzny rytm inwestowania związany z 

procesem akumulowania kapitału na przyszłe inwestycje. Przedsiębiorcy unikają obcych 
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źródeł finansowania działalności i najczęściej finansują inwestycję kapitałem własnym, 

stąd długi okres „oszczędzania” na przyszłe inwestycje. Przez czas akumulacji sytuacja 

finansowa przedsiębiorstwa jest zwykle dobra, natomiast po przeprowadzeniu inwestycji 

może ulec nagłemu pogorszeniu. Wynika to również z faktu, że przedsiębiorcy mali 

rzadko stosują profesjonalne metody oceny efektywności inwestycji. 

5. Okres funkcjonowania przedsiębiorstwa na rynku. Pierwszy rok przeżywa tylko 60% 

nowozałożonych przedsiębiorstw. Natomiast w późniejszym okresie przeżywalność 

przedsiębiorstw małych jest mniejsza niż średnich, a średnich mniejsza niż dużych. 

Ryzyko upadłości jest szczególnie wysokie w dwóch okresach: w pierwszych latach 

działalności oraz po osiągnięciu sukcesu, kiedy to przedsiębiorstwa osiąga dojrzałość. Z 

badań prowadzonych przez autorkę wynika, że w MSP jest to okres pomiędzy 4 i 6 

rokiem działalności. 

6. Specyfikę przedsiębiorstw rodzinnych. Przedsiębiorstwa rodzinne są szczególną kategorią 

małych i średnich przedsiębiorstw, w których proces zarządzania, planowania, 

formułowania celów najczęściej przebiega odmiennie niż w przedsiębiorstwach 

nierodzinnych. Z prowadzonych przez autorkę badań wynika, że przedsiębiorstwa 

rodzinne zagrożone są w mniejszym stopniu bankructwem niż przedsiębiorstwa 

nierodzinne. Ponadto częściej korzystają z kredytów długoterminowych oraz usług 

doradców zewnętrznych. 

7. Specyfikę zarządzania finansami, a w szczególności płynnością finansową: 

 za zarządzanie finansami w najmniejszych przedsiębiorstwach odpowiedzialny 

jest właściciel lub główny księgowy; poziom wiedzy z zakresu finansów 

właścicieli MSP zazwyczaj jest niski; 

 tylko część mikro i małych przedsiębiorstw planuje przepływy pieniężne, jednak 

plany te najczęściej nie są ujmowane w postaci dokumentu, 

 niewielki odsetek małych i średnich przedsiębiorstw bada wiarygodność 

kredytową swoich odbiorców, a podstawowym źródłem informacji niezbędnych 

do oceny kontrahenta jest on sam; 

 niewielki odsetek małych i średnich przedsiębiorstw stosuje różnego rodzaju 

zabezpieczenia kredytów kupieckich; najpopularniejszą formą zabezpieczenia jest 

weksel in blanco; 

 windykacją wierzytelności w mikroprzedsiębiorstwach zajmuje się właściciel, a w 

przedsiębiorstwach małych i średnich dział księgowości; mikroprzedsiębiorstwa 

gorzej oceniały skuteczność windykowania należności niż przedsiębiorstwa małe i 

średnie; 
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 głównym czynnikiem wyboru źródeł finansowania działalności bieżącej są: koszt 

kapitału oraz czas jego pozyskania, co potwierdza brak planowania przepływów 

pieniężnych;  

 cykl należności i zobowiązań jest najkrótszy w mikroprzedsiębiorstwach, a 

najdłuższy w firmach średnich; 

 głównym motywem utrzymywania nadwyżek pieniężnych jest finansowanie 

przyszłych inwestycji rzeczowych, 

 małe i średnie przedsiębiorstwa nie wykorzystują modeli optymalizacyjnych w 

zakresie zarządzania środkami pieniężnymi, 

 udział środków pieniężnych w aktywach najwyższy jest w 

mikroprzedsiębiorstwach, a najniższy w przedsiębiorstwach średnich, 

jednocześnie mikro i małe przedsiębiorstwa mają mniejsze możliwości lokowania 

nadwyżek pieniężnych niż przedsiębiorstwa średnie i duże; z badań wynika, że 

większość MSP lokuje nadwyżki finansowe, najczęściej zakładając lokaty 

bankowe; 

 mikro i małe przedsiębiorstwa częściej niż przedsiębiorstwa przyjmują 

konserwatywną strategię zarządzania kapitałem obrotowym, co powinno sprzyjać 

zachowaniu płynności finansowej i wypłacalności. 

 

 Zaprezentowane w pracy wyniki badań literaturowych i empirycznych potwierdziły specyfikę 

zarządzania finansami małych i średnich przedsiębiorstw oraz  umożliwiły zidentyfikowanie 

czynników oddziaływujących na wypłacalność tej grupy. Autorka ma nadzieję, że przeprowadzone 

badania będą inspiracją do dostosowywania teorii finansów przedsiębiorstw do specyfiki MSP, a także 

poprawy warunków funkcjonowania małych przedsiębiorstw, co przyczyni się do zmniejszenia ryzyka 

bankructwa w tej grupie. 
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Załącznik nr  1. Wskaźnik płynności bieżącej 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Średnia arytmetyczna 

