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Słowo wStępne

Sektor mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, podobnie jak w krajach wysoko 
rozwiniętych, odgrywa ważną rolę w gospodarce. Przede wszystkim stanowi źródło docho-
dów dla budżetu państwa i budżetu gmin, bierze udział w tworzeniu produktu krajowego 
brutto, tworzy nowe miejsca pracy, przyczynia się do kreowania zmian społecznych i funk-
cjonalnych obszaru, na którym działają mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa (regionu, 
województwa, gminy), oraz wpływa na innowacyjność gospodarki. Biorąc pod uwagę 
dotychczasowe osiągnięcia małej i średniej przedsiębiorczości oraz dalsze perspektywy jej 
rozwoju, stanowi ona praktycznie jedyną szansę zwiększenia zatrudnienia, eksportu oraz 
skutecznego konkurowania polskiej gospodarki na rynku europejskim i światowym.

Przedmiotem analiz, ocen i konkluzji zawartych w opracowaniach wchodzących w skład 
niniejszej publikacji są szeroko rozumiane warunki działania mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw oraz czynniki oddziałujące na te warunki.

Publikację wydano w ramach czasopisma „Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia”, 
a treść stanowi prezentację dorobku naukowego pracowników wyższych uczelni w  Polsce.

Struktura niniejszego czasopisma składa się z sześciu części:
 – strategie tworzenia i rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 – zarządzanie innowacjami w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach,
 – finansowanie działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw,
 – mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa na rynku finansowym,
 – systemy informacji i oceny w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach,
 – podatki w działalności mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Autorzy publikacji ujmują omawiane zagadnienia bardzo różnorodnie, co  przyczynia 
się do tego, że prezentowana pozycja może być przydatna szerokiemu gronu odbiorców. Ich 
artykuły dowodzą indywidualnego i wielowątkowego podejścia do poruszanej problematyki.
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W imieniu Katedry Finansów Przedsiębiorstwa składam podziękowanie wszystkim 
Autorom artykułów za podjęcie wysiłku i przygotowanie oryginalnych opracowań nauko-
wych wzbogacających wiedzę w zakresie rozwoju mikro, małych i średnich przedsiębiorstw.

Serdeczne podziękowania przekazuję wieloletniemu Partnerowi Konferencji – Polskiej 
Fundacji Przedsiębiorczości – za pomoc i wsparcie przy organizacji „Forum wspierania 
przedsiębiorczości MIKROFIRMA 2017”.

dr Magdalena Brojakowska-Trząska



Strategie tworzenia i rozwoju mikro, 
małych i średnich przedSiębiorStw





Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 4/2017 (88), cz. 2
s. 11–28DOI: 10.18276/frfu.2017.88/2-15

Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa 
a strukturą aktywów

Piotr Figura*

Streszczenie: Cel – przedstawienie zróżnicowania struktury aktywów pomiędzy małymi, średnimi oraz dużymi 
przedsiębiorstwami, z uwzględnieniem czynnika specyfiki branżowej prowadzonej działalności gospodarczej.
Metodologia badania – w przeprowadzonych badaniach wykorzystano w głównej mierze narzędzia analizy 
strukturalnej, statystyki opisowej oraz nieparametrycznego wnioskowania statystycznego.
Wynik – wskaźniki struktury aktywów kształtują się w małych, średnich i dużych przedsiębiorstw na statystycz-
nie istotnie różniących się od siebie poziomach. Kluczowymi składnikami aktywów polskich przedsiębiorstw 
są: rzeczowe aktywa trwałe, zapasy, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. Ich 
udział w strukturze aktywów jest silnie uzależniony od specyfiki oraz skali prowadzonej działalności. Małe 
przedsiębiorstwa w mniejszym stopniu od większych jednostek gospodarczych wykorzystują w prowadzonej 
działalności gospodarczej rzeczowe aktywa trwałe oraz utrzymują na niższym poziomie swoje zapasy. Z kolei 
większy odsetek ich aktywów stanowią środki pieniężne oraz należności krótkoterminowe.
Oryginalność/wartość – przedstawione w treści artykułu rozkłady wartości wskaźników struktury aktywów 
mogą stanowić bazę odniesienia podczas przeprowadzenia analizy strukturalnej aktywów i tym samym przy-
czynić się do ułatwienia wykonywania wstępnej analizy bilansu polskich przedsiębiorstw. Wyniki niniejszych 
badań mogą także znaleźć zastosowanie podczas formułowania polityki produktowej banków komercyjnych 
czy też firm ubezpieczeniowych.

Słowa kluczowe: struktura majątkowa, wielkość przedsiębiorstwa, wstępna analiza bilansu
Kod klasyfikacji JEL: G3 

Wprowadzenie

Sukces rynkowy przedsiębiorstwa w dużym stopniu zależy od właściwego doboru źródeł 
finansowania prowadzonej działalności gospodarczej oraz od odpowiednio ukształtowanej 
struktury jego aktywów (Jaruga, Kopczyńska, 2001, s. 366–370). Literatura przedmiotu jest 
bogata w teorie wyjaśniające, w jaki sposób powinna być kształtowana struktura źródeł 
finansowania przedsiębiorstwa1. W zależności od przyjętej teorii struktury kapitału przedsię-

* dr inż. Piotr Figura, Politechnika Gdańska, Wydział Zarządzania i Ekonomii, 80-233 Gdańsk,  
ul. Narutowicza 11/12, e-mail: Piotr.Figura@zie.pg.gda.pl

1  Istniejące teorie można podzielić na teorie rynku doskonałego i rynku niedoskonałego, które dodatkowo 
dzieli się na statyczne i dynamiczne. Więcej na ten temat zobacz np. w: Barowicz (2014); Wolański (2013); Figura 
(2016).
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biorstwa badacze wskazują na odmienne czynniki, którymi jest ona determinowana2. Dużo 
mniej miejsca poświęca się w literaturze kwestii prawidłowego kształtowania struktury 
aktywów (majątku) przedsiębiorstwa. Tymczasem kapitały są pozyskiwane przez podmioty 
gospodarcze, aby mogły być przy ich użyciu finansowane poszczególnych składniki ich 
aktywów. Składniki majątkowe przedsiębiorstwa można określić nawet mianem formy 
lokaty jego kapitałów. Zgodnie z Ustawą (1994) poprzez aktywa przedsiębiorstwa należy 
rozumieć „kontrolowane przez jednostkę składniki o wiarygodnie określonej wartości, 
powstałe w wyniku przeszłych zdarzeń, które zgodnie z oczekiwaniami spowodują w przy-
szłości wpływ do jednostki korzyści ekonomicznych”. Składniki aktywów przedsiębiorstwa 
mogą przyjąć postać (Małkowska, 2016, s. 5):

 – składników rzeczowych,
 – składników finansowych,
 – składników pieniężnych,
 – należności.

Ze względu na okres użytkowania, zbycia lub wymagalności składniki aktywów 
przedsiębiorstwa mogą mieć charakter długo- lub krótkoterminowy i zostać zaliczone 
odpowiednio do aktywów trwałych lub obrotowych. Wpływ poszczególnych składników 
majątkowych na kwotę wygospodarowanego przez przedsiębiorstwo zysku nie jest jed-
nakowy. Bezpośrednio do osiągnięcia zysku przyczyniają się głównie aktywa obrotowe 
(majątek płynny). Podlegają one stałym przemianom i wymianom, generując jednocześnie 
nadwyżkę środków pieniężnych i umożliwiając przedsiębiorstwu wypracowywanie zysku. 
Aktywa trwałe są również ważne, ale ich rola w tym procesie ma przeważnie charakter 
pośredni. Z tego względu wartość składników należących do obu grup, a tym samym relacja 
aktywów trwałych do aktywów obrotowych, nie jest dla przedsiębiorstwa sprawą obojętną. 
Przedsiębiorstwom zależy przeważnie na ulokowaniu, odpowiednio do istniejących potrzeb 
i uwarunkowań prowadzenia działalności gospodarczej, możliwie jak największej części 
swoich aktywów w aktywach obrotowych przynoszących zyski, a jak najmniejszej części 
w aktywach trwałych, które tylko pośrednio przyczyniają się do uzyskiwania zysków. 
Zatem aktywów trwałych powinno być w przedsiębiorstwie tylko tyle, ile jest to niezbędne 
do prowadzenia działalności. Wzajemna relacja między aktywami trwałymi a aktywami 
obrotowymi stanowi wielkość zróżnicowaną, która zależy przede wszystkim od specyfiki 
prowadzonej działalności, jak na przykład działalność produkcyjna, budowlana, handlowa 
czy usługowa (Bednarski, 2003, s. 89–91).

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie zróżnicowania struktury aktywów 
pomiędzy małymi, średnimi oraz dużymi przedsiębiorstwami. W badaniach zostanie 
uwzględniony również czynnik specyfiki branżowej wynikający z przynależności jednostki 

2 W literaturze przedmiotu do determinant struktury kapitału w przedsiębiorstwie zalicza się: specyfikę pro-
wadzonej działalności, skalę, na jaką prowadzona jest działalność, wiek przedsiębiorstwa, materialny charakter 
jego majątku, zdolność do generowania zysków, efektywną stawkę podatkową, nieodsetkową tarczę podatkową, 
poziom konkurencyjności, rentowność podmiotu gospodarczego, jego możliwości wzrostu, fazę cyklu życia,  
w której się on znajduje, czy też cechy właściciela w przypadku jednostek z sektora MSP. Więcej informacji na 
ten temat można znaleźć np. w: Łuczka (2015); Bera, Prędkiewicz (2015); Barowicz (2014); Wolański (2013).
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gospodarczej do danego sektora gospodarki narodowej. Realizacja celu badawczego ma 
umożliwić weryfikację hipotezy o istotnym wpływie na strukturę majątkową przedsiębiorstw 
specyfiki oraz skali, na jaką jest przez nie prowadzona działalność gospodarcza. W trakcie 
przeprowadzonych badań uwzględniono 97 471 sprawozdań finansowych przedsiębiorstw 
prowadzących działalność gospodarczą w 12 różnych działach gospodarki narodowej. Dla 
potwierdzenia zróżnicowania struktury aktywów w zależności od wielkości przedsiębiorstwa 
wykorzystano test nieparametryczny Kruskala-Wallisa. Wyniki niniejszych badań powinny 
wzbogacić literaturę przedmiotu oraz ułatwić ocenę struktury aktywów przedsiębiorstwa, 
która jest jednym z elementów wstępnej analizy bilansu.

1. Metodyka przeprowadzonych badań

Głównym celem badań było ustalenie różnic w kształtowaniu poziomu wskaźników struktu-
ry aktywów pomiędzy małymi3, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami4. Sposób obliczania 
poddanych badaniu wskaźników struktury aktywów został przedstawiony w tabeli 1.

Tabela 1

Poddane badaniu wskaźniki struktury źródeł finansowania

Nazwa wskaźnika Licznik wskaźnika Mianownik 
wskaźnika

Udział trwałych składników majątku w aktywach 
ogółem

Aktywa trwałe Aktywa ogółem

Udział rzeczowych składników majątku trwałego 
w aktywach ogółem

Rzeczowe aktywa trwałe Aktywa ogółem

Udział majątku obrotowego w aktywach ogółem Aktywa obrotowe Aktywa ogółem

Udział zapasów w aktywach ogółem Zapasy Aktywa ogółem

Udział należności krótkoterminowych w aktywach 
ogółem

Należności krótkoterminowe Aktywa ogółem

Udział środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 
w aktywach ogółem

Środki pieniężne i ich 
ekwiwalenty

Aktywa ogółem

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Bławat, Drajska, Figura, Prusak (2016), s. 26.

3  W próbie badawczej nazwanej małymi przedsiębiorstwami poza podmiotami gospodarczymi spełniają-
cymi ustawowe kryteria małego przedsiębiorstwa znalazły się również mikroprzedsiębiorstwa, przy czym ich 
udział w tej próbie był znikomy.

4  Przedsiębiorstwa do grupy małych, średnich i dużych zostały przypisane zgodnie z Zaleceniami Komisji 
Europejskiej z maja 2003 r.
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Próbę badawczą stanowiły przedsiębiorstwa z działów gospodarki5, dla których łączna 
liczebność sprawozdań finansowych z lat 2007–2011 w bazie danych Tegiel przekraczała  
300 dla każdej z wyodrębnionych grup. Przy tak sprecyzowanych warunkach próbę badaw-
czą utworzyły podmioty gospodarcze z działów gospodarki wyszczególnionych w tabeli 2.

Tabela 2 

Struktura liczebności wykorzystanych w badaniu sprawozdań finansowych

PKD Opis

Łączna liczba sprawozdań dla 
przedsiębiorstw:

małych średnich dużych

10 Produkcja artykułów spożywczych 2432 2829 1075

22 Produkcja wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych 1689 1719 399

23 Produkcja wyrobów z pozostałych mineralnych surowców 
niemetalicznych

1186 1030 424

25 Produkcja metalowych wyrobów gotowych 3002 2772 652

28 Produkcja maszyn i urządzeń 1386 1455 385

35 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną,  
gaz i parę wodną

762 810 350

41 Roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków 7124 2213 342

42 Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej 1635 1967 309

46 Handel hurtowy 29082 5540 861

47 Handel detaliczny 10344 3048 757

49 Transport lądowy oraz transport rurociągowy 2780 1476 646

86 Opieka zdrowotna 2464 763 1763

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych Tegiel.

Ograniczenie zakresu badań do wskaźników wyszczególnionych w tabeli 1 wynikało 
z faktu, że poziom innych możliwych do skonstruowania wskaźników struktury aktywów 
kształtował się na znacząco niższym poziomie. W sposób szczegółowy średni udział po-
szczególnych składników majątkowych w aktywach ogółem w zależności od specyfiki i skali, 
na jaką była prowadzona działalność gospodarcza, został przedstawiony na rysunkach 1–3.

5  Przedsiębiorstwa do działów gospodarki zostały przypisane zgodnie z PKD, której podstawę prawną 
stanowi Rozporządzenie (2007).
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Rysunek 1. Przeciętny udział poszczególnych składników majątkowych w aktywach ogółem 
małych przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych Tegiel.
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Rysunek 2. Przeciętny udział poszczególnych składników majątkowych w aktywach ogółem 
średnich przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych Tegiel.
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Rysunek 3. Przeciętny udział poszczególnych składników majątkowych w aktywach ogółem 
dużych przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych Tegiel.
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Badanie przebiegało zgodnie z następującym schematem. Dla przedsiębiorstw tworzą-
cych próbę badawczą zostały obliczone wartości wskaźników struktury aktywów. Aby na 
uzyskane wyniki nie wpływały przypadkowe, skrajne wartości poszczególnych wskaźników 
finansowych, przeprowadzona została selekcja jednostek gospodarczych. Polegała ona na 
odrzuceniu tych podmiotów, w przypadku których poziom badanego wskaźnika mieścił się 
w 10% najwyższych i najniższych wyników uzyskanych w całej zbiorowości. 

Następnie obliczane były wartości średnie, mediany, odchylenia standardowe oraz prze-
działy skupiające 50% środkowych wartości wskaźników finansowych w poszczególnych 
działach gospodarki, z osobna dla każdej z grup przedsiębiorstw. 

Kolejnym krokiem procedury badawczej było przeprowadzenie testów normalności 
rozkładów testem Kołmogorowa-Smirnowa z poprawką Lillieforsa. Uzyskane wyniki 
testów statystycznych jednoznacznie wskazywały na brak możliwości przyjęcia hipotezy 
o normalności rozkładów poddanych badaniu wskaźników finansowych. Z tego względu 
do porównania sektorowych rozkładów wartości wskaźników struktury aktywów pomię-
dzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwami został użyty nieparametryczny test 
Kruskala-Wallisa.

2. Wyniki badań

Jako pierwsze zostały zaprezentowane wyniki badań dotyczące wskaźnika udziału trwałych 
składników majątku w aktywach ogółem6. Przeprowadzone badania statystyczne jedno-
znacznie wykazały, że wielkość jednostki gospodarczej istotnie wpływa na udział aktywów 
trwałych w aktywach ogółem przedsiębiorstw. Trwały majątek stanowi najniższy odsetek 
aktywów ogółem wśród małych przedsiębiorstw. Poza przypadkiem firm prowadzących 
roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział 42) aktywa trwałe 
stanowią największy odsetek aktywów ogółem w dużych przedsiębiorstwach. Z kolei w pod-
miotach gospodarczych średniej wielkości udziału rzeczowego trwałego majątku w aktywach 
ogółem kształtowany jest przeważnie na poziomie statystycznie istotnie wyższym od małych 
przedsiębiorstw, ale statystycznie istotnie niższym od dużych podmiotów gospodarczych 
(sytuację taką stwierdzono w ośmiu przebadanych działach gospodarki), bądź na poziomie 
statystycznie nieróżniącym się od występującego w dużych firmach (sytuację taką stwier-
dzono w trzech przebadanych działach gospodarki). Szczegółowe wyniki przeprowadzonych 
testów statystycznych zawiera tabela 3.