Mikro firmy 1,12 1,17 1,30 1,22 1,28 1,32 1,39 1,38 1,43 1,53 

Małe firmy 1,50 1,41 1,39 1,33 1,31 1,38 1,43 1,42 1,44 1,57 

Średnie firmy 1,71 1,58 1,61 1,51 1,44 1,43 1,46 1,44 1,45 1,57 

Mediana 

Mikro firmy 1,13 1,06 1,11 1,05 1,07 1,11 1,15 1,18 1,24 1,29 

Małe firmy 1,19 1,22 1,16 1,13 1,13 1,18 1,20 1,20 1,23 1,32 

Średnie firmy 1,40 1,35 1,34 1,27 1,22 1,22 1,23 1,23 1,24 1,33 

Odchylenie standardowe 

Mikro firmy 0,74 0,58 0,89 0,84 0,94 0,91 0,97 0,84 0,81 0,93 

Małe firmy 0,91 0,70 0,83 0,73 0,75 0,80 0,87 0,83 0,79 0,91 

Średnie firmy 0,95 0,80 0,89 0,83 0,81 0,80 0,84 0,81 0,80 0,89 

Minimum 

Mikro firmy 0,10 0,09 0,03 0,01 0,01 0,00 - 0,00 0,01 0,00 

Małe firmy 0,10 0,11 0,01 0,01 0,02 0,01 - 0,00 0,00 0,01 

Średnie firmy 0,18 0,06 0,01 0,03 0,00 - 0,01 0,03 0,02 0,01 

Maksimum 

Mikro firmy 2,92 3,00 4,41 4,12 4,00 4,07 4,43 4,24 4,08 4,54 

Małe firmy 4,85 4,13 4,41 4,06 4,07 4,10 4,43 4,25 4,10 4,54 

Średnie firmy 4,96 4,18 4,48 4,12 4,09 4,10 4,43 4,25 4,10 4,54 

Dolny kwartyl 

Mikro firmy 0,47 1,01 0,79 0,68 0,74 0,74 0,80 0,88 0,94 0,98 

Małe firmy 1,02 1,00 0,95 0,90 0,90 0,90 0,88 0,91 0,94 0,99 

Średnie firmy 1,06 1,03 1,00 0,95 0,93 0,91 0,91 0,91 0,91 0,96 

Górny kwartyl 

Mikro firmy 1,32 1,28 1,49 1,57 1,51 1,70 1,76 1,71 1,74 1,94 

Małe firmy 1,67 1,69 1,63 1,61 1,58 1,71 1,78 1,75 1,78 1,97 

Średnie firmy 2,20 1,93 2,04 1,92 1,79 1,79 1,85 1,80 1,83 2,00 

Liczebność próby 

Mikro firmy 19 29 164 256 356 516 1 255 1 229 1 459 1 330 

Małe firmy 154 371 701 1 120 1 634 2 306 3 843 3 979 4 576 4 446 

Średnie firmy 577 1 487 2 110 3 156 4 520 7 127 5 417 5 557 6 199 5 080 

RAZEM 750 1 887 2 975 4 532 6 510 9 949 10 515 10 765 12 234 10 856 
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Załącznik nr  2. Wskaźnik płynności szybkiej 

 

 
Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Średnia arytmetyczna 

Mikro firmy 0,95 0,87 0,96 0,94 1,07 0,98 1,02 1,00 1,06 1,16 

Małe firmy 0,97 0,90 0,95 0,91 0,98 0,99 1,02 0,99 1,03 1,11 

Średnie firmy 1,05 0,96 1,03 0,99 1,04 1,02 1,04 1,03 1,05 1,14 

Mediana 

Mikro firmy 0,87 0,85 0,87 0,82 0,91 0,85 0,89 0,87 0,93 1,00 

Małe firmy 0,78 0,80 0,81 0,78 0,80 0,83 0,85 0,85 0,88 0,92 

Średnie firmy 0,85 0,80 0,84 0,81 0,83 0,84 0,85 0,87 0,88 0,92 

Odchylenie standardowe 

Mikro firmy 0,71 0,53 0,65 0,66 0,88 0,72 0,74 0,68 0,69 0,83 

Małe firmy 0,70 0,52 0,64 0,61 0,71 0,67 0,73 0,66 0,69 0,78 

Średnie firmy 0,70 0,63 0,71 0,67 0,75 0,69 0,71 0,68 0,70 0,79 

Minimum 

Mikro firmy 0,25 0,03 0,03 0,01 0,01 - 0,00 - 0,01 0,00 

Małe firmy 0,10 0,11 0,00 0,01 0,01 - 0,00 0,00 0,00 0,01 

Średnie firmy 0,04 0,05 0,01 0,01 0,00 - 0,01 - 0,00 0,00 

Maksimum 

Mikro firmy 2,88 2,52 3,21 3,09 3,73 3,25 3,46 3,22 3,31 3,79 

Małe firmy 3,27 2,88 3,25 3,12 3,78 3,26 3,47 3,23 3,32 3,78 

Średnie firmy 3,40 2,88 3,31 3,13 3,86 3,27 3,47 3,23 3,32 3,78 

Dolny kwartyl 

Mikro firmy 0,43 0,51 0,52 0,40 0,44 0,45 0,46 0,53 0,56 0,57 

Małe firmy 0,50 0,51 0,51 0,49 0,50 0,51 0,50 0,51 0,55 0,55 

Średnie firmy 0,55 0,50 0,51 0,49 0,52 0,53 0,54 0,54 0,55 0,56 

Górny kwartyl 

Mikro firmy 1,17 1,06 1,18 1,26 1,32 1,28 1,36 1,31 1,36 1,51 

Małe firmy 1,16 1,17 1,21 1,16 1,20 1,29 1,32 1,29 1,34 1,46 

Średnie firmy 1,39 1,27 1,37 1,29 1,34 1,34 1,38 1,36 1,40 1,51 

Liczebność próby  

Mikro firmy 18 30 161 254 358 506 1 177 1 213 1 455 1 344 

Małe firmy 154 366 695 1 119 1 659 2 304 3 825 3 943 4 971 4 467 

Średnie firmy 572 1 507 2 083 3 184 4 647 4 835 5 417 5 559 5 834 5 153 

RAZEM 744 1 903 2 939 4 557 6 664 7 645 10 419 10 715 12 260 10 964 
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 Załącznik nr  3. Wskaźnik płynności natychmiastowej 
Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Średnia arytmetyczna 

Mikro firmy 0,27 0,14 0,25 0,22 0,25 0,28 0,31 0,23 0,27 0,36 

Małe firmy 0,18 0,19 0,21 0,19 0,20 0,23 0,27 0,22 0,25 0,32 

Średnie firmy 0,24 0,20 0,22 0,20 0,22 0,22 0,26 0,24 0,27 0,34 

Mediana 

Mikro firmy 0,20 0,07 0,12 0,09 0,11 0,12 0,12 0,09 0,12 0,14 

Małe firmy 0,06 0,09 0,09 0,08 0,09 0,08 0,10 0,08 0,09 0,11 

Średnie firmy 0,11 0,10 0,09 0,08 0,08 0,08 0,09 0,08 0,09 0,12 

Odchylenie standardowe 

Mikro firmy 0,31 0,23 0,30 0,30 0,32 0,37 0,41 0,34 0,37 0,49 

Małe firmy 0,26 0,24 0,29 0,27 0,28 0,34 0,39 0,33 0,36 0,47 

Średnie firmy 0,32 0,26 0,31 0,27 0,30 0,33 0,38 0,34 0,38 0,48 

Minimum 

Mikro firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,21 -0,08 -0,02 -0,01 -0,11 

Małe firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,07 -0,30 -0,18 -0,15 

Średnie firmy 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -0,09 

Maksimum 

Mikro firmy 1,21 1,03 1,19 1,35 1,50 1,57 1,89 1,63 1,80 2,31 

Małe firmy 1,37 1,15 1,40 1,38 1,48 1,64 1,90 1,61 1,82 2,33 

Średnie firmy 1,46 1,22 1,42 1,39 1,50 1,64 1,90 1,63 1,81 2,32 

Dolny kwartyl 

Mikro firmy 0,06 0,01 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,03 

Małe firmy 0,02 0,03 0,04 0,03 0,03 0,03 0,03 0,02 0,02 0,02 

Średnie firmy 0,04 0,04 0,03 0,03 0,03 0,02 0,03 0,02 0,03 0,03 

Górny kwartyl 

Mikro firmy 0,30 0,17 0,31 0,27 0,36 0,38 0,43 0,27 0,36 0,50 

Małe firmy 0,18 0,21 0,22 0,21 0,26 0,28 0,34 0,28 0,31 0,41 

Średnie firmy 0,27 0,26 0,26 0,25 0,27 0,27 0,32 0,30 0,35 0,45 

Liczebność próby 

Mikro firmy 19 29 175 269 361 541 1 235 1 265 1 526 1 432 

Małe firmy 154 376 707 1 137 1 137 2 350 3 925 4 071 5 127 4 644 

Średnie firmy 579 1 938 2 092 3 194 4 550 4 824 5 486 5 594 5 933 5 215 

RAZEM 752 2 343 2 974 4 600 6 048 7 715 10 646 10 930 12 586 11 291 
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 Załącznik nr  4. Wskaźnik wystarczalności gotówkowej na spłatę zobowiązań. 
 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Średnia arytmetyczna 

Mikro firmy 0,04 0,08 0,15 0,04 0,14 0,17 0,17 0,20 0,25 0,28 

Małe firmy 0,17 0,11 0,31 0,15 0,19 0,16 0,19 0,22 0,25 0,33 

Średnie firmy 0,26 0,08 0,40 0,15 0,23 0,20 0,23 0,22 0,28 0,34 

Mediana           

Mikro firmy - - 0,02 - - 0,04 0,02 0,07 0,13 0,12 

Małe firmy - - 0,12 - 0,05 0,06 0,06 0,11 0,15 0,17 

Średnie firmy - - 0,16 - 0,06 0,10 0,14 0,11 0,17 0,21 

Odchylenie standardowe 

Mikro firmy 0,57 0,15 0,60 0,26 0,40 0,52 0,47 0,42 0,48 0,57 

Małe firmy 0,39 0,21 0,56 0,29 0,38 0,44 0,46 0,42 0,45 0,57 

Średnie firmy 0,45 0,18 0,60 0,30 0,42 0,44 0,45 0,41 0,47 0,54 

Minimum 

Mikro firmy -     1,07 -           0,10 -        1,66 -       0,86 -       1,31 -       1,34 -       1,32 -       1,27 -       1,45 -        1,73 

Małe firmy -     1,39 -           0,20 -        1,63 -       0,93 -       1,25 -       1,34 -       1,38 -       1,33 -       1,52 -        1,83 

Średnie firmy -     1,17 -           0,41 -        1,37 -       0,92 -       1,26 -       1,36 -       1,37 -       1,32 -       1,48 -        1,78 

Maksimum 

Mikro firmy 1,81 0,48 2,48 1,21 1,75 1,76 1,86 1,77 2,03 2,43 

Małe firmy 1,59 0,85 2,56 1,29 1,76 1,77 1,86 1,77 2,03 2,44 

Średnie firmy 1,90 0,85 2,59 1,29 1,76 1,77 1,86 1,77 2,04 2,44 

Dolny kwartyl 

Mikro firmy - - - - - -       0,03 - - - - 

Małe firmy - - - - - -       0,01 - - - - 

Średnie firmy - - - - - -       0,02 - - - - 

Górny kwartyl 

Mikro firmy - - 0,02 - - 0,04 0,02 0,07 0,13 0,12 

Małe firmy - - 0,12 - 0,05 0,06 0,06 0,11 0,15 0,17 

Średnie firmy - - 0,16 - 0,06 0,10 0,14 0,11 0,17 0,21 

Liczebność próby 

Mikro firmy 20,00 29,00 194,00 302,00 408,00 563,00 1 275,00 1 305,00 1 530,00 1 456,00 

Małe firmy 157,00 347,00 686,00 1 087,00 1 627,00 2 191,00 3 699,00 3 848,00 4 780,00 4 323,00 

Średnie firmy 610,00 1 547,00 2 219,00 3 239,00 4 662,00 5 082,00 5 768,00 5 903,00 6 419,00 5 656,00 

RAZEM 787 1 923 3 099 4 628 6 697 7 836 10 742 11 056 12 729 11 435 
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Załącznik nr  5.  Wskaźnik wydajności gotówkowej sprzedaży.  
 