6  Dokładnie odwrotne wyniki testów statystycznych uzyskano dla wskaźnika udziału majątku obrotowego 
w aktywach ogółem. Ze względu na ograniczoną objętość artykułu nie zostały one oddzielnie omówione.
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Tabela 3 

Porównanie sektorowych rozkładów wartości wskaźnika udziału składników trwałego majątku 
w aktywach ogółem

Sektor wg PKD Hipoteza o równości median 
w teście Kruskala-Wallisa

Wartości wskaźnika dla 
przedsiębiorstw:

małych średnich dużych

10; 23; 25; 28; 
35; 46; 49; 86

odrzucona niższe średnie wyższe

22; 41; 47 odrzucona niższe wyższe wyższe

42 odrzucona niższe wyższe średnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych Tegiel.

Niezależnie od wielkości jednostki gospodarczej szczególnie wysoki poziom udziału 
trwałego majątku w aktywach ogółem stwierdzono w przypadku jednostek zajmujących 
się wytwarzaniem energii (dział 35). Wśród firm dużej i średniej wielkości aktywa trwałe 
stanowiły wysoki odsetek aktywów ogółem także w przypadku przedsiębiorstw zajmują-
cych się transportem (dział 49) oraz opieką zdrowotną (dział 86). Aktywa trwałe stanowiły 
najniższy odsetek aktywów ogółem w przypadku przedsiębiorstw prowadzących handel 
hurtowy (dział 46) oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41). 
Ponadto wśród dużej i średniej wielkości jednostek gospodarczych relatywnie niskim odset-
kiem majątku ulokowanym w aktywach trwałych cechowały się ponadto przedsiębiorstwa 
prowadzące roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej (dział 42). 
Kompletne wyniki uzyskane w trakcie badań zostały zawarte w tabeli 4.

Jako kolejny przebadany został wskaźnik udziału rzeczowych składników majątku trwa-
łego w aktywach ogółem. Przeprowadzone badania statystyczne jednoznacznie wykazały, że 
wielkość jednostki gospodarczej istotnie wpływa na sposób kształtowania przez nią wartości 
tego wskaźnika. We wszystkich przebadanych działach gospodarki narodowej najniższy 
odsetek aktywów stanowiły rzeczowe aktywa trwałe wśród małych przedsiębiorstw. Z kolei 
statystycznie istotnie najwyższy udział w aktywach rzeczowego majątku trwałego stwierdzo-
no w czterech działach gospodarki narodowej w przypadku firm o dużej (działy: 10, 23, 49 
i 86) i w tylu samo o średniej wielkości (działy: 41, 42, 46 i 47). Również w czterech działach 
gospodarki narodowej (22, 25, 28 i 35) przedsiębiorstwa średnie i duże charakteryzowały się 
zbliżonym poziomem tego wskaźnika, ale statystycznie istotnie wyższym od występującego 
w przypadku małych podmiotów gospodarczych. Kompletne wyniki przeprowadzonych 
testów statystycznych zawarto w tabeli 5.
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Tabela 5

Porównanie sektorowych rozkładów wartości wskaźnika udziału rzeczowych składników majątku 
trwałego w aktywach ogółem

Sektor 
wg PKD

Hipoteza o równości median 
w teście Kruskala-Wallisa

Wartości wskaźnika dla przedsiębiorstw:

małych średnich dużych

10; 23; 49; 86 odrzucona niższe średnie wyższe

22; 25; 28; 35; odrzucona niższe wyższe wyższe

41; 46; 47 odrzucona niższe wyższe średnie

42 odrzucona niższe wyższe niższe

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych Tegiel.

Niezależnie od wielkości jednostki gospodarczej szczególnie wysoki poziom udziału 
rzeczowego majątku trwałego w aktywach ogółem stwierdzono w przypadku jednostek 
zajmujących się wytwarzaniem energii (dział 35). Wśród firm dużej i średniej wielkości 
rzeczowe aktywa trwałe stanowiły wysoki odsetek aktywów ogółem również w przypadku 
przedsiębiorstw zajmujących się transportem (dział 49) oraz opieką zdrowotną (dział 86). 
Rzeczowe aktywa trwałe w najmniejszym stopniu były wykorzystywane w prowadzonej 
działalności gospodarczej przez przedsiębiorstwa prowadzące handel hurtowy (dział 46) 
oraz roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków (dział 41). Bardziej szczegóło-
we wyniki badań zostały zawarte w tabeli 6.

Następnie zaprezentowane zostały wyniki uzyskane podczas badania wskaźnika udziału 
zapasów w aktywach ogółem. Także i w przypadku tego wskaźnika testy statystyczne po-
twierdziły, że wielkość przedsiębiorstwa ma istotny wpływ na ukształtowanie jego struktury 
aktywów. W większości przebadanych działów gospodarki narodowej zapasy stanowiły 
najniższy odsetek majątku wśród małych przedsiębiorstw. Prawidłowość ta nie dotyczyła 
jedynie jednostek gospodarczych prowadzących działalność handlową (działy 46 i 47). 
Przedsiębiorstwa średniej wielkości były tymi, które charakteryzowały się statystycznie 
najwyższym odsetkiem aktywów ulokowanym w zapasach. Reguły tej nie potwierdzały 
jedynie średniej wielkości firmy zajmujące się handlem hurtowym (dział 47) oraz świad-
czące usługi opieki zdrowotnej (dział 86). Bardziej szczegółowe wyniki przeprowadzonych 
testów statystycznych zostały zamieszczone w tabeli 7.
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Tabela 7

Porównanie sektorowych rozkładów wartości wskaźnika udziału zapasów w aktywach ogółem

Sektor 
wg PKD

Hipoteza o równości median 
w teście Kruskala-Wallisa

Wartości wskaźnika dla przedsiębiorstw:

małych średnich dużych

10; 23; 25; 41; 49 odrzucona niższe wyższe wyższe

22; 35 odrzucona niższe wyższe niższe

28; 42 odrzucona niższe wyższe średnie

86 odrzucona niższe średnie wyższe

46 odrzucona średnie wyższe niższe

47 odrzucona wyższe niższe niższe

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych Tegiel.

Również specyfika prowadzonej działalności gospodarczej w sposób znaczący wpływa 
na udział zapasów w całości majątku przedsiębiorstwa. Niezależnie od skali, na jaką pro-
wadzona jest działalność gospodarcza, najwyższy odsetek aktywów w postaci zapasów 
stwierdzono wśród podmiotów gospodarczych prowadzących działalność handlową (działy 
46 i 47) oraz produkujących maszyny i urządzenia (dział 28). Z kolei relatywnie najmniejszą 
część aktywów stanowią zapasy w przedsiębiorstwach zajmujących się świadczeniem usług 
opieki zdrowotnej (dział 86) oraz transportowych (dział 49). Szczegółowe wyniki badań 
dotyczące tego zagadnienia zostały zaprezentowane w tabeli 8.

Procedurze badawczej został poddany także wskaźnik udziału należności krótkotermino-
wych w aktywach ogółem. Wykonane testy statystyczne dowiodły występowania istotnych 
różnic w poziomie tego wskaźnika pomiędzy małymi, średnimi i dużymi przedsiębiorstwa-
mi. Ze względu na niską siłę przetargową względem kontrahentów na najwyższym poziomie 
wskaźnik ten był kształtowany przez małe jednostki gospodarcze. Prawidłowości tej nie 
potwierdzono jedynie w przypadku przedsiębiorstw budowlanych z 41 i 42 działu gospodar-
ki. Małe firmy budowlane mają znacznie mniejszy dostęp do realizacji dużych kontraktów, 
przy których występują ewentualnie w roli podwykonawcy, i stąd relatywnie mniejszą niż 
w przypadku dużych i średnich podmiotów gospodarczych z tej branży część ich majątku 
stanowią należności. Kompletne wyniki testów statystycznych dotyczących wskaźnika 
udziału należności krótkoterminowych w aktywach ogółem zostały zamieszczone w tabeli 9.



22 Piotr Figura
Ta

be
la

 8

Pa
ra

m
et

ry
 ro

zk
ła

du
 w

sk
aź

ni
ka

 u
dz

ia
łu

 z
ap

as
ów

 w
 a

kt
yw

ac
h 

og
ół

em
 w

 z
al

eż
no

śc
i o

d 
w

ie
lk

oś
ci

 p
rz

ed
si

ęb
io

rs
tw

a 
i d

zi
ał

u 
go

sp
od

ar
ki

 n
ar

od
ow

ej
 

(%
)

W
ys

zc
ze

gó
ln

ie
ni

e
PK

D 10
22

23
25

28
35

41
42

46
47

49
86

Duże  
przedsiębiorstwa

śr
ed

ni
a

12
,9

8
15

,5
9

14
,6

6
17

,17
21

,6
4

3,
58

13
,8

2
5,

49
20

,8
5

26
,6

5
2,

68
2,

10

m
ed

ia
na

12
,1

2
15

,0
3

13
,7

8
16

,8
1

20
,6

3
2,

95
7,

20
4,

67
19

,5
3

24
,8

6
2,

48
1,

89

od
ch

yl
en

ie
 st

an
da

rd
ow

e
5,

63
5,

80
5,

89
8,

62
9,

03
2,

85
15

,3
7

3,
98

10
,8

2
11

,6
3

1,
76

1,
11

pr
ze

dz
ia

ł s
ku

pi
aj

ąc
y 

50
%

 
śr

od
ko

w
yc

h 
w

yn
ik

ów
8,

5–
16

,0
11

,0
–

19
,5

9,
5–

18
,5

9,
5–

23
,5

13
,5

–
29

,0
 

1,
0–

5,
5

2,
0–

19
,5

2,
0– 8,
0 

11
,5

–
30

,0
17

,5
–

35
,0

1,
0– 4,
0 

1,
0– 3,
0 

Średnie 
przedsiębiorstwa

śr
ed

ni
a

14
,2

9
16

,9
5

14
,6

9
18

,3
4

24
,4

4
5,

56
10

,4
1

7,7
1

26
,7

5
27

,4
9

2,
95

1,
53

m
ed

ia
na

12
,5

1
16

,3
3

13
,3

1
17

,1
3

23
,8

9
4,

95
6,

38
6,

83
26

,5
3

25
,9

5
2,

39
1,

00

od
ch

yl
en

ie
 st

an
da

rd
ow

e
7,

91
6,

40
7,

02
9,

17
9,

94
3,

72
10

,8
7

5,
18

11
,4

3
11

,8
9

2,
47

1,
58

pr
ze

dz
ia

ł s
ku

pi
aj

ąc
y 

50
%

 
śr

od
ko

w
yc

h 
w

yn
ik

ów
8,

0–
19

,0
11

,5
–

21
,5

9,
0–

19
,5

11
,0

–
25

,0
16

,0
–

32
,0

2,
0–

8,
5

2,
0–

15
,5

3,
5–

11
,0

17
,5

–
35

,5
17

,5
–

36
,5

1,
0–

4,
5

0,
5–

2,
0

Małe 
przedsiębiorstwa

śr
ed

ni
a

11
,1

3
15

,8
4

12
,1

0
12

,4
4

18
,2

0
4,

06
9,

96
3,

93
24

,5
0

30
,7

9
0,

84
0,

54

m
ed

ia
na

9,
44

14
,9

6
10

,9
1

10
,9

3
16

,6
8

2,
54

2,
93

2,
72

23
,9

3
29

,9
1

0,
00

0,
00

od
ch

yl
en

ie
 st

an
da

rd
ow

e
7,

59
8,

15
7,

20
9,

34
11

,2
0

4,
22

14
,3

0
3,

90
14

,5
5

15
,4

3
1,

37
0,

84

pr
ze

dz
ia

ł s
ku

pi
aj

ąc
y 

50
%

 
śr

od
ko

w
yc

h 
w

yn
ik

ów
5,

0–
16

,0
9,

5–
21

,5
6,

5–
17

,0
4,

0–
19

,0
9,

0–
27

,0
0,

5–
7,

0
0,

0–
13

,5
0,

5–
6,

5
12

,5
–

36
,0

17
,5

–
43

,0
0,

0–
1,

0
0,

0–
1,

0

Źr
ód

ło
: o

pr
ac

ow
an

ie
 w

ła
sn

e 
na

 p
od

st
aw

ie
 ra

po
rtó

w
 w

yg
en

er
ow

an
yc

h 
z 

ba
zy

 d
an

yc
h 

Te
gi

el
.



23Zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a strukturą aktywów

Tabela 9

Porównanie sektorowych rozkładów wartości wskaźnika udziału należności w aktywach ogółem

Sektor 
wg PKD

Hipoteza o równości median w 
teście Kruskala-Wallisa

Wartości wskaźnika dla przedsiębiorstw:

małych średnich dużych

10; 46 odrzucona wyższe niższe wyższe

22; 25; 28 odrzucona wyższe niższe niższe

23; 35; 47; 49 odrzucona wyższe średnie niższe

41 odrzucona niższe wyższe niższe

42 odrzucona średnie niższe wyższe

86 odrzucona wyższe niższe średnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych Tegiel.

Ponadto również przynależność przedsiębiorstwa do konkretnego działu gospodarki 
narodowej wpływa istotnie na zróżnicowanie udziału należności krótkoterminowych w ak-
tywach ogółem. Bez względu na wielkość przedsiębiorstwa należności stanowią relatywnie 
najniższy odsetek całości majątku przedsiębiorstw wytwarzających energię (dział 35) oraz 
zajmujących się handlem detalicznym (dział 47). Z kolei na względnie wysokim poziomie 
kształtuje się udział należności krótkoterminowych w aktywach przedsiębiorstw budowla-
nych (działy 41 i 42) oraz prowadzących handel hurtowy (dział 46). Bardziej szczegółowe 
wyniki uzyskane w trakcie badań zostały zebrane w tabeli 10.

Jako ostatnie zostały opisane wyniki badań dotyczące wskaźnika udziału środków 
pieniężnych i ich ekwiwalentów w aktywach ogółem. We wszystkich przebadanych 
działach gospodarki narodowej istotnie pod względem statystycznym wyższym udziałem 
w aktywach środków pieniężnych cechowały się małe przedsiębiorstwa. Środki pieniężne 
i ich ekwiwalenty stanowiły relatywnie najniższy odsetek majątku w przypadku dużych 
jednostek gospodarczych. Jedynie średniej wielkości przedsiębiorstwa prowadzące handel 
detaliczny (dział 47) oraz świadczące usługi transportowe (dział 49) mogły sobie pozwolić 
na utrzymywanie niższego od dużych podmiotów gospodarczych odsetka swoich aktywów 
w postaci środków pieniężnych. Szczegółowe wyniki przeprowadzonych testów statystycz-
nych zostały zawarte w tabeli 11.
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Tabela 11

Porównanie sektorowych rozkładów wartości wskaźnika udziału środków pieniężnych w aktywach 
ogółem

Sektor 
wg PKD

Hipoteza o równości median 
w teście Kruskala-Wallisa

Wartości wskaźnika dla przedsiębiorstw:

małych średnich dużych

10; 23; 25; 28; 41; 42; 46; 86 odrzucona wyższe średnie niższe

22; 35 odrzucona wyższe niższe niższe

47; 49 odrzucona wyższe niższe średnie

Źródło: opracowanie własne na podstawie raportów wygenerowanych z bazy danych Tegiel.

Oczywiście czynnikiem silnie różnicującym odsetek aktywów przedsiębiorstw, jaki 
jest utrzymywany w postaci środków pieniężnych i ich ekwiwalentów, jest także specyfika 
prowadzonej przez nie działalności. Niezależnie od wielkości podmiotów gospodarczych 
środki pieniężne stanowiły relatywnie najwyższy odsetek majątku przedsiębiorstw bu-
dowlanych (działy 41 i 42) oraz świadczących usługi związane z ochroną zdrowia (dział 
86). Z kolei przedsiębiorstwa wytwarzające artykuły spożywcze (dział 10) oraz energię 
(dział 35) cechowały się znacząco niższym udziałem środków pieniężnych w swojej sumie 
bilansowej. Wśród dużych i średnich jednostek gospodarczych relatywnie niskim poziomem 
omawianego wskaźnika charakteryzowały się również przedsiębiorstwa wytwarzające 
wyroby z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych (dział 23) oraz prowadzące 
handel hurtowy (dział 46). Kompletne wyniki przeprowadzonych badań zostały zestawione 
w tabeli 12.
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Uwagi końcowe

Kluczowymi składnikami aktywów polskich przedsiębiorstw są: rzeczowe aktywa trwałe, 
zapasy, należności krótkoterminowe oraz środki pieniężne i ich ekwiwalenty. W przeważają-
cej większości przedsiębiorstw stanowią one razem około 90% ich aktywów ogółem. Warto 
w tym miejscu zwrócić uwagę w szczególności na znikomy udział w aktywach polskich 
przedsiębiorstw wartości niematerialnych i prawnych. Wśród ponad 75% przebadanych 
podmiotów gospodarczych był on niższy od 1%. Oczywiście na statystycznie najniższym 
poziomie udział wartości niematerialnych i prawnych w aktywach ogółem kształtuje się 
wśród małych przedsiębiorstw, a na najwyższym poziomie w przypadku dużych jednostek 
gospodarczych.

Uzyskane podczas badań wyniki jednoznacznie wskazują na silny wpływ specyfiki 
prowadzonej działalności gospodarczej na wykorzystywaną przez polskie przedsiębiorstwa 
strukturę majątkową.

Przeprowadzone badania dowiodły ponadto, że wielkość przedsiębiorstwa wywiera 
istotny wpływ na strukturę jego aktywów. Wśród małych przedsiębiorstw dominuje wyko-
rzystanie w prowadzonej działalności aktywów obrotowych, a aktywa trwałe przeważają 
w strukturze majątkowej dużych przedsiębiorstw (prawidłowość ta nie dotyczy podmiotów 
z 41, 42 i 46 działu gospodarki). 

Z przeprowadzonych badań wynika też, że w małych przedsiębiorstwach w mniejszym 
stopniu od większych jednostek gospodarczych wykorzystuje się w prowadzonej działalno-
ści gospodarczej rzeczowe aktywa trwałe oraz na niższym poziomie utrzymuje się zapasy 
(poza przedsiębiorstwami handlowymi). Z kolei niższa siła przetargowa tych jednostek 
gospodarczych powoduje, że większy odsetek ich aktywów muszą stanowić środki pieniężne 
oraz należności krótkoterminowe (wyjątek stanowią tylko przedsiębiorstwa budowlane).

Przedstawione w treści artykułu rozkłady wartości wskaźników struktury aktywów 
mogą stanowić bazę odniesienia podczas przeprowadzenia analizy strukturalnej aktywów 
i tym samym przyczynić się do ułatwienia wykonywania wstępnej analizy bilansu polskich 
przedsiębiorstw. Wyniki niniejszych badań mogą także znaleźć zastosowanie podczas 
formułowania polityki produktowej banków komercyjnych czy też firm ubezpieczeniowych. 
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THE INTERRELATIONSHIP BETWEEN THE COMPANY’S SIZE AND THE STRUCTURE  
OF ASSTETS

Abstract: Purpose – presentation of diversity of the structure of assets among small, medium and large enter-
prises having regard to the factor of the specificity of conducted economic activity. 
Design/methodology/approach – in the conducted studies was applied tools of structural analysis, descriptive 
statistics and nonparametric statistical inference. 
Findings – the indicators of the structure of assets are formed by small, medium and large enterprises on statisti-
cal levels significantly different from one another. The key parts of the assets of Polish companies are: tangible 
fixed assets, inventories, short-term receivables as well cash and cash equivalent. Their share in the structure 
of assets is strongly determined by the company’s specificity and size. Polish small enterprises in less number 
then bigger units use tangible fixed assets during conducting economic activity and hold on their inventories 
on the lower level. In turn, the share of short-term receivables as well cash and cash equivalent in their assets 
is higher then in bigger units.
Originality/value – measuring instruments describing indicators of the structure of assets enclosed in the paper 
can be practically applied as a reference when conducting structural analysis and therefore facilitate conducting 
basic balance sheet analysis of Polish enterprises.

Keywords: structure of assets, size of the enterprise, basic balance sheet analysis
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Uwarunkowania budowania relacji małych i średnich 
przedsiębiorstw z interesariuszami

Aleksandra Kolemba*

Streszczenie: Treść artykułu dotyczy uwarunkowań wewnętrznych i zewnętrznych, które oddziałują na kształ-
towanie relacji z interesariuszami, bowiem jak wskazuje Sudolska (2011, s. 20), „w literaturze istnieje luka po-
znawcza w zakresie wiedzy o uwarunkowaniach funkcjonowania relacji”. Budowanie relacji wymaga poznania 
otoczenia i uwarunkowań mu towarzyszących, by móc wskazać, które z nich stymulują, a które hamują rozwój 
relacji zapewniających sukces przedsiębiorstwom. 
Cel – przedstawienie i analiza opinii dotycząca stymulantów i destymulantów rozwoju zasobów relacyjnych 
małych i średnich przedsiębiorstw.
Metodologia badania – na podstawie przeglądu literatury ustalono listę 25 uwarunkowań zewnętrznych  
i 13 uwarunkowań wewnętrznych. Materiał empiryczny, na podstawie którego dokonana została zasadni-
cza analiza, uzyskany został z badań ankietowych przeprowadzonych na 44 przedsiębiorstwach (33 małych  
i 11 średnich) zrzeszonych w Izbie Przemysłowo-Handlowej w Toruniu (w latach 2013–2015). 
Wynik – badanie empiryczne pozwala stwierdzić, iż na rozwój trwałych relacji w przypadku badanych przed-
siębiorstw w głównej mierze wpływają czynniki endogeniczne, co jest zgodne z przesłanką szkoły zasobowej, 
a uwarunkowania zewnętrzne mają znikomy wpływ na proces ich rozwoju. Jednak należy mieć na uwadze, że 
nieliczne uwarunkowania egzogeniczne wpływają w niewielkim stopniu hamująco na rozwój relacji zapewnia-
jących sukces przedsiębiorstwom.
Wartość/oryginalność – artykuł ma charakter poznawczy i stanowi podstawę do dalszych badań w zakresie 
oddziaływania uwarunkowań (szczególnie wewnętrznych) na budowanie relacji przedsiębiorstw z interesariu-
szami.

Słowa kluczowe: relacje przedsiębiorstw, uwarunkowania budowania relacji, uwarunkowania zewnętrze, uwa-
runkowania wewnętrzne
Kod klasyfikacji JEL: D22

Wprowadzenie

Zarządzanie przedsiębiorstwem wydaje się być w dzisiejszym świecie nie lada wyzwaniem. 
Z dnia na dzień powiększa się rynek globalny, rośnie liczba konkurentów, zmieniają się ure-
gulowania prawne, preferencje interesariuszy. By sprawnie funkcjonować na rynku i osiągać 
sukces, zarządzający przedsiębiorstwami powinni wiedzieć, które z relacji budowanych na 
rynku stanowić mogą potencjalne źródło sukcesu. Wobec tego istnieje konieczność ciągłej 

* dr Aleksandra Kolemba, Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu, Wydział Finansów i Zarządzania, 86-100 Toruń, 
ul. Młodzieżowa 31a, e-mail: aleksandra.kolemba@wsb.torun.pl
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obserwacji i przewidywania zmian w turbulentnym otoczeniu oraz budowania możliwie 
najlepszych relacji z tymże otoczeniem. Bez tego trudno funkcjonować organizacjom, nie 
mówiąc o budowaniu przewagi konkurencyjnej. 

Relacje kreowane przez przedsiębiorstwa postrzega się w kontekście ważnego zasobu 
warunkującego możliwości jego rozwoju. Od ponad dwóch dekad polscy naukowcy (m.in.: 
Fonfara, 2004; Czakon, 2005; Buchnowska, 2006; Perenc, Dembińska-Cyran, Hołub-Iwan, 
2004; Zakrzewska-Bielawska, 2014) analizują dobór i rozwój zasobów relacyjnych w kon-
tekście ich znaczenia dla rozwoju organizacji. Relacje stanowią specyficzną determinantę 
sukcesu rynkowego przedsiębiorstw (Kwiecień, Żak, 2013), bowiem towarzyszą każdej 
aktywności organizacji. 

Relacje są zasobem, którego odpowiednie wykorzystanie, a przede wszystkim trwałe 
istnienie jest determinowane wieloma czynnikami i założeniami charakterystycznymi dla 
każdego podmiotu, indywidualnie. Przy czym należy zauważyć, iż relacje nie zużywają się 
(a wręcz odwrotnie), nie posiadają substytutów, ich imitacja jest niemożliwa, wobec czego 
stanowić mogą podstawę sukcesu – są potencjałem o wysokiej wartości (Donaldson, O’Toole, 
2007), przejawiającym się w uzyskaniu renty relacyjnej (Piwoni-Krzeszowska, 2014).

Jak wskazuje Sudoł (2006, s. 44), „gospodarka przedsiębiorstwa nie może być rozpa-
trywana bez uwzględnienia otoczenia, gdyż ono w dużym stopniu decyduje o powodzeniu 
lub niepowodzeniu przedsiębiorstwa”, a relacje stanowią podstawowy element gospodarki 
każdego przedsiębiorstwa. Zarówno przedsiębiorstwo, jak i jego interesariusze oddziałują 
na siebie, co wynika ze współzależności i ma szczególne znaczenie, jeżeli chodzi o bu-
dowanie, a później umacnianie przewagi konkurencyjnej. Przedsiębiorstwa tworzą relacje 
w skomplikowanym i niejednorodnym otoczeniu, gdyż ich interesariusze cechują się tymi 
samymi charakterystykami, a więc są złożone i zróżnicowane. Zarówno różnorodność, jak 
i złożoność stanowią o ich indywidualizmie, niepowtarzalności i wyjątkowości (Halawi, 
Aronson, McCarthy, 2005). 

Mając na względzie powyższe, jako cel artykułu wyznaczono przedstawienie i analizę 
opinii przedsiębiorców małych i średnich przedsiębiorstw dotyczących stymulantów i de-
stymulantów rozwoju zasobów relacyjnych. W opracowaniu przedstawiono wyniki badań 
uzyskane w grupie 44 małych i średnich przedsiębiorstw zrzeszonych w Izbie Przemysłowo- 
-Handlowej w Toruniu. 

W badaniu skoncentrowano się zarówno na uwarunkowaniach zewnętrznych, jak 
i wewnętrznych z tego względu, iż przedsiębiorstwa, szczególnie funkcjonujące w ramach 
zrzeszeń, powinny dysponować większymi możliwościami reagowania na zmiany w oto-
czeniu niż przedsiębiorstwa działające poza nimi.

1. Czynniki oddziałujące na rozwój relacji przedsiębiorstw z interesariuszami

Ewolucja w każdym obszarze życia gospodarczego wymusza podejmowanie odpowiednich 
działań mających na celu dostosowanie do zachodzących zmian wewnątrz organizacji 
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i poza nią. Przedsiębiorstwa podejmują odmienne działania nawet wówczas, gdy zmierzają 
do osiągnięcia tego samego celu, bowiem funkcjonują w „żywym organizmie”, na który 
wpływ ma wiele czynników. 

Przyjmując, iż relacje przedsiębiorstw z otoczeniem można przedstawić jako wynik 
wykorzystania zróżnicowanych zasobów materialnych i niematerialnych w celu poznania 
i spełnienia (adaptacji) odmiennych oczekiwań interesariuszy na arenie rynkowej, co pro-
wadzi do uzyskania określonych przez strony relacji wartości, stworzono dynamiczny model 
budowania relacji przedstawiony na rysunku 1. 

Rysunek 1. Model relacji przedsiębiorstwo–interesariusz
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Ford, Gadde, Hakansoon, Snehota (2009); Hunt, Arnett, Madhava-
ram (2006).

Powyższy model budowania relacji opiera się na poznaniu potrzeb, oczekiwań, które do 
momentu realizacji są uszczegóławiane. W procesie budowania relacji szczególne miejsce 
zajmują determinanty będące (relacji) siłą napędową (Matejun, 2008). Kolejno następuje 
adaptacja interesariuszy pod względem potrzeb, uwarunkowań i dyspozycji zasobowej. 
Proces zaspokojenia potrzeb opiera się na określonych przez cele wspólnych działaniach, 
które generują określone korzyści. Oczywiście każdy z podmiotów kształtujących relację 
chce osiągnąć odmienne korzyści, które prowadzą do zdobycia ustalonego/ustalonych celu/
celów (Powers, Reagan, 2007).

Przedsiębiorstwa budują relacje w otoczeniu, które jest zmienne, dynamiczne i nie do 
końca przewidywalne. Dla potrzeb niniejszego opracowania na podstawie literatury (m.in. 
Payne, 1996; Kotler, 1998; Sudoł, 1999; Fasel, 2000; Sawhney, 2001; Gierszewska, 2003; 
Obłój, 2007; Urbanowska-Sojkin, Banaszyk, Wojtczak, 2008; Sudolska, 2011) wyszcze-
gólniono dwie kategorie uwarunkowań: wewnętrzne (mikroekonomiczne) i zewnętrzne 
(makroekonomiczne), przedstawione w tabeli 1. O ile przedsiębiorstwa kształtują i wpływają 
bezpośrednio na uwarunkowania wewnętrzne, o tyle uwarunkowania zewnętrzne nie są od 
nich bezpośrednio zależne (Noronha, Nicolas, 2010).
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Tabela 1

Wybrane uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne małych i średnich przedsiębiorstw

Uwarunkowania zewnętrzne Uwarunkowania wewnętrzne

Zmiana techniki wytwarzania produktów/usług:
− tempo starzenia się technologii, 
− rozwój wirtualnej komunikacji.

Tradycja handlowa:
− marka,
− wizerunek.

Wielkość zapotrzebowania na produkty/usługi:
− akceptacja oferty przez klientów,
− standaryzacja produktów i usług.

Sytuacja ekonomiczna przedsiębiorstwa.

Ryzyko, niepewność, konkurencja:
− tempo rozwoju rynku,
− tempo rozwoju nietradycyjnej konkurencji, 
− siła konkurencji na rynku, 
− globalizacja,
− członkostwo Polski w Unii Europejskiej.

Kwalifikacje kadr:
− umiejętności, 
− wiedza, 
− doświadczenie,
− zaangażowanie w relacje.

Dostęp do wykwalifikowanej siły roboczej:
− poziom bezrobocia.

Alokacja zasobów przedsiębiorstwa.

Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania:
− warunki uzyskania kredytu, 
− wysokość stóp procentowych, 
− stabilność kursu walutowego.

Elastyczne działania:
 – podatność przedsiębiorstwa na zmiany,
 – tempo adaptacji nowych technologii przez 

przedsiębiorstwo.

Poziom cen produktów/usług:
− wahania kursu walutowego, 
− inflacja.

Powiązania kooperacyjne:
− poczucie bezpieczeństwa i stabilności, jaką daje 
przedsiębiorstwo swoim partnerom.

Potrzeby, gusta konsumentów:
− zmiana wymagań klientów.

Znajomość rynku:
− poznanie potrzeb współpracujących stron.

Oddziaływania środowiska lokalnego:
− możliwość wyboru partnerów do współpracy.

Kultura organizacyjna:
 – podobne „podejście” do znaczenia relacji przez 

partnerów,
 –  podobna kultura organizacyjna, wartości 

partnerów.

Polityka wobec MSP:
− ulgi podatkowe, 
− wsparcie finansowe rozwoju MSP.

Prawne:
− mechanizmy regulacji rynku, 
− efektywność organów kontroli państwowej,
 – przejrzystość i jasność umów zawieranych 

z podmiotami na rynku.

Podatkowe:
− stabilność i jasność przepisów podatkowych,
− wysokość ulg podatkowych.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Payne (1996); Kotler (1998); Sudoł (1999); Piasecki (1999); 
Fasel (2000); Sawhney (2001); Gierszewska (2003), Obłój (2007), Matejun (2008); Urbanowska-Sojkin, 
Banaszyk, Wojtczak (2008); Danielak (2010); Sudolska (2011).

Literatura przedmiotu dotycząca kształtowania zróżnicowanych relacji organizacji z in-
teresariuszami nie określa jednoznacznie uwarunkowań, które wpływają na nie pobudzająco 
lub hamująco. Jednak wydawać by się mogło, iż na ich proliferację oddziaływać powinny 
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kompleksowo, bowiem czynniki rozwoju relacji tworzą skomplikowaną strukturę, którą 
przedsiębiorstwo powinno poznać i uwzględniać w podejmowaniu decyzji. Ponadto małe 
i średnie przedsiębiorstwa prowadzą działalność w dużym natężeniu konkurencji, wobec 
czego kreowanie trwałych relacji z interesariuszami wydaje się być niezwykle ważnym 
elementem ich sukcesu. Uwarunkowania zewnętrzne powinny być identyfikowane i anali-
zowane przez przedsiębiorców, bowiem mają one wpływ na podejmowanie decyzji i kształt 
relacji. Natomiast uwarunkowania wewnętrzne wpływają na dynamikę rozwoju relacji 
decydujących o sukcesie przedsiębiorstw na arenie rynkowej (Reformat, Bilińska-Reformat, 
Matysiewicz, 2009). Wobec powyższego wyszczególniono 13 uwarunkowań wewnętrznych 
i 25 uwarunkowań zewnętrznych. Różnice w liczebności poddanych badaniu uwarunkowań 
wynikają z ich zakresu przedmiotowego, który dla uwarunkowań zewnętrznych jest znacz-
nie szerszy niż dla uwarunkowań wewnętrznych (Matejun, 2008).