 

           

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Średnia arytmetyczna 
  

Mikro firmy     0,04         0,02         0,03         0,02         0,03         0,04         0,03         0,04         0,05         0,05     

Małe firmy     0,03         0,02         0,05         0,03         0,04         0,03         0,04         0,04         0,05         0,05     

Średnie firmy     0,04         0,02         0,06         0,03         0,05         0,04         0,05         0,05         0,06         0,06     

Mediana 
 

Mikro firmy     0,02            -           0,01            -           0,01         0,01         0,01         0,02         0,03         0,03     

Małe firmy        -              -           0,03            -           0,02         0,02         0,02         0,03         0,03         0,04     

Średnie firmy     0,01            -           0,03            -           0,02         0,02         0,03         0,03         0,04         0,04     

Odchylenie standardowe 
 

Mikro firmy     0,07         0,03         0,09         0,06         0,09         0,10         0,09         0,09         0,09         0,10     

Małe firmy     0,06         0,03         0,08         0,06         0,07         0,09         0,08         0,08         0,08         0,09     

Średnie firmy     0,07         0,03         0,09         0,06         0,08         0,09         0,09         0,08         0,09         0,09     

Minimum 
  

Mikro firmy        -       -   0,02     -   0,30     -   0,19     -   0,25     -   0,25     -   0,27     -   0,25     -   0,28     -   0,30     

Małe firmy -   0,11     -   0,06     -   0,31     -   0,18     -   0,25     -   0,26     -   0,27     -   0,25     -   0,28     -   0,30     

Średnie firmy -   0,15     -   0,11     -   0,31     -   0,19     -   0,26     -   0,26     -   0,27     -   0,25     -   0,29     -   0,30     

Maksimum 
 

Mikro firmy     0,27         0,10         0,41         0,22         0,33         0,32         0,36         0,34         0,37         0,40     

Małe firmy     0,29         0,15         0,40         0,26         0,34         0,34         0,36         0,34         0,38         0,41     

Średnie firmy     0,29         0,15         0,41         0,26         0,34         0,34         0,36         0,34         0,38         0,41     

Dolny kwartyl 

Mikro firmy        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -       

Małe firmy        -              -              -              -              -              -              -              -              -              -       

Średnie firmy        -              -              -              -              -       -   0,00            -              -              -           0,00     

Górny kwartyl 
 

Mikro firmy     0,02            -           0,01            -           0,01         0,01         0,01         0,02         0,03         0,03     

Małe firmy        -              -           0,03            -           0,02         0,02         0,02         0,03         0,03         0,04     

Średnie firmy     0,01            -           0,03            -           0,02         0,02         0,03         0,03         0,04         0,04     
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Załącznik nr  6.  Wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów.  
 

 

 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Średnia arytmetyczna 

Mikro firmy 0,06 0,07 0,07 0,03 0,06 0,07 0,07 0,08 0,11 0,11 

Małe firmy 0,09 0,06 0,13 0,08 0,09 0,06 0,08 0,08 0,10 0,11 

Średnie firmy 0,10 0,05 0,13 0,07 0,09 0,07 0,08 0,07 0,08 0,09 

Mediana 

Mikro firmy 0,02 - 0,01 - 0,00 0,02 0,02 0,05 0,08 0,07 

Małe firmy - - 0,07 - 0,04 0,04 0,04 0,06 0,08 0,08 

Średnie firmy 0,02 - 0,07 - 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,07 

Odchylenie standardowe 

Mikro firmy 0,22 0,12 0,18 0,12 0,16 0,17 0,18 0,16 0,17 0,19 

Małe firmy 0,16 0,11 0,18 0,14 0,14 0,16 0,16 0,14 0,16 0,17 

Średnie firmy 0,14 0,10 0,17 0,13 0,14 0,14 0,13 0,13 0,14 0,14 

Minimum 

Mikro firmy -     0,43 -           0,07 -        0,52 -       0,42 -       0,47 -       0,44 -       0,46 -       0,45 -       0,50 -        0,55 

Małe firmy -     0,50 -           0,23 -        0,58 -       0,41 -       0,48 -       0,44 -       0,46 -       0,45 -       0,51 -        0,54 

Średnie firmy -     0,27 -           0,31 -        0,37 -       0,40 -       0,48 -       0,44 -       0,46 -       0,44 -       0,50 -        0,53 

Maksimum 

Mikro firmy 0,61 0,40 0,79 0,53 0,63 0,56 0,62 0,60 0,67 0,73 

Małe firmy 0,60 0,42 0,82 0,55 0,63 0,58 0,61 0,59 0,67 0,73 

Średnie firmy 0,65 0,42 0,82 0,56 0,63 0,58 0,62 0,60 0,67 0,73 

Dolny kwartyl 

Mikro firmy - - -        0,01 - - -       0,01 - - - - 

Małe firmy - - - - - -       0,00 - - - - 

Średnie firmy - - - - - -       0,00 - - - 0,00 

Górny kwartyl 

Mikro firmy 0,02 - 0,01 - 0,00 0,02 0,02 0,05 0,08 0,07 

Małe firmy - - 0,07 - 0,04 0,04 0,04 0,06 0,08 0,08 

Średnie firmy 0,02 - 0,07 - 0,05 0,05 0,06 0,05 0,07 0,07 

Liczebność próby 

Mikro firmy 22,00 31,00 212,00 331,00 467,00 628,00 1 458,00 1 411,00 1 665,00 1 610,00 

Małe firmy 169,00 355,00 729,00 1 168,00 1 716,00 2 331,00 3 933,00 4 031,00 5 021,00 4 517,00 

Średnie firmy 656,00 1 641,00 2 339,00 3 478,00 4 960,00 5 352,00 6 073,00 6 176,00 6 652,00 5 868,00 

RAZEM 847 2 027 3 280 4 977 7 143 8 311 11 464 11 618 13 338 11 995 
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Załącznik nr  7. Wskaźnik wydajności gotówkowej aktywów obrotowych.  