2. Metodyka przeprowadzonych badań i ogólna charakterystyka badanych 
przedsiębiorstw

Próbę badawczą wybrano w sposób celowy. Jako kryterium merytoryczne doboru przed-
siębiorstw przyjęto wielkość przedsiębiorstwa określoną liczbą zatrudnionych. Badaniami 
objęto małe i średnie przedsiębiorstwa zrzeszone w Izbie Przemysłowo-Handlowej (IPH) 
w Toruniu, których liczba na dzień rozpoczęcia badania (2013 r.) wyniosła 176, a które jako 
zrzeszone w ramach IPH powinny w szczególny sposób uwzględniać relacje w swojej stra-
tegii. Jest to aspekt ważny, bowiem IPH poprzez swoją działalność ma na celu umocnienie 
i zintegrowanie przedsiębiorstw regionu (iph.torun.pl). Na podstawie przyjętych kryteriów 
doboru wyodrębniono grupę 109 przedsiębiorstw. Istotne dane uzyskano od 44 podmiotów, 
kończąc badanie w 2015 roku.

Zdecydowana większość badanych przedsiębiorstw to podmioty małe (33 przedsiębior-
stwa), zatrudniające średnio 22 pracowników. Firmy średnie tworzyły grupę składającą się 
z 11 przedsiębiorstw, a przeciętne zatrudnienie wyniosło 141 osób. Średni czas prowadzonej 
działalności badanych przedsiębiorstw to prawie 18 lat (dla małych przedsiębiorstw średnia 
wynosiła 15,5 roku, a dla średnich – 24,4 roku). 

Próbę badawczą tworzyły przedsiębiorstwa reprezentujące 17 branż, z czego najlicz-
niejszą stanowiły przedsiębiorstwa branży budowlanej – w badaniu udział wzięła ich 1/3  
(tj. 6 przedsiębiorstw). Najmniej liczną grupę przedsiębiorstw zrzeszonych w IPH tworzył 
resort odzieżowy reprezentowany przez jedno przedsiębiorstwo, które wzięło udział 
w badaniu. Prawie połowa badanych przedsiębiorstw działała tylko i wyłącznie w sektorze 
usług (15 przedsiębiorstw), z kolei 14 respondentów deklarowało swoją działalność we 
wszystkich trzech wskazanych płaszczyznach. Wszystkie badane przedsiębiorstwa aktywnie 
prowadziły działalność na rynku lokalnym, prawie 3/4 z nich na rynku krajowym, a już tylko 
połowa poza obszarem Polski. 
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Należy zauważyć, że przedsiębiorstwa średnie, które wzięły udział w badaniu, miały 
ugruntowane doświadczenie, bowiem ich funkcjonowanie na rynku było długotrwałe – 
powyżej 10 lat. W przypadku małych przedsiębiorstw prawie 2/5 z nich działało na rynku 
do 10 lat. Uzyskane wyniki mogą świadczyć o stabilniej pozycji na rynku, a także dobrej 
znajomości branży, w ramach której respondenci prowadzą działalność. Charakterystykę 
badanych przedsiębiorstw przedstawiono w tabeli 2.

Tabela 2

Charakterystyka badanych przedsiębiorstw

Branża IPH Populacja Próba badawcza
Budowlana 19 6 
Instalacyjna 6 3
Informatyczna 9 4
Elektronika 4 2
Wydawnicza 3 1
Promocja 9 4
Wyposażenie 7 3
Spożywcza 5 3
Rolno-spożywcza 3 1
Odzieżowa 1 1
Chemiczna 3 1
Maszyny i urządzenia 4 2
Motoryzacja 5 3
Transport i dystrybucja 3 2
Edukacja 9 2
Inne 15 4
Metalowe 4 2
Obszar działania Liczba przedsiębiorstw
Rynek lokalny 44
Rynek krajowy 38
Rynek międzynarodowy 22
Sektor działania Liczba przedsiębiorstw 
Produkcja 6
Usługi 15
Produkcja + usługi 5
Usługi + handel 4
Produkcja + usługi + handel 14
Czas prowadzenia działalności Liczba przedsiębiorstw
Do 5 lat 1
6–10 lat 11
11–15 lat 7
16–20 lat 7
21–25 lat 12
Powyżej 25 lat 6

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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W celu oceny stopnia oddziaływania uwarunkowań na rozwój relacji z interesariuszami 
posłużono się dwiema miarami ważności wskazanych uwarunkowań. Pierwszą z nich 
stanowiła liczba wskazań przedsiębiorstw na określony czynnik, a drugą wskaźnik oddzia-
ływania danego uwarunkowania1 (Wo) (Godziszewski, 2001; Kaczmarczyk, 2003; Sudolska, 
2011). W analizie uzyskanych odpowiedzi posłużono się również regułą V. Pareto – 20:802 
(Godziszewski, 2001; Stankiewicz, 2005; Sudolska, 2011).

W kwestionariuszu ankiety skierowanym do właścicieli małych i średnich przedsię-
biorstw zrzeszonych w IPH w Toruniu poddano ocenie uwarunkowania, które towarzyszą 
budowaniu relacji z interesariuszami. Chcąc wskazać, które z wymienionych uwarunkowań 
w największym stopniu stymulują lub ograniczają ich kształtowanie, zastosowano skalę 
od „Najbardziej hamujące” (–5), poprzez „Ani nie hamują, ani nie stymulują” (0), do 
„Najbardziej stymulujące” (+5). 

3. Zewnętrzne uwarunkowania relacji z interesariuszami – wyniki badań

Badani przedsiębiorcy niemal wszystkie uwarunkowania zewnętrzne spośród przedstawio-
nych w kwestionariuszu ankiety uznali za pobudzające rozwój relacji z interesariuszami, 
różnice odnosiły się jednak do siły ich oddziaływania. Trzy uwarunkowania ocenione 
zostały przez większą liczbę respondentów jako wpływające negatywnie (hamująco) na 
rozwój tych relacji (wysokość stóp procentowych, tempo starzenia się technologii, wysokość 
inflacji). 

Na podstawie wartości współczynnika oddziaływania można stwierdzić, iż możliwość 
wyboru partnerów do współpracy, unikalna oferta firmy, wprowadzenie nowych produktów/ 
usług oddziałują pozytywnie na rozwój relacji w stopniu umiarkowanym, zaś kolejne  
16 uwarunkowań w stopniu bardzo słabym. Natomiast efektywność organów kontroli 
państwowej oraz tempo starzenia się technologii to uwarunkowania, dla których wskaźnik 
oddziaływania uzyskał wartości ujemne i świadczyć może o bardzo znikomym negatywnym 
oddziaływaniu. Warto przy tym zauważyć, iż połowa badanych uznała wysokość inflacji 
i wysokość stóp procentowych za czynniki wpływające negatywnie na rozwój relacji. Zakres 
wskazań, jak również siła oddziaływania uwarunkowań wyszczególnionych w badaniu 
zostały przedstawione na rysunku 2.

1 W literaturze przedmiotu średnia arytmetyczna ważona nazwana została wskaźnikiem oddziaływania. 
Ponadto badacze podnoszą, iż wykorzystując skalę porządkową możliwa jest klasyfikacja mierzonych cech, jak 
również uporządkowanie w kontekście istotny - nieistotny, wskazując, iż nie ma możliwości określenia natężenia 
cechy, jednakże w badaniach marketingowych skale porządkowe można traktować, jako przedziałowe, zakładając, 
że różnice między sąsiednimi klasami są równe lub tak niewielkie, że nie wpłynie to na obniżenie poprawności 
wyników analizy. 

2 Koncepcja Vilfredo Pareto jest z powodzeniem wykorzystywana w badaniach, nie tylko w zakresie nauk  
o zarządzaniu, przez wielu znamienitych naukowców. Koncentruje się ona na zasadzie 20:80, co oznacza, że 20% 
dominujących elementów określonego systemu, determinuje 80% efektów tego systemu, co można analogicznie 
przedstawić w kontekście uwarunkowań, iż 20 % stymulujących rozwój relacji uwarunkowań, determinuje 80% 
relacji przyczyniających się do sukcesu rynkowego.
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Rysunek 2. Uwarunkowania zewnętrzne relacji z interesariuszami badanych przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Analizując uzyskane wyniki w zależności od wielkości przedsiębiorstwa, można zauwa-
żyć niewielkie różnice w ocenie liczby wskazań, jak i siły oddziaływania uwarunkowań na 
rozwój relacji. I tak, największą liczbę wskazań w małych przedsiębiorstwach uzyskały: 
wprowadzenie nowych produktów/usług na rynek (32 wskazania), możliwość wyboru 
partnerów do współpracy (32 wskazania), unikalna oferta firmy (30 wskazań). Wartość 
wskaźnika oddziaływania dla tych trzech uwarunkowań wskazywała na umiarkowaną siłę 
wpływu na rozwój relacji małych przedsiębiorstw z interesariuszami i wynosiła odpowiednio:  
Wo = 3,21; Wo = 3,36; Wo = 3,18. Z kolei w przedsiębiorstwach średnich badani dopatrywali 
się znaczenia stymulującego rozwój relacji przyczyniających się do sukcesu rynkowego 
w przypadku większej liczby elementów otoczenia. Umiarkowaną siłę oddziaływania na 
rozwój relacji średnich przedsiębiorstw wykazały: stabilność i jasność przepisów podatko-
wych i prawnych (po 11 wskazań, odpowiednio: Wo = 3,54 i Wo = 3,45), możliwość wyboru 
partnerów do współpracy (11 wskazań, Wo = 3,27), wprowadzenie nowych produktów i usług 
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(11 wskazań, Wo = 3,45), zmiana wymagań klientów (10 wskazań, Wo = 3,09), stabilność 
kursu walutowego (10 wskazań, Wo = 3,18), unikalna oferta firmy (9 wskazań, Wo = 3,54). 

Zakres wskazań poszczególnych uwarunkowań ważnych z punktu widzenia rozwoju 
relacji świadczących o sukcesie rynkowym w opinii badanych przedsiębiorstw przedsta-
wiono na rysunku 3.

Rysunek 3. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw oceniająca uwarunkowania za stymulatory 
rozwoju relacji z interesariuszami
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.
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Ponad połowa badanych małych przedsiębiorstw uznała, że wysokość inflacji, wysokość 
stóp procentowych i tempo starzenia się technologii to uwarunkowania, które negatywnie 
wpływają na rozwój relacji z interesariuszami. W przypadku prawie połowy respondentów 
reprezentujących przedsiębiorstwa średnie jako destabilizatory rozwoju relacji wskazywano 
wysokość stóp procentowych, wysokość inflacji, warunki uzyskania kredytu i tempo starze-
nia się technologii. Wartości wskaźników oddziaływania dla wyszczególnionych elementów 
otoczenia świadczą jednak o bardzo znikomym wpływie na kształtowanie relacji. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa zazwyczaj funkcjonują na rynku lokalnym, a tylko nie-
liczne z nich rozszerzają swoją działalność poza nim. Wobec tego wytwarza się specyficzne 
oddziaływanie otoczenia na przedsiębiorstwo i odwrotnie. Przedsiębiorstwa umożliwiają 
otoczeniu rozwój, a otoczenie dostarcza zasobów i kształtuje rozwój przedsiębiorstw. 

4. Wewnętrzne uwarunkowania relacji z interesariuszami – wyniki badań

Uwarunkowania wewnętrzne są bezpośrednio zależne od przedsiębiorstwa, które buduje 
relacje. Wpływ czynników wewnętrznych na rozwój relacji z interesariuszami uzależniony 
jest zarówno od zasobów materialnych, jak i niematerialnych. W literaturze najczęściej 
można wyróżnić uwarunkowania wewnętrzne, które należą do: kondycji finansowej, 
zasobów materialnych, kapitału intelektualnego, struktury organizacyjnej, strategii rozwoju, 
metod zarządzania, przedsiębiorczości, innowacyjności oraz jakości produktów i usług 
(Borowiecki, 2010).

Większość badanych oceniła, iż wszystkie wskazane w badaniu uwarunkowania 
wewnętrzne stymulują rozwój relacji z interesariuszami. Dla wszystkich badanych przed-
siębiorstw ważne było poznanie potrzeb współpracujących stron i atmosfera współpracy 
panująca w przedsiębiorstwie. Dla większości badanych stymulująco na rozwój relacji 
z interesariuszami oddziaływały także: wizerunek przedsiębiorstwa, podatność na zmiany 
i poczucie bezpieczeństwa i stabilności, jakie przedsiębiorstwo daje swoim partnerom ryn-
kowym. Co ciekawe, najwyższą wartość wskaźnika oddziaływania (Wo = 4,05) osiągnął 
wizerunek przedsiębiorstwa, który zgodnie z przyjętą skalą oddziaływał bardzo stymulująco 
na rozwój relacji. 

W przypadku kondycji finansowej i tempa adaptacji nowych technologii istniały 
pewne rozbieżności. Co prawda w opinii większości badanych czynniki te oddziaływały 
pozytywnie, to łącznie 10 badanych przedsiębiorców oceniło je jako destabilizujące, a dla 
13 nie miały wpływu na rozwój relacji. Zakres wskazań przedsiębiorstw uczestniczących 
w badaniu, dotyczących poszczególnych uwarunkowań oddziałujących na rozwój relacji 
z interesariuszami wraz z wartością wskaźnika oddziaływania, przedstawiono na rysunku 4.
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Analiza wskazań i wartości wskaźnika oddziaływania wyszczególnione w badaniu uwa-
runkowań w zależności od wielkości przedsiębiorstwa wskazują na pewne zróżnicowanie, 
przy czym jest ono szczególnie widoczne w przypadku przedsiębiorstw średnich. Wartość 
wskaźnika oddziaływania uwarunkowań wpływających na rozwój relacji przyczyniających 
się do sukcesu na arenie rynkowej ze względu na wielkość przedsiębiorstwa przedstawiono 
na rysunku 5.

Rysunek 5. Wartość wskaźnika oddziaływania uwarunkowań wewnętrznych wpływających na 
rozwój relacji z interesariuszami w ocenie badanych małych i średnich przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badań.

Wśród uwarunkowań, które mają dla średnich przedsiębiorstw większe znaczenie dla 
budowania relacji z interesariuszami znalazła się również tradycja handlowa, co być może 
związane jest z czasem działalności przedsiębiorstw na rynku (szczególnie na rynku lokal-
nym). Tradycja handlowa może dawać poczucie wysokiej jakości, wysokich standardów 
produktów/usług, a także gwarancję bezpieczeństwa trwałych relacji.

Uwagi końcowe

Oddziaływanie różnorodnych uwarunkowań o charakterze wewnętrznym i zewnętrznym 
determinuje rozwój relacji z interesariuszami. Z tego względu, iż badaniu poddanych zostało 
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44 przedsiębiorstwa i nie została osiągnięta minimalna liczebność próby badawczej, uzyska-
nych wyników badań nie można generalizować na całą populację. Wobec tego można dla 
badanej grupy przedsiębiorstw sformułować następujące wnioski:

1. Respondenci identyfikują zróżnicowane uwarunkowania (wewnętrzne i zewnętrzne) 
rozwoju relacji, w większości oceniają je jako stymulatory.

2. Na rozwój relacji małych przedsiębiorstw większość z uwarunkowań oddziałuje 
w stopniu umiarkowanym, a dla przedsiębiorstw średnich mają nieco większe 
znaczenie. 

3. Większe znaczenie dla rozwoju relacji mają uwarunkowania wewnętrzne, co jest 
zgodne z przesłanką szkoły zasobowej. Średnie przedsiębiorstwa kładą większy 
(niż przedsiębiorstwa małe) nacisk na wiele różnych aspektów uwarunkowań 
wewnętrznych.

Rozwój relacji przedsiębiorstw z interesariuszami wymaga wiedzy dotyczącej uwarunko-
wań, które mają na nie pośredni i bezpośredni wpływ. Jednak bez wątpienia uświadomienie 
sobie, które z wyszczególnionych uwarunkowań w pozytywnym, a które w negatywnym 
stopniu oddziałują na rozwój relacji, jest ważne z punktu widzenia skutecznego zarządzania 
nimi. Małe i średnie przedsiębiorstwa uzależniają budowanie relacji z interesariuszami  
w niewielkim stopniu od uwarunkowań, które to otoczenie im stwarza. Przyczyn sukcesu 
dopatrują się w swoich zasobach. Jednak nie należy zapominać, że źródła sukcesu czy 
porażek znajdują się także poza przedsiębiorstwem.
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THE DETERMINANTS OF BUILDING RELATIONSHIPS BETWEEN SMALL- AND MEDIUM-
-SIZED ENTERPRISES WITH STAKEHOLDERS

Abstract: Purpose – the aim of the article is to present the internal and external conditions that influence 
the development of relations with environmental entities, because as Sudolska (2011, s. 20) point out: “there  
is a cognitive knowledge gap in the literature about conditioning of relations”. Building up relations, requi-
res knowledge about the environment and its conditions in order to be able to identify, which ones stimulate  
and which inhibit the development of relationships, that provide success to businesses. 
Design/methodology/approach – the study of literature, allowed to create a list of 25 external conditions and 
13 internal conditions. The empirical material was obtained from a questionnaire survey of 44 companies  
(33 small- and 11 medium-sized), affiliated to the Chamber of Commerce and Industry in Toruń (2013–2015). 
Findings – empirical study shows that the development of relationships advantage of the surveyed enterprises 
is mainly influenced by endogenous factors, which is compatible with the premise of the resource school,  
and external factors have an inconsiderable impact on their development. However it is necessary to stay awa-
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re, that only a few exogenous determinants influence, to a small extent, the inhibition of the development of 
relationships.
Originality/value – the article is cognitive and is the basis for further research of conditions (especially internal) 
for the building of relations of enterprises with stakeholders.

Keywords: Enterprises Relationships, determinants of creating relationships, external conditions, internal con-
ditions
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Konflikty interesów w sektorze małych i średnich 
przedsiębiorstw – przesłanki i konsekwencje

Gabriela Łukasik*

Streszczenie Cel – analiza i ocena, w jakim stopniu i zakresie konflikty interesów decydują o prawidłowym 
działaniu małych i średnich przedsiębiorstw, z uwzględnieniem możliwości ograniczenia negatywnych konse-
kwencji z tym związanych. 
Metodologia badania – krytyczna analiza literatury uzupełniona obserwacjami rzeczywistości gospodarczej, 
metoda sondażu diagnostycznego z wykorzystaniem techniki ankietowej.
Wynik – wskazanie na nowe elementy w podejściu do funkcjonowania przedsiębiorstwa, z uwzględnieniem nie 
tylko finansowego aspektu działania, ale i wymiaru społecznego oraz psychologicznego.
Oryginalność – wypełnienie luki poznawczej w zakresie obszarów i konsekwencji konfliktu interesów w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw, ze wskazaniem znaczenia społecznego i psychologicznego aspektu ich działania.

Słowa kluczowe: konflikty interesów, przedsiębiorczość, modele przedsiębiorstw, interesariusze, społeczna 
odpowiedzialność biznesu
Kody klasyfikacji JEL:  D74, D81, D82

Wprowadzenie 

Prawidłowe funkcjonowanie i rozwój przedsiębiorstw wymagają uwzględnienia motywacji 
i preferencji różnych grup interesów i występujących między nimi konfliktów. Konflikty mogą 
się pojawić na każdym etapie działania przedsiębiorstwa, w różnych płaszczyznach, między 
odmiennymi grupami interesów. Dotyczy to nie tylko dużych, ale i małych oraz średnich 
podmiotów działających na zróżnicowanych rynkach o zasięgu lokalnym i globalnym. 

Przesłanki i konsekwencje konfliktu interesów wymagają rozpatrywania w aspekcie 
założeń głównych modeli funkcjonowania podmiotów gospodarczych. Najnowsze podejście 
do finansów przedsiębiorstw i modeli ich funkcjonowania odwołuje się do mechanizmów 
behawioralnych i teorii interesariuszy, z uwzględnieniem społecznej odpowiedzialności 
biznesu. Wskazuje to na dodatkowe obszary oceny działania przedsiębiorstw z wyróżnie-
niem indywidualnych systemów wartości zarządzających, właścicieli, pracowników i innych 
interesariuszy, co może powodować konflikty interesów. Jest to więc nowa płaszczyzna 
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spojrzenia na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, gdzie elementy społeczne i psychologiczne 
są równie ważne jak wyniki finansowe. 

1. Obszary konfliktu interesów w modelach funkcjonowania przedsiębiorstwa

Poszukiwanie istoty współczesnego przedsiębiorstwa działającego w zmieniającym się otoczeniu 
wymaga uwzględnienia różnego podejścia do podstawowego podmiotu gospodarczego i modelu 
jego funkcjonowania w zależności od akcentowania aspektów społecznych, finansowych, kul-
turowych, prawnych i organizacyjnych. Wynika to z przekonania, że tradycyjne podejście do 
przedsiębiorstwa przyjmuje jeden wspólny model racjonalności działania w warunkach dosko-
nałego rynku i pełnej dostępności do informacji, z ograniczeniem roli indywidualnych potrzeb 
i zachowań podmiotów, ich zróżnicowanej wiedzy, aspiracji, doświadczeń i zróżnicowanych 
systemów wartości. Powoduje to pomijanie w rozważaniach indywidualnych cech i postaw, a tym 
samym konfliktu interesów różnych grup, zakładając pełną zbieżność ich celów i interesów. 

Dotyczy to nie tylko dużych przedsiębiorstw, ale i małych oraz średnich (a nawet 
mikroprzedsiębiorstw) o różnej formie organizacyjno-prawnej, różnej spójności (lub rozdzie-
leniu) funkcji zarządzających i właścicielskich i różnym zakresie autonomii oraz swobody 
decyzyjnej. Przedsiębiorstwa mogą występować w formie spółek osobowych, gdzie właściciel 
jest równocześnie zarządzającym, z często prostą strukturą organizacyjną, i spółek kapitało-
wych z wyraźnym rozdzieleniem funkcji zarządzających i właścicielskim oraz rozbudowaną 
strukturą organizacyjną. Ważne jest podniesienie problemu przedsiębiorcy i związanej z tym 
przedsiębiorczości jako szczególnej formy aktywności ludzi działających indywidualnie 
lub wewnątrz organizacji. Jest to problem szczególnie ważny dla sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw, gdzie do funkcji przedsiębiorcy należy dostarczanie kapitału, kierowanie 
i kontrola działań, wprowadzanie innowacji i ponoszenie ryzyka. Wizja przedsiębiorcy jako 
innowatora jest zgodna z klasyczną koncepcją Schumpetera (1960, s. 99–101).

Problem przedsiębiorczości jest złożony, wskazujący na cechy osobowościowe przed-
siębiorcy, zakres jego działania i odpowiedzialności oraz sposoby zachowania (Kraśnicka, 
2002, s. 73–105).

W spółkach kapitałowych nie ma wyraźnie określonego przedsiębiorcy, występuje roz-
proszona struktura własnościowa z możliwością występowania właściciela dominującego, co 
wskazuje na odmienne postrzeganie tak zwanej przedsiębiorczości korporacyjnej decydującej 
nierzadko o rozproszeniu odpowiedzialności za podejmowane decyzje. Wyróżnić należy również 
specyficzną formę własności – własność rodzinną i wynikającą z niej formę przedsiębiorstwa 
– tak zwana firma rodzinna, gdzie akcentuje się: ekonomiczne uzależnienie rodziny od przedsię-
biorstwa, zaangażowanie członków rodziny, istotne znaczenie reputacji przedsiębiorstwa i jego 
wpływu na reputację rodziny. Przetrwanie i ustabilizowany rozwój są warunkiem wielopoko-
leniowej sukcesji, co wymaga szczególnej kontroli niezależnie od poziomu wypracowanego 
wyniku finansowego, co stwarza dodatkowe elementy konfliktu interesów (Stradomski, 2010). 
Nie bez znaczenia jest również problem tak zwanej dojrzałej przedsiębiorczości związanej z ak-
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tywnością zawodową i prowadzeniem działalności gospodarczej przez osoby starsze. Stwarza 
to dodatkowy obszar konfliktu interesów pomiędzy cechami osobowości tej grupy a cechami 
młodych ludzi. Dotyczy to w dużym stopniu odmiennych doświadczeń, mądrości życiowej 
i różnej skłonności do ryzyka i szybkości działania (Rembisz, 2014; Wasilczuk, 2014). 

Przedsiębiorstwo jest układem złożonym, działającym w warunkach ryzyka i niepew-
ności, a na jego funkcjonowanie wpływają różne cele i motywacje działań uczestniczących 
w nim podmiotów, co różnicuje sposoby ich zachowań i wyboru. Nierzadko przedsiębior-
stwo postrzega się jako koalicję uczestników o konfliktowych oczekiwaniach. Powoduje to 
rozróżnienie kilku modeli przedsiębiorstwa związanych z interdyscyplinarnym podejściem 
do teorii przedsiębiorstwa i wyróżnieniem (Łukasik, Błach, 2016, s. 17–20): 

a) modelu finansowego (menedżerskiego);
b) modelu behawioralnego eksponującego indywidualną sytuację każdego 

przedsiębiorstwa;
c) modelu społecznego, z uwzględnieniem wartości dla interesariuszy i dominacji 

społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstwa. 
Każdy z modeli eksponuje różne cechy działania przedsiębiorstwa i różny zakres możli-

wości i obszarów konfliktu interesów (tab. 1).

Tabela 1

Cechy modeli przedsiębiorstw i związane z tym konflikty interesów 

Finansowe ujęcie 
przedsiębiorstw

Behawioralne ujęcie 
przedsiębiorstw

Społeczne ujęcie 
przedsiębiorstw

Cechy 
modeli

 – dążenie do korzyści dla 
właścicieli,

 – dominacja kapitału 
finansowego i decyzji 
kapitałowych,

 – ocena na podstawie 
wartości ekonomicznej 
i rynkowej.

 – podmiotowe 
(indywidualne) podejście 
do decydentów,

 – dominacja kapitału 
ludzkiego i wewnętrznej 
kultury,

 – subiektywne 
uwarunkowanie wyborów 
zgodnie z elementami 
psychologii,

 – odrębność celów 
i interesów. 

 – dążenie do wzrostu 
wartości różnych grup 
interesów (interesariuszy),

 – dominacja kapitału 
społecznego,

 – wyróżnienie społecznej 
odpowiedzialności biznesu.

Obszary 
konfliktów 
interesów

 – konflikty interesów między 
zarządem a właścicielami 
oraz właścicielami 
mniejszościowymi 
a większościowymi (różne 
uprawnienia decyzyjne 
właścicieli),

 – konflikty między 
właścicielami 
a wierzycielami. 

 – konflikty między 
podmiotami 
gospodarczymi 
a indywidualnymi 
decydentami,

 – konflikty między 
indywidualnym systemem 
wartości a systemem 
całego przedsiębiorstwa. 

 – konflikty między różnymi 
grupami interesariuszy,

 – konflikty między 
wartościami dla 
interesariuszy 
a środowiskowym 
działaniem przedsiębiorstw. 

Źródło: opracowanie własne.
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Pierwszy model dotyczy głównie grupy przedsiębiorstw związanych z oddzieleniem 
funkcji własności od funkcji zarządzania (spółki kapitałowe). Relacje zachodzące między 
właścicielem a menedżerami (agentami) określane są jako teoria agencji i związane z tym 
konflikty agencyjne. Decyzje menedżerów powinny służyć realizacji interesów właścicieli 
przedsiębiorstwa. Niespełnienie oczekiwań właścicieli jako kapitałodawców co do oczeki-
wanej stopy zwrotu może powodować wycofanie powierzonych środków (Fabozzi, Peterson, 
2003, s. 17–23; Megginson, 2006, s. 29–30). Dominujący w wyborze i ocenie przedsiębior-
stwa jest kapitał i sposób jego wykorzystania, z wyróżnieniem przepływów kapitałowych 
i związanych z tym decyzji kapitałowych. Nie bez znaczenia jest też struktura własnościowa 
z wyróżnieniem właścicieli mniejszościowych i większościowych, co może wpływać na 
konflikty interesów powodujące, że właściciel mniejszościowy może być w różnym stopniu 
odsunięty od procesów decyzyjnych. 

Model behawioralny wskazuje na konieczność indywidualnego podejścia do różnych 
jednostek działających w przedsiębiorstwie, z wyróżnieniem autonomii wyboru, swobody 
gospodarczej i odrębności celów i interesów każdego przedsiębiorstwa wynikających z in-
dywidualnych preferencji, emocji, różnej skłonności do ryzyka. W centrum uwagi pozostaje 
kapitał ludzki, wewnętrzna kultura przedsiębiorstwa, osobowość decydentów, subiektywne 
postrzeganie rzeczywistości, względna niezależność i ograniczone możliwości poznawcze, 
z indywidualnym systemem wartości stanowiącym podstawę budowy efektywnych relacji 
z otoczeniem. 

Model behawioralny to aktualnie główny nurt rozwoju teorii przedsiębiorstw z uzna-
niem, że racjonalność rynkowa nie może być dominująca w wyborach i oczekiwaniach 
podmiotów. Ważne jest subiektywne postrzeganie konkretnych sytuacji, z uwzględnieniem 
wewnętrznej kultury przedsiębiorstwa i posiadanego kapitału intelektualnego. Podstawę 
konfliktu interesów mogą stanowić w tych warunkach również indywidualne cechy me-
nedżerów, takich jak: nadmierny optymizm, nadmierna pewność siebie, utrwalone zasady 
postępowania czy też awersja do ryzyka (Komorowski, 2011, s. 15–35; Gajdka, 2013,  
s. 15–35). To podejście jest szczególnie ważne dla oceny konfliktów interesów w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw. 

Społeczny model (kontekst) funkcjonowania przedsiębiorstwa uwzględnia jego związek 
z otoczeniem (środowiskiem), w którym działa, z zachowaniem wspólnoty interesów 
wszystkich podmiotów związanych z przedsiębiorstwem (interesariuszy). Uwzględnia się 
w tym modelu powiązania z dostawcami, klientami, pracownikami, społecznością lokalną. 
Im większy krąg interesariuszy, tym więcej oczekiwań wobec przedsiębiorstwa. Teoria 
interesariuszy stanowi koncepcję prowadzenia działalności gospodarczej poprzez budowa-
nie przejrzystych, długoterminowych i trwałych relacji ze wszystkimi zainteresowanymi 
stronami, które mogą wpływać na działania organizacji i od których zależy nierzadko ich 
trwanie i rozwój (Fabozzi, Peterson, 2003, s. 22; Bender, Ward, 2009, s. 23–25). Tworzenie 
wartości dla interesariuszy można traktować jako podejście komplementarne wobec 
wartości dla właściciela. Społeczne spojrzenie na działalność przedsiębiorstwa dotyczy 
całego sektora podmiotów małych i średnich niezależnie od ich formy organizacyjnej. 
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W spółkach kapitałowych zależy głównie od wyborów zarządu (z możliwością konfliktu 
w stosunku do społecznej odpowiedzialności właścicieli), a w innych formach zależy od 
stopnia postrzegania społecznych potrzeb przez przedsiębiorców. Społeczna odpowiedzial-
ność przedsiębiorstwa związana jest z koncepcją zrównoważonego rozwoju zakładającą 
wykorzystanie wiedzy i innowacji, efektywne wykorzystanie ograniczonych zasobów oraz 
spójności polityki ekonomicznej i społecznej. Powinno to prowadzić do wspierania ochrony 
środowiska, wprowadzania przyjaznych dla środowiska technologii i promowania postaw 
odpowiedzialności ekonomicznej (Paliwoda-Matiolanska, 2014, s. 24 i n.). Warunkiem 
takiego działania jest identyfikacja celów indywidualnych przedsiębiorcy (właścicieli) 
z celami społecznymi, z pełną odpowiedzialnością społeczną i współdziałaniem wszystkich 
grup interesariuszy. 

Należy zaznaczyć, że konflikty interesów są cechą współczesnych przedsiębiorstw 
niezależnie od sposobu podejścia w różnych jego modelach funkcjonowania. Ważne jest 
jednak minimalizowanie negatywnych ich konsekwencji. 