 
           

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Średnia arytmetyczna 

Mikro firmy 0,11 0,07 0,08 0,04 0,09 0,16 0,18 0,14 0,18 0,18 

Małe firmy 0,13 0,09 0,21 0,12 0,14 0,20 0,25 0,15 0,19 0,20 

Średnie firmy 0,17 0,07 0,25 0,13 0,17 0,17 0,21 0,16 0,19 0,21 

Mediana 

Mikro firmy 0,04 - 0,01 - - 0,01 0,00 0,09 0,12 0,11 

Małe firmy - - 0,10 - 0,06 0,07 0,07 0,10 0,13 0,14 

Średnie firmy 0,04 - 0,15 - 0,08 0,09 0,12 0,09 0,13 0,14 

Odchylenie standardowe 

Mikro firmy 0,35 0,19 0,31 0,21 0,29 0,52 0,59 0,30 0,32 0,33 

Małe firmy 0,24 0,16 0,32 0,23 0,26 0,47 0,52 0,28 0,31 0,32 

Średnie firmy 0,27 0,15 0,33 0,24 0,28 0,40 0,43 0,27 0,33 0,34 

Minimum 

Mikro firmy -     0,78 
-           

0,48 

-        

0,90 

-       

0,70 

-       

0,82 

-       

1,23 

-       

1,52 

-       

0,87 

-       

1,06 

-        

1,11 

Małe firmy -     0,60 
-           

0,51 

-        

1,01 

-       

0,71 

-       

0,85 

-       

1,28 

-       

1,51 

-       

0,88 

-       

1,07 

-        

1,14 

Średnie firmy -     0,81 
-           

0,48 

-        

0,83 

-       

0,69 

-       

0,89 

-       

1,27 

-       

1,52 

-       

0,88 

-       

1,07 

-        

1,14 

Maksimum 

Mikro firmy 1,02 0,58 1,50 0,97 1,16 1,67 2,02 1,17 1,42 1,51 

Małe firmy 1,12 0,64 1,53 1,00 1,20 1,70 2,03 1,17 1,43 1,52 

Średnie firmy 1,13 0,67 1,56 1,00 1,21 1,70 2,03 1,16 1,42 1,52 

Dolny kwartyl 

Mikro firmy - - 
-        

0,02 
- - 

-       

0,02 
- - - - 

Małe firmy - - - - - - - - - - 

Średnie firmy - - - - - 
-       

0,00 
- - - 0,00 

Górny kwartyl 

Mikro firmy 0,04 - 0,01 - - 0,01 0,00 0,09 0,12 0,11 

Małe firmy - - 0,10 - 0,06 0,07 0,07 0,10 0,13 0,14 

Średnie firmy 0,04 - 0,15 - 0,08 0,09 0,12 0,09 0,13 0,14 

Liczebność próby 

Mikro firmy 23,00 31,00 203,00 315,00 437,00 480,00 1 084,00 1 272,00 1 497,00 1 451,00 

Małe firmy 167,00 359,00 703,00 1 119,00 1 658,00 1 971,00 3 442,00 3 882,00 4 698,00 4 256,00 

Średnie firmy 652,00 1 596,00 2 305,00 3 382,00 4 827,00 5 102,00 5 848,00 5 960,00 6 299,00 5 591,00 

RAZEM 842 1 986 3 211 4 816 6 922 7 553 10 374 11 114 12 494 11 298 
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Załącznik nr  8. Udział zobowiązań w pasywach. 

Rok 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Średnia 
arytmetyczna 

                    

Mikro firmy 53% 76% 54% 53% 53% 53% 52% 62% 55% 50% 

Małe firmy 61% 63% 61% 62% 61% 56% 54% 62% 55% 52% 

Średnie firmy 50% 53% 52% 55% 55% 52% 51% 59% 51% 49% 

Mediana                     

Mikro firmy 51% 83% 60% 58% 60% 57% 56% 66% 59% 53% 

Małe firmy 67% 69% 68% 68% 67% 60% 56% 66% 58% 53% 

Średnie firmy 51% 55% 53% 58% 56% 54% 52% 61% 53% 49% 

Odchylenie 
standardowe                     

Mikro firmy 33% 25% 33% 34% 35% 32% 31% 25% 29% 29% 

Małe firmy 28% 26% 28% 29% 29% 29% 28% 23% 27% 26% 

Średnie firmy 27% 26% 27% 28% 27% 28% 27% 21% 26% 25% 

Minimum                     

Mikro firmy 1% 2% 0% 0% 0% 0% 0% 3% 0% 0% 

Małe firmy 1% 1% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 

Średnie firmy 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 5% 0% 0% 

Maksimum                     

Mikro firmy 97% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 99% 100% 100% 

Małe firmy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Średnie firmy 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 

Dolny kwartyl                     

Mikro firmy 24% 66% 21% 19% 19% 23% 24% 41% 30% 25% 

Małe firmy 40% 46% 40% 41% 39% 32% 31% 45% 33% 29% 

Średnie firmy 26% 31% 29% 32% 32% 29% 29% 44% 30% 29% 

Górny kwartyl                     

Mikro firmy 82% 95% 84% 87% 87% 83% 81% 80% 80% 75% 

Małe firmy 85% 84% 86% 86% 87% 82% 78% 80% 78% 73% 

Średnie firmy 72% 74% 74% 80% 77% 76% 73% 75% 73% 69% 

Liczebność próby 

Mikro firmy        24            31          185          288          400          581         1 295          102           1 478     
        1 
446     

Małe firmy      161          366          681       1 090       1 575       2 234         3 735          415           6 024     
        4 
299     

Średnie firmy      634       1 642       2 249       4 717       4 737       5 170         5 786          652           6 362     
        5 
662     

RAZEM      819       2 039       3 115       6 095       6 712       7 985        10 816       1 169         13 864     
      11 
407     
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Załącznik nr  9.  Firmy zagrożone bankructwem – ocena według modelu „poznańskiego” – liczba 

przedsiębiorstw 

Wielkość firmy 

Przemysł 

B 

Budowlana   Hanel  Usługi 

Suma Z Nz Razem Z Nz Razem Z Nz Razem Z Nz Razem 

  2004 

Mikroprzedsiębiorstwa 49 154 203 31 91 122 186 481 667 88 355 443 1435 

Małe przedsiębiorstwa 199 890 1089 82 324 406 480 1288 1768 149 857 1006 4269 

Średnie przedsiębiorstwa 396 2207 2603 75 459 534 335 825 1160 146 1198 1344 5641 

 2003 

Mikroprzedsiębiorstwa 62 173 235 31 92 123 268 471 739 85 333 418 1515 

Małe przedsiębiorstwa 290 967 1257 97 376 473 637 1331 1968 207 876 1083 4781 

Średnie przedsiębiorstwa 549 2403 2952 146 500 646 456 870 1326 191 1297 1488 6412 

  2002 

Mikroprzedsiębiorstwa 70 133 203 36 78 114 222 354 576 107 282 389 1282 

Małe przedsiębiorstwa 258 727 985 90 298 388 579 973 1552 194 737 931 3856 

Średnie przedsiębiorstwa 555 2094 2649 154 500 654 452 796 1248 220 1182 1402 5953 

  2001 

Mikroprzedsiębiorstwa 74 118 192 44 73 117 198 296 494 108 320 428 1231 

Małe przedsiębiorstwa 209 679 888 80 274 354 565 890 1455 226 765 991 3688 

Średnie przedsiębiorstwa 563 2018 2581 156 486 642 470 797 1267 177 1139 1316 5806 

 2000 

Mikroprzedsiębiorstwa 31 51 82 15 29 44 76 111 187 65 158 223 536 

Małe przedsiębiorstwa 136 339 475 39 135 174 373 589 962 143 485 628 2239 

Średnie przedsiębiorstwa 455 1761 2216 113 475 588 477 675 1152 163 1025 1188 5144 

Gdzie: Z – zagrożone, NZ –nie zagrożone 
 

Załącznik nr  10. Firmy zagrożone bankructwem – ocena według modelu „poznańskiego” – odsetek 

przedsiębiorstw 
 

Wielkość firmy 
Przemysł B Budowlana  Handel Usługi 

Suma 
Z Nz Razem Z Nz Razem Z Nz Razem Z Nz Razem 

 2004 

Mikroprzedsiębiorstwa 24% 76% 100% 25% 75% 100% 28% 72% 100% 20% 80% 100% 24% 

Małe przedsiębiorstwa 18% 82% 100% 20% 80% 100% 27% 73% 100% 15% 85% 100% 18% 

Średnie przedsiębiorstwa 15% 85% 100% 14% 86% 100% 29% 71% 100% 11% 89% 100% 15% 

 2003 

Mikroprzedsiębiorstwa 26% 74% 100% 25% 75% 100% 36% 64% 100% 20% 80% 100% 26% 

Małe przedsiębiorstwa 23% 77% 100% 21% 79% 100% 32% 68% 100% 19% 81% 100% 23% 

Średnie przedsiębiorstwa 19% 81% 100% 23% 77% 100% 34% 66% 100% 13% 87% 100% 19% 

 2002 

Mikroprzedsiębiorstwa 34% 66% 100% 32% 68% 100% 39% 61% 100% 28% 72% 100% 34% 

Małe przedsiębiorstwa 26% 74% 100% 23% 77% 100% 37% 63% 100% 21% 79% 100% 26% 

Średnie przedsiębiorstwa 21% 79% 100% 24% 76% 100% 36% 64% 100% 16% 84% 100% 21% 

 2001 

Mikroprzedsiębiorstwa 39% 61% 100% 38% 62% 100% 40% 60% 100% 25% 75% 100% 39% 

Małe przedsiębiorstwa 24% 76% 100% 23% 77% 100% 39% 61% 100% 23% 77% 100% 24% 

Średnie przedsiębiorstwa 22% 78% 100% 24% 76% 100% 37% 63% 100% 13% 87% 100% 22% 

 2000 

Mikroprzedsiębiorstwa 38% 62% 100% 34% 66% 100% 41% 59% 100% 29% 71% 100% 38% 

Małe przedsiębiorstwa 29% 71% 100% 22% 78% 100% 39% 61% 100% 23% 77% 100% 29% 

Średnie przedsiębiorstwa 21% 79% 100% 19% 81% 100% 41% 59% 100% 14% 86% 100% 21% 
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Załącznik nr  11. Kwestionariusz ankiety na podstawie której przeprowadzany był wywiad w MSP 

 
Dzień doby, 

Nazywam się ……. 

Telefonuje do Pani/Pana w imieniu…………., która przeprowadza obecnie badanie rynkowe mające na celu 

rozpoznanie metod zarządzania płynnością finansową, zarządzania należnościami oraz identyfikacji źródeł 

finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej. Czy mogę prosić o połączenie z właścicielem firmy bądź z 

głównym księgowym? 

Połączono 

Nazywam się ……. 

Telefonuje do Pani/Pana w imieniu…………., która przeprowadza obecnie badanie rynkowe mające na celu 

rozpoznanie metod zarządzania płynnością finansową, zarządzania należnościami oraz identyfikacji źródeł 

finansowania działalności bieżącej i inwestycyjnej. 