2. Przyczyny i konsekwencje konfliktu interesów

Główne płaszczyzny konfliktu interesów można rozważyć w kilku układach, w tym głównie: 
a) menedżerowie (zarząd) a właściciele (dla spółek kapitałowych);
b) właściciele większościowi i mniejszościowi przy założeniu zróżnicowanej struktury 

własności;
c) właściciele i kapitałodawcy (głównie wierzyciele) z różnym traktowaniem istotności 

informacji o dokonaniach przedsiębiorstwa dla ich wyborów;
d) przedsiębiorstwa a oczekiwania społeczności lokalnej;
e) właściciele (menedżerowie) a pracownicy o własnych zróżnicowanych oczekiwaniach 

i systemach wartości, co wynika z odmiennych systemów motywacyjnych. 
W małych przedsiębiorstwach dodatkowo należy wyróżnić konflikty między zachowa-

niem przedsiębiorcy (menedżera) wynikającym z jego osobowości a wymaganiami działań 
przedsiębiorczych (innowacyjność, kreatywne postawy, skłonność do ryzyka). Szczególną 
rolę w tym zakresie może odgrywać nadmierna pewność siebie menedżera związana z nie-
uzasadnioną, wysoką samooceną w stosunku do zachowawczych zachowań właścicieli lub 
pracowników. Ta cecha osobowości decydenta stanowi nierzadko źródło konfliktów intere-
sów wpływających negatywnie na skutki decyzji finansowych w różnych obszarach działania 
przedsiębiorstwa, a w konsekwencji na jego pozycję rynkową (Wrońska-Bukalska, 2016,  
s. 51–53). Może się to również łączyć z celowym ograniczeniem potencjału przedsiębiorczego 
poszczególnych pracowników. Słuszne jest więc stwierdzenie, że prawdziwy rozwój 
przedsiębiorstwa jest możliwy wówczas, kiedy występuje wysoki poziom identyfikacji 
pracowników z celami przedsiębiorstwa, a tym samym zbieżność aspiracji rozwojowych 
pracowników z zarządem (właścicielami) (Komorowski, 2011, s. 141). 
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Do głównych przesłanek konfliktu interesów można zaliczyć:
a) oddzielenie własności od funkcji zarządzania i związany z tym problem agencji 

i kosztów agencji;
b) zróżnicowany dostęp do informacji na temat działań i sytuacji przedsiębiorstwa – 

związane jest to z asymetrią informacji, niedoskonałą informacją i kosztami pozyski-
wania informacji z konsekwencją negatywnej selekcji i tak zwanej pokusy nadużycia 
(Leland, 1977 s. 371–387);

c) różny poziom akceptowanego ryzyka przez różne grupy interesów (różna skłonność 
do ryzyka), co decyduje o realizacji ryzykownych przedsięwzięć, a tym samym 
o akceptacji ryzyka finansowego;

d) różne systemy wartości i normy etyczne decydenta i interesariuszy, różne cechy oso-
bowościowe przedsiębiorcy i pracowników, z różnym potencjałem przedsiębiorczości;

e) różne podejście do celów rozwojowych, akceptację różnych strategii rozwojowych, 
różne podejścia do innowacji i związanego z tym ryzyka.

W warunkach małych i średnich przedsiębiorstw ważne jest zwrócenie uwagi na relacje 
z kapitałodawcami. Jest to ważny problem warunkujący trwanie i rozwój przedsiębiorstw. 
W dużym stopniu dotyczy to relacji z bankami jako głównymi pożyczkodawcami, różnego 
podejścia do struktury kapitału, poziomu dźwigni finansowej i podziału zysku (zysk 
zatrzymany i przeznaczony dla właścicieli). Główne obszary konfliktu interesów pomię-
dzy przedsiębiorstwem jako kapitałobiorcą a kapitałodawcą przedstawiono w tabeli 2. 
Uczestnicy rynku różnie mogą postrzegać konkretne sytuacje i występujące w nich szanse 
i zagrożenia. Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych jest szerszym problemem 
wymagającym rozważenia w kontekście współczesnej polityki banku i wynikających stąd 
ograniczeń systemowych. Doświadczenia wskazują, że banki nierzadko ograniczają dostęp 
do kredytu małym przedsiębiorstwom (głównie mikroprzedsiębiorstwom), uwzględniając 
przede wszystkim bariery informacyjne, predyspozycje właścicieli firm oraz ograniczenia 
w zabezpieczeniu ryzyka kredytowego (Czajkowska, 2013, s. 173–182). Ważny jest także 
poziom oprocentowania, organizacja spłaty kapitału (z odsetkami), wysokość potrzebnego 
kapitału w powiązaniu z interesami banku, nierzadko niezainteresowanego zawieraniem 
umów kredytowych o niskiej wartości z podmiotami o nieustabilizowanej pozycji na rynku. 

Konflikty interesów mogą decydować o:
a) poziomie dźwigni finansowej niedostosowanej do ryzyka operacyjnego i faktycznej 

zdolności pożyczkowej przedsiębiorstwa;
b) wyborze nieoptymalnej struktury kapitału;
c) nieefektywnym podziale ryzyka pomiędzy różne podmioty decydującym o oczeki-

wanej stopie zwrotu;
d) sposobie gospodarowania wolnymi przepływami pieniężnymi, z różnym udziałem 

w nich właścicieli, pracowników i innych grup interesariuszy;
e) różnym podejściu do innowacyjności i rozwoju przedsiębiorstwa oraz realizacji 

ryzykownych przedsięwzięć;
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f) nieefektywnych systemach motywacji, konfliktach personalnych, niewłaściwych 
stosunkach pracy i ograniczonej komunikacji finansowej z otoczeniem;

g) rozbieżnościach między indywidualnym systemem wartości a działaniami na rzecz 
systemu wartości dla przedsiębiorstwa. 

Tabela 2

Płaszczyzny konfliktu interesów pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy 

Interesy pożyczkobiorcy Interesy pożyczkodawcy 

Zakres ujawnianych informacji do publicznej 
oceny

Zakres dopuszczalnego zabezpieczenia 
z punktu widzenia kosztów zabezpieczenia 
i ograniczenia niezależności ekonomicznej

Maksymalny akceptowany koszt kapitału 
z punktu widzenia zabezpieczenia 
efektywności podejmowanych przedsięwzięć 
i oczekiwań inflacyjnych
 
Wymagany okres zaangażowania kapitału

Organizacja realizacji zobowiązań wobec 
kapitałodawcy (z punktu widzenia płynności 
finansowej i zmiennej wartości pieniądza 
w czasie)

Dostosowanie wysokości pozyskiwanego 
kapitału do wielkości oczekiwanej zgodnie 
z indywidualną oceną potrzeb kapitałowych

Dążenie do zachowania niezależności 
ekonomicznej 

Zakres wymaganych informacji do oceny 
efektywności decyzji inwestycyjnych

Zakres wymaganych zabezpieczeń z punktu 
widzenia dopuszczalnego ryzyka transakcji

Minimalna oczekiwana stopa zwrotu transakcji 
z uwzględnieniem spodziewanego poziomu 
inflacji, minimalnego akceptowanego ryzyka 
konkretnego przedsięwzięcia

Przyjęty okres inwestowania, z uwzględnieniem 
stopnia preferencji płynności aktywów

Oczekiwany wpływ kapitału (z poziomu 
widzenia płynności finansowej i zmiennej 
wartości pieniądza w czasie)

Angażowanie kapitału w wysokości 
dostosowanej do indywidualnej oceny sytuacji 
ekonomicznej kapitałobiorcy, jego perspektyw 
rozwojowych oraz analizy rynku finansowego

Zapewnienie możliwości współdecydowania 
o działalności kapitałobiorcy

Źródło: opracowanie własne.

W celu oceny zakresu i powodów występowania konfliktu interesów w sektorze małych 
i średnich przedsiębiorstw przeprowadzono badania ankietowe skierowane do szerokiej 
grupy przedsiębiorstw działających na terenie województwa śląskiego (180 podmiotów 
z równym podziałem na spółki osobowe i kapitałowe). Wyniki oceny zaprezentowano 
w tabeli 3.
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Tabela 3

Obszary i przyczyny konfliktu interesów (wyniki badań)

Zakres pytania Liczba wskazań

Spółki osobowe Spółki kapitałowe

Które obszary działania są głównym obszarem 
konfliktu

 – menedżer–pracownik
 – menedżer–bank
 – menedżer–społeczność lokalna
 – menedżer–klient
 – między pracownikami

Co decyduje o konfliktach interesów
 – systemy motywacji
 – atmosfera pracy i kultura wewnętrzna
 – dostęp do informacji (wewnętrznej  

i zewnętrznej)
 – ograniczona swoboda decyzyjna
 – włączenie w społeczność lokalną (reklama, 

wspólne przedsięwzięcia, znajomość 
podziału)

80
24
14
30
31

80
53

12
23

12

40
94
32
6
8

30
45

82
5

18

Źródło: opracowanie własne (respondenci mogli wskazać najwyżej dwie odpowiedzi). 

Badania wskazują na odmienne postrzeganie przyczyn i obszarów konfliktu interesów 
w zależności od formy organizacji przedsiębiorstwa. W spółkach osobowych dominują kon-
flikty między zarządzającymi a pracownikami, w spółkach kapitałowych natomiast uznano 
za konfliktowe relacje przedsiębiorstwa z bankiem oraz ze społecznością lokalną. Takie 
postrzeganie obszarów konfliktu interesów wynika z oceny ich przyczyn; w spółkach osobo-
wych dominują niewłaściwe systemy motywacyjne, a w spółkach kapitałowych ograniczony 
dostęp do informacji. Nie bez znaczenia jest także atmosfera pracy i kultura wewnętrzna. 

Uwagi końcowe

Podsumowując przeprowadzone rozważania, ważne jest postawienie pytania, jak ograniczyć 
konsekwencje konfliktu interesów, głównie w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. 
Dla spółek kapitałowych istnieją szersze możliwości formalnych regulacji w rozwiązaniach 
normatywnych, na przykład Kodeks spółek kapitałowych, czy w systemach rachunkowości. 
Czynnikiem ograniczającym konflikty interesów (głównie w spółkach kapitałowych) mogą 
być również faktyczne relacje w ramach nadzoru korporacyjnego pozwalające właściwie 
oceniać cele i wyniki działania spółek, a tym samym ograniczać możliwość występowania 
indywidualnych cech menedżerów sprzecznych z interesem właścicieli. Nie bez znaczenia 
są przejrzyste systemy rachunkowości i kontroli finansowej (skarbowej) pozwalające ocenić 
jakość informacji o działalności, systemy motywacji preferujące działania przedsiębiorcze 
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i aktywność pracowników oraz właściwa ocena środowiskowa propagująca działania 
prospołeczne. 

Ważne jest także włączenie pracowników w rozwój przedsiębiorczości, łączenie rozwoju 
podmiotu z osobistym rozwojem pracowników, co pozwala wykorzystać ich indywidualną 
kreatywność i współodpowiedzialność. Konieczna jest integracja trzech wymiarów celów 
przedsiębiorstwa ograniczająca konflikt interesów, to jest:

a) osobowego, odnoszącego się do kapitału ludzkiego;
b) finansowego, gwarantującego wzrost korzyści pieniężnych dla właścicieli;
c) społecznego, decydującego o prawidłowych relacjach przedsiębiorstwa z otoczeniem, 

z uwzględnieniem orientacji wielopokoleniowej.
Integracja celów i oczekiwań różnych grup interesów gwarantuje faktyczny rozwój 

przedsiębiorstwa w dłuższej perspektywie. 
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Abstract: Purpose – Analyzing and assessing the extent to which conflicts of interest determine the proper 
functioning of small and medium enterprises, taking into account the possibility of reducing the negative con-
sequences associated with them.
Design/methodology/approach – critical analysis of literature supplemented by observations of economic reali-
ty, method of diagnostic survey using the survey technique.
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and medium enterprise sector, with an indication of the social and psychological aspects of their operation.
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Czynniki determinujące przeżywalność  
nowo powstałych przedsiębiorstw w Polsce
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Streszczenie: Cel – identyfikacja czynników mających wpływ na przeżywalność nowo powstałych przedsię-
biorstw w Polsce.
Metodologia badania – postawiono tezę, iż stopień przeżywalności nowo powstałych przedsiębiorstw jest uza-
leżniona w większym stopniu od czynników wewnętrznych niż zewnętrznych. Wśród czynników endogenicz-
nych najistotniejsze są czynniki behawioralne związane z cechami właściciela/zarządzającego oraz dostęp do 
zewnętrznych źródeł finansowania. W opracowaniu wykorzystano wyniki badań panelowych publikowanych 
corocznie przez GUS, obejmujących podstawowe informacje o warunkach powstania i działania oraz perspek-
tywach rozwojowych przedsiębiorstw tworzonych w Polsce. Badania obejmują przedsiębiorstwa powstałe w la-
tach 2003–2013 i aktywne rok po rejestracji działalności gospodarczej.
Wynik – przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw jest rezultatem oddziaływania różnych czynników 
o charakterze behawioralnym, organizacyjnym i finansowym.
Oryginalność/wartość – wykazano silny związek między stopniem przeżywalności nowo powstałych przedsię-
biorstw a cechami związanymi z osobą kierującą przedsiębiorstwem. Stopień przeżywalności przedsiębiorstw 
po pierwszym roku działalności wzrasta wraz ze wzrostem odsetka przedsiębiorstw prowadzonych przez: osoby 
młode, osoby, dla których tworzone przedsiębiorstwo stanowi pierwszą pracę, oraz osoby legitymujące się 
wykształceniem średnim lub wyższym.

Słowa kluczowe: przeżywalność, nowo powstałe przedsiębiorstwa, czynniki endogeniczne, czynniki egzoge-
niczne
Kody klasyfikacji JEL: L26, M13

Wprowadzenie

Proces powstania i rozwoju przedsiębiorstw uwarunkowany jest wieloma czynnikami, 
które mogą się przyczyniać do sukcesu lub porażki rynkowej. Badania wskazują, iż około 
30% nowo powstałych podmiotów kończy działalność przed upływem pierwszego roku 
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(Zawadzka, Kurdyś-Kujawska, 2016, s. 207). W badaniach naukowych czynniki determi-
nujące przeżywalność przedsiębiorstw analizuje się według różnych ujęć i klasyfikacji. 
Podstawowy podział, według kryterium źródeł ich powstawania, grupuje czynniki na endo-
geniczne (wewnętrzne) i egzogeniczne (zewnętrzne). Do pierwszych z wymienionych zalicza 
się cechy przedsiębiorstwa (ze szczególnym uwzględnieniem jego zasobów), jego wiek, 
wielkość, źródła finansowania, czynniki związane z cechami właściciela/zarządzającego. 
Do uwarunkowań zewnętrznych – czynniki makrootoczenia, mezootoczenia (otoczenia re-
gionalnego) i mikrootoczenia (otoczenia konkurencyjnego) (Pasieczny, Kłobukowski, 2015,  
s. 41). Inne ujęcie dzieli czynniki wpływające na przeżywalność nowo powstałych podmio-
tów na: 1) te, które związane są z cechami przedsiębiorcy; 2) wynikające z charakterystyki 
przedsiębiorstwa oraz 3) czynniki zewnętrzne (Schutjens, Wever, 2000, s. 135–153). Gartner 
(1985, s. 698–702) w badaniach odnosi się do: indywidualnych zdolności przedsiębiorcy, 
działań i procesów nakierowanych na założenie przedsiębiorstwa, rodzaju przedsiębior-
stwa, otoczenia przedsiębiorstwa. Acs, Armington i Zhang (2007, s. 367–392) wskazują 
na trzy kategorie czynników: odnoszące się do przedsiębiorstwa, wynikające z otoczenia 
gospodarczego oraz specyficzne czynniki związane z lokalizacją. Zdolność do przetrwa-
nia rośnie wraz z wielkością nowo powstałego przedsiębiorstwa (Evans, 1987, s. 567–81; 
Dune, Roberts, Samuelson, 1989, s. 671–698). Wynika to głównie z efektu skali, dostępu 
do wykwalifikowanej kadry oraz możliwości dywersyfikacji działalności. W badaniach 
podkreśla się dużą rolę struktury przemysłu w regionie (Fritsch, 1997, s. 437–448; Renski, 
2015, s. 458–480), w tym warunków powstania i rozwoju przedsiębiorstw w określonych 
branżach (Gerosky, 1995, s. 413–614). Bielawska (2005, s. 62–75) zauważa, iż istotnym 
czynnikiem warunkującym przetrwanie i rozwój przedsiębiorstw jest dostęp do kapitału 
ze źródeł zewnętrznych. Niewielkie możliwości zaspokojenia luki kapitałowej wpływają 
na niską aktywność inwestycyjną, brak możliwości rozwoju potencjału rynkowego, a także 
problemy z płynnością finansową (Huyghebaert, Gaeremynck, Roodhooft, Van de Gucht, 
2000, s. 627–651; Nehrebecka, Dzik, 2013, s. 53). W nurt tej argumentacji wpisują się również 
Gawryś (2013, s. 131), Lisowska i Ropęga (2010, s. 208), Beck i Demirguc-Kunt (2006,  
s. 2931–2943), Hazudin, Kader, Tarmuji, Ishak i Ali (2015, s. 436–443), Fielden, Davidson 
i Makin (2000, s. 295–304).