Wywiad potrwa ok. 15 min czy poświęci mi Pan/Pani ten czas? 

Tak – (ankieter przejdź do pytań 

Nie – ankieter podziękuj i zakończ wywiad 

PYTANIA 

Ogólne informacje o przedsiębiorstwie 

1. W którym roku firma została założona? 

2. Jaka jest forma organizacyjno-prawna przedsiębiorstwa: 

a) Osoba fizyczna, 

b) Spółka jawna, 

c) Spółka cywilna, 

d) Spółka z o. o., 

e) Spółka komandytowa, 

f) Spółka akcyjna, 

g) Spółka partnerska, 

h) Spółka komandytowo-akcyjna. 

i) Inne – jakie? 

3. Czy firma ma charakter rodzinny tzn. czy więcej niż 50 % kapitału własnego jest w rękach rodziny 

(przynajmniej dwóch spokrewnionych osób), a przynajmniej jej członek wywiera decydujący wpływ 

na kierownictwo lub sam sprawuje funkcję kierowniczą? (T/N) 

4. Kto zarządza przedsiębiorstwem: 

a. właściciel lub jeden z właścicieli,  

b. zatrudniony menedżer. 

5. Czy popyt na produkty/towary/usługi firmy ma charakter sezonowy?(T/N) 

6. Czy firma dokonuje wewnątrz wspólnotowych dostaw lub eksportuje? 

7. Czy firma korzysta z pomocy konsultantów zewnętrznych (np. prawników, doradców finansowych, 

konsultantów ds. zarządzania):  

T/N, jeśli T to z jaką częstotliwością: 

a. często, 

b. czasami, 

c. rzadko, 

d. wcale. 

Zarządzanie finansami 

8. Kto jest odpowiedzialny za zarządzanie finansami firmy?  

a. właściciel,  

b. główny księgowy,  

c. dyrektor finansowy  

d. specjalista ds. finansów, 

e. inne…. 

9. Czy firma powierzyła prowadzenie ksiąg rachunkowych zewnętrznej firmie (biuro rachunkowe, 

doradca podatkowy)? (T/N) 

Zarządzanie finansami - planowanie finansowe 

10. Czy firma ustala wskaźniki (T/N):  

a. płynności finansowej,  

b. zadłużenia,  

c. rotacji należności,  

d. rotacji zobowiązań,  
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e. rotacji zapasów,  

f. rentowności sprzedaży,  

g. rentowność kapitałów? 

11. Jeżeli wylicza to, czy porównuje je do (T/N): normatywów proponowanych przez literaturę, 

wskaźników branżowych, poprzednich okresów 

12. Czy firma planuje (T/N):  

a. przychody ze sprzedaży,  

b. koszty,  

c. zysk,  

d. przepływy pieniężne (wpływy i wydatki finansowe),  

e. zapotrzebowanie na kredyty. 

13. Czy plany finansowe są ujęte w postaci dokumentu? (T/N) 

14. Czy bieżące wyniki finansowe są porównywane do prognoz (T/N)? 

15. Czy w przypadku gdy bieżące wyniki negatywnie odbiegają od prognoz to są podejmowane w firmie 

działania zmierzające do poprawy sytuacji przedsiębiorstwa? (T/N) 

16. Czy firma planuje swoje przepływy pieniężne (wpływy i wydatki) 

T/N, jeśli tak to z jakim wyprzedzeniem czasowym: 

a. rok, 

b. kwartał,  

c. miesiąc,  

d. tydzień? 

17. W chwilach spiętrzenia różnych płatności i chwilowego niedoboru środków pieniężnych zwykle 

podejmowane są następujące działania (wybierz 3): 

a. jednostronne wydłużenie okresu płacenia zobowiązań 

b.  negocjacje z kontrahentami w celu wydłużenia terminu płatności zobowiązań, 

c. przyspieszone ściąganie należności od kontrahentów 

d. wstrzymanie wypłat pracowników,  

e. nieopłacenie podatków, 

f. wstrzymanie zamówień,  

g. uruchomienie kredytu obrotowego, 

h. pożyczki od wspólników, 

i. dopłaty wspólników, 

j. inne … 

Zarządzanie finansami -  zarządzanie należnościami, zobowiązaniami 

18. Czy firma udziela kredytów kupieckich kontrahentom? (T/N) – jeżeli N to przechodzimy do pytania 

23 

19. Czy przed udzieleniem kredytu kupieckiego nowemu kontrahentowi firma ocenia jego ryzyko 

kredytowe? (T/N)  

20. Jeżeli tak, to w jaki sposób (proszę zaznaczyć te, które wykorzystuje firma):  

a. na podstawie dokumentów pozyskanych od kontrahenta,  

b. uzyskując dane z wywiadowni gospodarczej,  

c. pozyskanie informacji od przedsiębiorstw z branży,  

d. uzyskując dane z Krajowego Rejestru Długów 

e. inny, jaki? … 

21. Czy firma stosuje zabezpieczenia kredytu kupieckiego wobec nowych kontrahentów? (T/N) 

22. Jeżeli tak, to jakie: 

a) Weksel in blanco z deklaracją wekslową, 

b) gwarancja bankowa,  

c) ubezpieczenie należności,  

d) cesja należności, 

e) inne, jakie…. 

23. Czy firma korzysta z usług factoringu?(T/N) 

24. Czy firma ma należności przeterminowane? (T/N) 

25. Jeżeli tak, to ile procent należności ogółem stanowią należności przeterminowane? 

26. Czy firma powierza windykację należności przeterminowanych wyspecjalizowanym w tych usługach 

firmom (T/N),  

27. Jeżeli tak to jak często: 

a. zawsze,  

b. sporadycznie, w przypadku, gdy próby ściągnięcia należności się nie powiodły, 

c. zawsze, w przypadku należności powyżej określonej kwoty 
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d. inne sytuacje… 

28. Jeżeli nie, to kto jest odpowiedzialny w firmie za windykację należności:  

a. właściciel,  

b. dział handlowy,  

c. księgowość,  

d. biuro rachunkowe,  

e. inne…? 