Kluczową rolę w procesie powstawania i rozwoju przedsiębiorstw, obok czynników finan-
sowych i uwarunkowań rynkowych, pełni kapitał ludzki (Baptista, Karaöz, Mendonca, 2014, 
s. 831–847; Unger, Rauch, Frese, Rosenbush, 2011, s. 341–358). Mierzy się go między innymi 
poziomem wykształcenia przedsiębiorcy-założyciela, przebytymi szkoleniami, doświadcze-
niem. Bardzo duże znaczenie odgrywają jego cechy indywidualne oraz motywacja. Cauchie 
i Vaillant (2016, s. 186–211) wykazali, iż wraz z wykształceniem zwiększają się kwalifikacje 
przedsiębiorców oraz świadomość uwarunkowań podejmowanych decyzji finansowych 
i inwestycyjnych, a także ich konsekwencji. W badaniach obserwowany jest pozytywny 
wpływ tej cechy na przeżywalność nowo powstałych podmiotów. Efekt ten wzmacniają 
odbyte przez założyciela szkolenia. Doświadczenie przedsiębiorcy wyrażone jego wiekiem 
jest ujemnie powiązane z przeżywalnością. Potwierdzają to wyniki Oberschachtsieka (2012, 
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s. 1–17). Skłonność do tworzenia nowych przedsiębiorstw jest wyższa w branżach, w których 
właściciele nabyli wcześniej doświadczenie (Shane, Venkataraman, 2000, s. 217–226). 
Znajomość uwarunkowań branżowych oraz rynkowych powoduje lokalizację podmiotu 
w miejscu zamieszkania założyciela podmiotu (Stam, 2007, s. 27–50; Dahl, Sorenson, 2009, 
s. 172–181). Obniżona motywacja u osób „przymuszonych” do założenia przedsiębiorstwa, 
na przykład wcześniej bezrobotnych (podlegających aktywnym formom przeciwdziałania 
bezrobociu, nakierowanych na kreowanie postaw przedsiębiorczych), wpływa negatywnie 
na przetrwanie przedsiębiorstwa znajdującego się we wczesnych etapach rozwoju (Babtista 
i in., 2014, s. 831–847). Z badań przeprowadzonych przez Pentor R.I. na zlecenie Fundacji 
Centrum Organizacji Pożyczkowych (Microfinance Centre for Central and Eastern Europe 
and the New Independent States) oraz Fundacji Kronenberga wśród mikroprzedsiębiorców 
znajdujących się we wczesnej fazie rozwoju (około 4 lata na rynku) wynika, iż źródłem 
sukcesu rynkowego nowo powstałego przedsiębiorstwa jest szybka dynamika wzrostu, 
profesjonalne zarządzanie przez wykształconych menedżerów oraz innowacyjna działalność 
na rynkach niszowych. Badani przedsiębiorcy wśród źródeł sukcesu wymieniali głównie 
czynniki natury psychologicznej (w tym cechy osobowościowe właściciela: wiarę w siebie, 
przekonanie do własnych racji), znajomość branży i otoczenia rynkowego, wcześniejsze 
doświadczenia zawodowe, zdolność pozyskania klientów oraz umiejętność znalezienia 
niszy rynkowej. Na uwagę zasługuje fakt podkreślania przez badanych większego znaczenia 
uwarunkowań wewnętrznych przedsiębiorstw – ich cech – niż otoczenia przedsiębiorstwa 
(Raport z badania…, 2010, s. 14 i n.). Wagę znaczenia zdolności kierowniczych właściciela 
w początkowej fazie rozwoju potwierdziły wyniki badań Gurgula i Zająca (2016, s. 391–407) 
oparte na modelach przyśpieszonej porażki. Wykazali oni, iż indywidualne cechy przed-
siębiorcy odpowiadają na wydłużenie/skrócenie spodziewanego czasu trwania na rynku 
średnio o około 36%.

Celem badań jest identyfikacja czynników mających wpływ na przeżywalność nowo 
powstałych przedsiębiorstw w Polsce. Uwzględniając dokonany przegląd dotychczasowych 
wyników badań, postawiono tezę, iż stopień przeżywalności przedsiębiorstw po pierwszym 
roku działalności jest uzależniony w większym stopniu od czynników wewnętrznych niż 
zewnętrznych. Wśród czynników endogenicznych najistotniejsze są czynniki behawioral-
ne związane z cechami właściciela/zarządzającego oraz dostęp do zewnętrznych źródeł 
finansowania.

1. Materiał i metody badawcze

W opracowaniu wykorzystano wyniki badań panelowych przeprowadzanych i publikowa-
nych corocznie przez GUS, obejmujących podstawowe informacje o warunkach powstania 
i działania oraz perspektywach rozwojowych przedsiębiorstw tworzonych w Polsce. Badania 
GUS prowadzone są metodą reprezentacyjną. Dobór próby oparty jest na schemacie lo-
sowania proporcjonalnego bez zwracania, o stałej frakcji i z warstwowaniem. Próba do 



58 Danuta Zawadzka, Agnieszka Kurdyś-Kujawska, Agnieszka Sompolska-Rzechuła

każdego cyklu badań dla jednostek zarejestrowanych w kolejnych latach obejmowała po  
3 tys. podmiotów (wylosowana próba stanowiła średnio 1,2% całej rozpatrywanej populacji). 
W niniejszym opracowaniu badaniem objęto przedsiębiorstwa powstałe w latach 2003–2013 
i aktywne rok po rejestracji działalności gospodarczej, to jest w latach 2004–2014. Zakres 
podmiotowy badań obejmuje podmioty małe, w tym mikroprzedsiębiorstwa, które domi-
nują w grupie nowych przedsiębiorstw. Przedstawione w opracowaniu dane są wartościami 
przeciętnymi. Ze względu na ilościowy charakter badanych cech oraz liniową zależność 
pomiędzy cechami do oceny kierunku i siły zależności między nimi wykorzystano 
współczynnik korelacji liniowej Pearsona. Do badań przyjęto 13 czynników obejmujących  
41 cech charakteryzujących nowo powstałe przedsiębiorstwa. Czynniki te podzielono na: 
1) behawioralne (tj. płeć, wiek, wykształcenie, charakter poprzedniej pracy właściciela);  
2) związane z organizacją przedsiębiorstwa (tj. rynek działania, rodzaj prowadzonej dzia-
łalności, charakter powstania, zatrudnienie pracowników, trudności funkcjonowania) oraz 
3) finansowe (tj. źródło pochodzenia środków finansowych, źródła finansowania nakładów 
inwestycyjnych, wynik finansowy). 

2. Wyniki 

W analizowanym okresie liczba aktywnych rok po rozpoczęciu działalności przedsiębiorstw 
wyniosła średnio 182 tys., wśród nich 92,25% stanowiły przedsiębiorstwa prowadzone przez 
osoby fizyczne. 82% podmiotów nie zatrudniało pracowników najemnych. Większość ak-
tywnych przedsiębiorstw powstało jako nowe, to znaczy tworząc całkowicie nowe czynniki 
produkcji i miejsca pracy. Jedynie 4,2% jednostek powstało na bazie przedsiębiorstw już 
istniejących – w drodze różnego rodzaju przekształceń. Ponad połowa (51,5%) aktywnych 
rok po rejestracji przedsiębiorstw działała na rynku lokalnym. Na działalność na rynku 
krajowym i regionalnym zdecydowało się odpowiednio 26,5 i 15,3% nowo powstałych 
jednostek. Na rynku międzynarodowym działalność prowadziło średnio 6,4% aktywnych 
przedsiębiorstw. Biorąc po uwagę rodzaj prowadzonej działalności, najwięcej aktywnych 
przedsiębiorstw funkcjonowało w branży przemysłowej, a także związanej z obsługą nie-
ruchomości i firm oraz ochroną zdrowia, najmniej zaś w branży pośrednictwa finansowego 
oraz hotelarstwie i gastronomii. W ponad połowie aktywnych przedsiębiorstw wystąpiły 
trudności związane z funkcjonowaniem i rozwojem. Największy ich odsetek stanowiły pod-
mioty mające trudności o charakterze popytowym (34,8%). Spośród wszystkich aktywnych 
po pierwszym roku funkcjonowania jednostek większość prowadzona była przez mężczyzn 
(51,3%). Większym stopniem przeżywalności charakteryzowały się również podmioty 
prowadzone przez osoby w wieku 30–39 lat (34,8%) i poniżej 30 lat (32,9%). Wśród ak-
tywnych przedsiębiorstw przeważały jednostki prowadzone przez osoby legitymujące się 
wykształceniem średnim lub wyższym (77,9%). Ze względu na charakter poprzedniej pracy 
największy udział w strukturze aktywnych przedsiębiorstw miały osoby, które wcześniej 
pozostawały bezrobotne lub dla których była to pierwsza praca (średnio 46%). Podstawowym 
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źródłem finansowania działalności aktywnych przedsiębiorstw były środki własne (średnio 
81%). Kredyt bankowy oraz pożyczki od krewnych lub znajomych stanowiły odpowiednio 
4,0 i 4,1%. Ponad 79% aktywnych przedsiębiorstw zakończyło pierwszy rok działalności 
dodatnim wynikiem finansowym. Straty wykazało średnio 20,6% podmiotów. Ponad 1/3 
aktywnych przedsiębiorstw prowadziła działalność inwestycyjną. Podstawowym źródłem 
finansowania nakładów inwestycyjnych były środki własne (średnio 71,4%). Z kredytów 
bankowych korzystało średnio 19,3%, zaś z innych źródeł (w szczególności z subwencji 
i pożyczek) w pierwszym roku swojej działalności korzystało średnio 9,2% przedsiębiorstw.

Analiza wykazała, iż stopień przeżywalności nowo powstałych przedsiębiorstw jest silnie 
powiązany, w kierunku dodatnim, z odsetkiem nowo powstałych przedsiębiorstw prowadzo-
nych przez mężczyzn oraz osoby w wieku 30–39 lat, czyli czynnikami behawioralnymi. 
Wzrost odsetka przedsiębiorstw kierowanych przez osoby odznaczające się powyższymi 
cechami powoduje wzrost przeżywalności przedsiębiorstw po pierwszym roku działal-
ności. Ponadto wystąpił silny dodatni wpływ odsetka nowo powstałych przedsiębiorstw, 
których właścicielami były osoby bezrobotne lub dla których tworzone przedsiębiorstwo 
stanowiło pierwszą pracę (tab. 1). Osoby te mają możliwość korzystania z różnych instru-
mentów pomocy finansowej w postaci jednorazowego wsparcia lub pożyczek na rozpoczęcie 
działalności gospodarczej. Środki te stanowią komplementarne wobec środków własnych 
źródła finansowania działalności i tym samym mogą się przyczyniać do wzrostu przeży-
walności nowo powstałych przedsiębiorstw. Jednak trzeba pamiętać, iż analiza dotyczy 
przeżywalności pierwszego roku, a osoby bezrobotne uzyskujące dotacje na finansowanie 
fazy startowej przedsiębiorstwa są zobowiązane do działalności przez pewien czas. Wpływ 
tego czynnika należałoby badać w dłuższym okresie. Problemem w Polsce jest skala ban-
kructw przedsiębiorstw po okresie wsparcia finansowego lub inkubacji (Czajkowska, 2013,  
s. 61–74). Nieco słabsze związki zauważono z odsetkiem nowo powstałych przedsiębiorstw 
z uwzględnieniem pozostałych cech charakteryzujących założyciela/zarządzającego. Przy 
czym należy zwrócić uwagę, iż umiarkowany wpływ, w kierunku dodatnim, na przeżywal-
ność ma odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw tworzonych przez osoby legitymujące się 
wykształceniem średnim lub wyższym, co jest zgodne z wyżej przytoczonymi wynikami 
badań Cauchie i Vaillanta oraz Obertschachtsieka. Brak lub bardzo słaby związek odno-
towano w przypadku odsetka nowo powstałych przedsiębiorstw kierowanych przez osoby 
w wieku poniżej 30 lat oraz przedsiębiorców, którzy w poprzedniej pracy zatrudnieni byli 
na stanowisku kierowniczym. Stwierdzono, że odsetek przedsiębiorstw kierowanych przez 
kobiety oraz osoby w wieku powyżej 50 lat ujemnie wpływa na stopień przeżywalności 
nowo powstałych przedsiębiorstw.
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Tabela 1

Wpływ odsetka nowo powstałych przedsiębiorstw na przeżywalność przedsiębiorstw, z uwzględ-
nieniem czynników behawioralnych 

Czynniki 
behawioralne Wariant cech Kierunek 

wpływu

Wartość 
współczynnika 
korelacji Pearsona

Siła zależności

Płeć Kobieta – 0,827 silna

Mężczyzna + 0,827 silna

Wiek Poniżej 30 lat 0,184 brak

30–39 lat + 0,752 silna

40–49 lat – 0,646 umiarkowana

Powyżej 50 lat – 0,720 silna

Wykształcenie Podstawowe lub zawodowe – 0,538 umiarkowana

Średnie lub wyższe + 0,538 umiarkowana

Charakter 
poprzedniej 
pracy

Kierownik + 0,185 bardzo słaba

Pracownik – 0,656 umiarkowana

Bezrobotny/pierwsza praca + 0,708 silna

Źródło: opracowania własne na podstawie danych GUS.

Biorąc pod uwagę czynniki związane z organizacją przedsiębiorstwa, najsilniejszy 
wpływ na stopień przeżywalności przedsiębiorstw po pierwszym roku działalności miał 
odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw utworzonych jako nowe, prowadzonych przez 
osoby fizyczne oraz w których pracowali tylko właściciele i wspomagający ich członkowie 
rodzin (tab. 2). Należy zauważyć, iż silny związek występuje również w przypadku odsetka 
przedsiębiorstw zatrudniających pracowników najemnych. Są to zależności w kierunku 
dodatnim, zatem zwiększenie odsetka wskazanych przedsiębiorstw powoduje wzrost 
przeżywalności. Stopień przeżywalności nowo powstałych przedsiębiorstw jest także 
bardzo silnie powiązany z odsetkiem nowo powstałych przedsiębiorstw utworzonych na 
bazie jednostek już istniejących, lecz jest to zależność ujemna. Oznacza to, że zwiększenie 
odsetka przekształconych przedsiębiorstw powoduje zmniejszenie stopnia przeżycia przed-
siębiorstw po pierwszym roku działalności. Silną korelację przeżywalności przedsiębiorstw 
odnotowano z odsetkiem podmiotów z branży budowlanej, handlowej oraz zajmujących 
się obsługą nieruchomości i firm, a także pozostałą działalnością usługową. Należałoby 
się spodziewać, iż trudności związane z funkcjonowaniem i rozwojem przedsiębiorstwa 
będą miały duży wpływ na stopień przeżywalności przedsiębiorstw po pierwszym roku 
działalności. Stwierdzono natomiast, iż występował bardzo słaby związek między wzrostem 
przeżywalności a odsetkiem podmiotów zgłaszających trudności o charakterze podażowym 
(ograniczających produkcję) oraz popytowym (ograniczających sprzedaż wyrobów i usług) 
i podażowym łącznie. Jedynie w przypadku odsetka przedsiębiorstw wskazujących na 
występowanie trudności o charakterze popytowym odnotowano słaby związek.
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Tabela 2

Wpływ odsetka nowo powstałych przedsiębiorstw na przeżywalność przedsiębiorstw, z uwzględ-
nieniem czynników związanych z organizacją przedsiębiorstwa 

Czynniki związane 
z organizacją 
przedsiębiorstwa

Wariant cech Kierunek 
wpływu

Wartość 
współczynnika 
korelacji Pearsona

Siła zależności

Rynek działania Krajowy – 0,440 słaba

Międzynarodowy + 0,440 słaba

Sposób powstania Nowe + 0,975 bardzo silna

Przekształcone – 0,975 bardzo silna

Zatrudnienie 
pracowników najemnych

Tak + 0,843 silna

Nie + 0,961 bardzo silna

Forma organizacyjno-
prawna

Osoba fizyczna + 0,960 bardzo silna

Osoba prawna + 0,131 bardzo słaba

Trudności  
w funkcjonowaniu

Popytowe - 0,311 słaba

Podażowe + 0,198 bardzo słaba

Popytowe i podażowe + 0,281 bardzo słaba

Rodzaj prowadzonej 
działalności

Przemysł + 0,674 umiarkowana

Budownictwo + 0,840 silna

Handel + 0,871 silna

Hotele i gastronomia + 0,642 umiarkowana

Transport + 0,630 umiarkowana

Pośrednictwo finansowe + 0,673 umiarkowana

Obsługa nieruchomości 
i firm

+ 0,886 silna

Edukacja + 0,658 umiarkowana

Ochrona zdrowia + 0,585 słaba

Pozostała działalność 
usługowa

+ 0,714 silna

Źródło: opracowania własne na podstawie danych GUS.

Odsetek nowo powstałych przedsiębiorstw z uwzględnieniem czynników o charakterze 
finansowym wykazywał silną korelację z przeżywalnością przedsiębiorstw po pierwszym 
roku działalności jednostek finansujących działalność z innych niż kredyt bankowy ze-
wnętrznych źródeł finansowania oraz które osiągnęły dodatni wynik finansowy (tab. 3).  
Są to zależności w kierunku dodatnim, zatem zwiększenie odsetka nowo powstałych 
przedsiębiorstw finansujących działalności z innych źródeł oraz osiągających zysk spowo-
duje zwiększenie stopnia przeżywalności przedsiębiorstw po pierwszym roku działalności. 
Dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania wpływa na decyzje operacyjne i inwestycyjne 
przedsiębiorstw, co przekłada się na osiągany zysk. Oznacza to, że wykorzystanie substytu-
cyjnych wobec kredytu bankowego źródeł finansowania i możliwość finansowania zyskiem 
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determinują przetrwanie. Wyniki te potwierdzają wcześniejsze analizy, z których wynika, iż 
dostęp do kapitału ze źródeł zewnętrznych istotnie warunkuje przetrwanie przedsiębiorstw. 
Występuje także umiarkowana zależność między stopniem przeżywalności przedsiębiorstw 
po pierwszym roku działalności a odsetkiem przedsiębiorstw finansujących działalność ze 
środków pochodzących od krewnych lub znajomych. Zatem wpływ na przeżywalność nowo 
powstałych przedsiębiorstw mogą mieć również mniejsze koszty związane z pozyskaniem 
kapitału lub brak takich kosztów.