29. Po jakim czasie od nieuregulowania zobowiązania przez kontrahenta podejmowane są odpowiednie 

działania windykacyjne (telefony, monity itd.): 

a.  dzień,  

b.  2-3 dni,  

c. tydzień,  

d. miesiąc,  

e. pół roku,  

f. rok itd. 

30. Jakie działania windykacyjne podejmowane są najczęściej (wybierz do 3 najczęściej stosowanych 

przez firmę): 

a. telefony, 

b. pisemne monity, 

c. wizyta w siedzibie kontrahenta, 

d. wpisanie do Krajowego Rejestru Długów, 

e. wystąpienie na drogę sądową, 

f. inne …. 

31.  Jak firma ocenia skuteczność windykowania należności (tzn. jaki procent należności 

przeterminowanych udaje się odzyskać firmie – 100 %, 90 %., 70 %, 50 %) itd. 

32. Czy firma w ciągu ostatnich dwóch lat wystąpiła na drogę sądową, aby odzyskać swoje 

wierzytelności? (T/N) 

33. Jakie formy zapłaty dostawcom przeważają w firmie: 

a. natychmiastowe, 

b. z odroczonym terminem płatności. 

34. Czy firma: 

a. zawsze płaci w terminie dostawcom, Jeśli płaci w terminie to przechodzimy do pytania 

numer 38 

b. czasami zdarzają się opóźnienia w zapłacie,  

c. zawsze płaci z opóźnieniem dostawcom? 

35. Jeżeli firma nie płaci w terminie dostawcom, to co jest najczęściej przyczyną:  

a. spiętrzenie różnych płatności,  

b. zwyczaj (inni nie płacą w terminie to nasza firma również nie płaci), 

c. kontrahenci firmy nie zapłacili w terminie,  

d. brak kontroli nad rozrachunkami,  

e. mniejsze niż się spodziewaliśmy wpływy ze sprzedaży, 

f. inne  …. 

36. Jeżeli firma nie płaci w terminie lub zdarzają się opóźnienia w zapłacie zobowiązań, jaki procent 

zobowiązań ogółem stanowią zobowiązania przeterminowane? 

37. Czy firma dąży raczej do: 

a. zmniejszania poziomu zobowiązań krótkoterminowych 

b. zwiększania poziomu zobowiązań krótkoterminowych. 

Zarządzanie finansami – środki pieniężne 

38. Czy firma wyznacza optymalny poziom środków pieniężnych korzystając np. z modelu Millera-Orra, 

Baumola? 

39. Czy firma posiada nadwyżki finansowe (środki pieniężna, które nie są zaangażowane w bieżącą 

działalność operacyjną)?(T/N) 

40. Jeżeli tak, to czy są one w jakiś sposób lokowane (zagospodarowywane) (T/N) 

41. Jeżeli tak to, w jaki sposób (wybrać – do 3):  

a. automatyczne rachunki depozytowe (przekazywanie środków pieniężnych na ARD może 

następować codziennie lub w wybrane dni tygodnia lub zgodnie z umową w wybrane dni 

tygodnia lub miesiąca) 

b. lokata terminowa, 

c. obligacje skarbowe (rynek wtórny), 

d. akcje spółek notowanych na giełdzie 
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e. fundusze inwestycyjne 

f. krótkoterminowe papiery dłużne przedsiębiorstw  

g. inaczej.. 

 

42. Jaki jest główne przeznaczenie nadwyżek finansowych: 

a. okazyjnych zakup towarów, materiałów itp.  

b. finansowanie potrzeb operacyjnych w przyszłości,  

c. finansowe przyszłych inwestycji rzeczowych, 

d. środki pieniężne utrzymywane są ze względów ostrożnościowych (przepływy pieniężne 

obarczone są dużą zmiennością co wynika z cykliczności sprzedaży). 

43. Jeżeli chodzi o poziom środków pieniężnych i pozostałych inwestycji krótkoterminowe to firma, 

raczej stara się: 

a. zwiększać ich stan, aby zapewnić jak największe bezpieczeństwo działania; 

b. ograniczana ich poziom. 

 

Finansowanie działalności bieżącej 

44. Które z poniższych źródeł finansowania działalności bieżącej firma wykorzystuje (można zaznaczyć 

kilka): 

a. kredyty krótkoterminowe (np. obrotowe, w rachunku bieżącym, odnawialne) 

b. kredyty od dostawców (odraczanie terminu płatności– kredyt kupiecki) 

c. kredyty od odbiorców (przedpłaty, zaliczki) 

d. pożyczki z sektora pozabankowego 

e. krótkoterminowe papiery dłużne  

f. mikropożyczki  

45. Który z czynników ma decydujące znaczenie przy wyborze źródła finansowania działalności bieżącej 

(można wybrać 2): 

a) koszt pozyskanego kapitału, 

b) czas ubiegania się o kapitał, 

c) procedura ubiegania się o wsparcie, 

d) rodzaj i wielkość zabezpieczeń, 

e) czas spłaty kapitału, 

f) wielkość kapitału, jaki można pozyskać. 

46. Inwestycje rzeczowe (nie finansowe) finansowane zwykle są:  

a) tylko ze środków własnych, 

b) głównie ze środków własnych przy wsparciu źródeł zewnętrznych, 

c) głównie ze źródeł zewnętrznych przy wsparciu środków własnych, 

d) wyłącznie ze źródeł zewnętrznych. 

47. Jak firma ocenia swą obecną sytuację finansową: doskonała, dobra, dostateczna, zagrożona,  itd. 

48. Jak firma przewiduje swoją przyszłą sytuację finansową: nie zmieni się, poprawi się, pogorszy się. 
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