Tabela 3

Wpływ odsetka nowo powstałych przedsiębiorstw na przeżywalność przedsiębiorstw, z uwzględ-
nieniem czynników finansowych

Czynniki  
o charakterze 
finansowym

Wariant cech Kierunek 
wpływu

Wartość 
współczynnika 
korelacji Pearsona

Siła zależności

Źródła 
finansowania 
działalności

Środki własne – 0,551 słaba

Pożyczki od krewnych 
lub znajomych

– 0,641 umiarkowana

Kredyt bankowy 0,047 brak

Inne + 0,846 silna

Źródła 
finansowania 
nakładów 
inwestycyjnych

Środki własne 0,002 brak

Kredyt bankowy – 0,604 umiarkowana

Inne – 0,592 słaba

Wynik 
finansowy

Zysk + 0,714 silna

Strata – 0,517 słaba

Źródło: opracowania własne na podstawie danych GUS.

Analiza wykazała brak związku między stopniem przeżywalności a odsetkiem przed-
siębiorstw finansujących działalność kredytem bankowym oraz odsetkiem przedsiębiorstw 
finansujących nakłady inwestycyjne środkami pochodzącymi ze źródeł własnych. Należy 
zauważyć, iż wzrostowi odsetka nowo powstałych przedsiębiorstw finansujących nakłady 
inwestycyjne środkami pochodzącymi z kredytów bankowych towarzyszy spadek przeży-
walności. Podobna sytuacja, jednak o słabszej sile, dotyczy odsetka podmiotów finansują-
cych nakłady inwestycyjne z innych zewnętrznych źródeł finansowania.

Uwagi końcowe

Przeprowadzone badania umożliwiły sformułowanie następujących wniosków:
1. Przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw jest rezultatem oddziaływania 

różnych czynników o charakterze behawioralnym, organizacyjnym i finansowym.
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2. Wykazano bardzo silny związek między stopniem przeżywalności przedsiębiorstw 
po pierwszym roku działalności a odsetkiem nowo powstałych przedsiębiorstw cha-
rakteryzowanych przez czynniki związane z ich organizacją, to jest sposób powstania 
przedsiębiorstwa, formę organizacyjno-prawną oraz zatrudnienie pracowników 
najemnych. Większa przeżywalność nowo powstałych przedsiębiorstw związana 
jest z podmiotami tworzącymi całkowicie nowe czynniki produkcji i miejsca pracy, 
które prowadzone są przez osoby fizyczne oraz w których nie ma zatrudnionych 
pracowników najemnych.

3. Stopień przeżywalności przedsiębiorstw po pierwszym roku działalności jest silnie 
lub bardzo silnie powiązany, w kierunku dodatnim, z takimi cechami, jak odsetek 
nowo powstałych przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby w wieku 30–49 lat oraz 
osoby, dla których tworzone przedsiębiorstwo stanowi pierwszą pracę. Zauważyć 
można również umiarkowaną siłę związku między przeżywalnością a odsetkiem 
nowo powstałych przedsiębiorstw kierowanych przez osoby legitymujące się 
wykształceniem średnim lub wyższym. Zwiększenie wartości wskazanych cech 
powoduje zwiększenie stopnia przeżywalności.

4. Wśród czynników finansowych silny wpływ na stopień przeżywalności przedsię-
biorstw po pierwszym roku działalności miało finansowanie działalności z innych 
niż kredyt bankowych źródeł finansowania oraz osiągnięcie dodatniego wyniku 
finansowego;

W świetle wyników przeprowadzonych badań można uznać, iż postawiona we wprowa-
dzeniu teza o większym wpływie czynników wewnętrznych niż zewnętrznych na stopień 
przeżywalności przedsiębiorstw po pierwszym roku działalności została udowodniona. 
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FACTORS DETERMINING THE SURVIVABILITY OF NEWLY ESTABLISHED ENTERPRISES  
IN POLAND

Abstract: Purpose – identification of factors affecting the survival of newly established enterprises in Poland.
Design/methodology/approach – it has been argued that the survival rate of newly created enterprises is more 
dependent on internal factors than on external factors. Among endogenous factors, the most important are the 
behavioural factors associated with the characteristics of the owner/manager and the access to external funding. 
The paper uses the results of panel data, published annually by the Central Statistical Office, covering basic infor-
mation about the creation and operation conditions, development prospects of established enterprises in Poland. 
The research covers companies created in the years 2003–2013 and active year after the registration of business.
Findings – the survival of newly established enterprises in Poland is a result of the interaction of various beha-
vioral, organizational and financial factors.
Originality/value – a strong correlation was found between the survival rate of newly created enterprises and the 
characteristics of the person running the company. The survival rate of enterprises after the first year of activity 
increases with the increase in the percentage of enterprises run by young people, persons for whom the created 
enterprise was the first job and people with secondary or tertiary education.

Keywords: survivability, newly established enterprises, endogenous factors, exogenous factors
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małych i średnich przedsiębiorstw
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Streszczenie: Cel – wskazanie zależności pomiędzy innowacjami a procesem umiędzynarodowienia małych 
i średnich przedsiębiorstw w kontekście wzajemnych interakcji – z jednej strony wpływu innowacji na inter-
nacjonalizację przedsiębiorstw, z drugiej zaś strony oddziaływania ekspansji zagranicznej na innowacyjność 
małych i średnich przedsiębiorstw. 
Metodologia badania – analiza czynników sprzyjających ekspansji zagranicznej małych i średnich przedsię-
biorstw oraz zestawienie ich z grupami efektów innowacji. Analiza literatury w kierunku wskazania form in-
ternacjonalizacji oraz tez pojawiających się w dyskusji na temat internacjonalizacji małych i średnich przed-
siębiorstw.
Wynik – ekspozycja mechanizmu oddziaływania innowacji na umiędzynarodowienie małych i średnich przed-
siębiorstw. Prezentacja zintegrowanego modelu internacjonalizacji innowacyjnych MSP uwzględniającego trzy 
ścieżki internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw (przedsiębiorstwa: tradycyjne, globalne, ponow-
nie globalne) oraz zakładającego, że baza wiedzy przedsiębiorstwa jest źródłem jej przewagi konkurencyjnej, 
a przedsiębiorstwa oparte na zaawansowanej wiedzy z reguły internacjonalizują się znacznie szybciej niż te 
posiadające tradycyjne zdolności. 
Oryginalność/wartość – analiza literatury pozwoliła na wskazanie zależności: innowacja–internacjonalizacja. 
Artykuł uwzględnia podstawowe informacje na temat innowacji tworzonych przez przedsiębiorstwa uczestni-
czące w procesie internacjonalizacji.

Słowa kluczowe: internacjonalizacja, innowacje, motywy internacjonalizacji, efekty innowacji, formy interna-
cjonalizacji, model zintegrowany
Kody klasyfikacji JEL: F23, O31, O33, O34

Wprowadzenie

Powstanie globalnego rynku, bez barier w przepływach czynników produkcji, stwarza przed-
siębiorstwom warunki dla ekspansji oraz osiągania dodatkowych zysków przez wykorzysty-
wanie przewag technologicznych i lokalizacyjnych. Stąd też przedsiębiorstwa, w tym małe 
i średnie, coraz chętniej internacjonalizują swoją działalność, co oznacza (poza eksportem) 
angażowanie kapitału i technologii na rynkach międzynarodowych (Daszkiewicz, 2008, s. 25).  
Umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstw odnosi się również do tych podmiotów, 
które pozostając na rynku wewnętrznym, podejmują konkurencję z producentami zagranicz-
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nymi. Najbardziej korzystają na eliminacji barier ekonomicznych przedsiębiorstwa silne, 
dobrze zarządzane, działające w sektorze high-tech czy sektorach wysoce zinternacjona-
lizowanych. W przypadku Unii Europejskiej są to przedsiębiorstwa, które przed utworze-
niem unijnych struktur nie były chronione i zmuszone były do konkurowania. Utworzenie 
jednolitego rynku w ramach unijnego układu, a także polityka wspierania przedsiębiorstw 
sektora MSP stworzyły małym i średnim przedsiębiorstwom liczne możliwości współpracy 
(swobodny przepływ technologii, know-how, wzorców zarządzania, siły roboczej i kapitału), 
a co za tym idzie – perspektywy rozwoju i podnoszenia ich konkurencyjności.

Warto wskazać również na możliwości, jakie implikuje wzrost wykorzystania technolo-
gii informacyjnych i komunikacyjnych przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Skorzystanie 
z nich umożliwia przedsiębiorcom przekraczanie przestrzennych barier rynków i działań, 
a także przyczynia się do redukcji kosztów tworzenia powiązań kooperacyjnych i poszu-
kiwania partnerów handlowych poza rynkiem macierzystym, co jest szczególnie istotne 
w warunkach gospodarki globalnej. 

1. Motywy internacjonalizacji 

W celu określenia mechanizmu wpływu innowacji na proces ekspansji zagranicznej 
konieczna jest identyfikacja dwóch kluczowych grup elementów, a mianowicie: przyczyn 
internacjonalizacji oraz efektów innowacji. Ustalenie przyczyn internacjonalizacji umoż-
liwi poznanie motywów, które kierują przedsiębiorstwami podejmującymi decyzje 
o rozpoczęciu ekspansji zagranicznej. Natomiast identyfikacja efektów innowacji spo-
woduje, że możliwe będzie określenie wpływu innowacji na proces internacjonalizacji 
(Dymitrowski, 2015, s. 109). Poszczególne efekty innowacji przyporządkować można do 
odpowiadających im motywów internacjonalizacji, co w rezultacie pozwala określić me-
chanizm wpływu innowacji na proces ekspansji zagranicznej. 

Wskazać można trzy główne grupy motywów skłaniających przedsiębiorstwa do 
dokonania ekspansji zagranicznej:

a) motywy ekonomiczne (np. zwiększenie sprzedaży, redukcja jednostkowych kosztów 
produkcji);

b) motywy rynkowe/marketingowe (np. poszukiwanie nowych nabywców);
c) motywy prawne/polityczne (np. regulacje prawne).
Efekty innowacji można natomiast podzielić na trzy grupy, biorąc pod uwagę ich 

wpływ na możliwość dokonania ekspansji zagranicznej (tab. 1):
a) grupa I – efekty innowacji odpowiadające ekonomicznym motywom internacjonali - 

zacji;
b) grupa II – efekty innowacji odpowiadające rynkowym/marketingowym motywom 

internacjonalizacji;
c) grupa III – efekty innowacji odpowiadające prawnym/politycznym motywom inter- 

nacjonalizacji.
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Tabela 1

Efekty innowacji a ich wpływ na możliwość internacjonalizacji przedsiębiorstwa

Grupa efektów 
innowacji

Motywy 
internacjonalizacji, 
jakim odpowiada 
grupa efektów 
innowacji

Efekty innowacji

Grupa I motywy ekonomiczne 
(np. zwiększenie 
sprzedaży, redukcja 
jednostkowych kosztów 
produkcji)

niższe koszty eksploatacyjne, wzrost produktywności, 
redukcja jednostkowych kosztów produkcji, redukcja 
zużycia półproduktów i komponentów, łatwiejsze sposoby 
wykonywania pracy, lepsze wyniki osiągane przez 
pracowników, poprawa komunikacji w przedsiębiorstwie, 
przejrzystość procesów oraz usprawnienie transferu wiedzy

Grupa II motywy rynkowe/
marketingowe  
(np. poszukiwanie 
nowych nabywców)

bardziej efektywne kreowanie cen, lepsze pozycjonowanie 
i kastomizacja produktów, dywersyfikacja oferty handlowej, 
lepsze dopasowanie do potrzeb nabywców, lepsza 
obsługa klienta, szybsza dostawa, usprawnione działania 
posprzedażowe, skuteczniejsze formy dystrybucji, zwiększenie 
elastyczności produkcji lub świadczenia usług, wyższa jakość 
i funkcjonalność produktów i usług, dłuższa żywotność 
produktów, zwiększenie atrakcyjności produktu i/lub 
opakowania, pozyskiwanie wysoko wykwalifikowanej siły 
roboczej oraz kreowanie zdolności technicznych i eksperckich

Grupa III motywy prawne/
polityczne (np. 
regulacje prawne)

spełnienie standardów oraz norm prawnych

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dymitrowski (2015).

Mechanizm wpływu innowacji na umiędzynarodowienie przedsiębiorstwa przedstawio-
no na rysunku 1.

Rysunek 1. Wpływ innowacji na internacjonalizację przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Dymitrowski (2015).
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Niższe koszty eksploatacyjne, wzrost produktywności, redukcja jednostkowych kosztów 
produkcji, redukcja zużycia półproduktów i komponentów, łatwiejsze sposoby wykonywania 
pracy umożliwiają przedsiębiorstwu osiąganie korzyści kosztowych, a przez to bardziej 
efektywne prowadzenie działalności. Tym samym przedsiębiorstwo posiada większą ilość 
środków finansowych, które mogą służyć dokonaniu ekspansji zagranicznej. 

Efektywne kreowanie cen i lepsze pozycjonowanie oraz dostosowywanie produktów przed-
siębiorstwa to z kolei możliwość dotarcia do nabywców na rynkach zagranicznych, których 
oczekiwania nie mogły do tej pory zostać zaspokojone z powodu niewłaściwego dopasowania 
strategii marketingowej przedsiębiorstwa. Dywersyfikacja oferty handlowej oraz lepsze dopa-
sowanie do potrzeb nabywców dają małym i średnim przedsiębiorstwom możliwość obsługi 
nowych segmentów rynku zidentyfikowanych poza granicami kraju, zaś pozyskiwanie wysoko 
wykwalifikowanej kadry oraz kreowanie zdolności technicznych i eksperckich sprzyja nabywa-
niu wiedzy, doświadczenia i gromadzenia przez przedsiębiorstwa know-how, co ma zastosowa-
nie w procesie internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw oraz jego intensyfikacji. 

Poprzez spełnienie standardów i norm prawnych przedsiębiorstwa niwelują bariery 
wejścia obecne w niektórych branżach lub rynkach zagranicznych.

2. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw 

Zróżnicowanym motywom międzynarodowej działalności przedsiębiorstwa odpowiadają 
różne jej formy. Poszukiwanie i wybór odpowiednich form wejścia na rynki zagraniczne 
należy zaliczyć do najważniejszych elementów procesu decyzyjnego przedsiębiorstwa inter-
nacjonalizującego swoją działalność. Decyzje podjęte w tym zakresie w znacznym stopniu 
warunkują możliwość osiągnięcia sukcesu, a zależą one od trzech relatywnych czynników: 
celów przedsiębiorstwa lub jego polityki, dostępu do rynków i ich atrakcyjności, możliwej 
do osiągnięcia pozycji konkurencyjnej.

Możliwość wykorzystania poszczególnych form internacjonalizacji określają natomiast 
głównie takie czynniki, jak (Kosowska, 2004, s. 94):

 – zasoby, jakimi przedsiębiorstwo dysponuje,
 – relacje, w jakich koszty pozostaną do przychodów,
 – poziom ryzyka i prawdopodobieństwo sukcesu,
 – wpływy przedsiębiorstwa na danym rynku i stopień jego kontroli.

Możliwych do wyboru form nie należy traktować w sposób wyizolowany, ponieważ 
konieczność dostosowania się do zmieniających się warunków, na przykład zwiększenia 
swojego zaangażowania za granicą lub jego redukcji, będzie związana ze zmianą formy lub 
równoczesną realizacją innych (Rymarczyk, 2004, s. 153). W miarę uzyskiwania doświad-
czenia i zmniejszania się dzięki niemu ryzyka działania na danym rynku często pierwotnie 
określone formy internacjonalizacji wykazują niejako własną dynamikę rozwoju – powstaje 
tendencja przejścia do następnego stopnia, jak to jest podane w fazowym modelu rozwoju 
umiędzynarodowienia (Meissner, 1981) (rys. 2). 
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Rysunek 2. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstwa w układzie fazowym
Źródło: opracowanie na podstawie: Meisner (1981).

W zależności od uwarunkowań, w jakich funkcjonuje przedsiębiorstwo, motywów 
umiędzynarodowienia, a co za tym idzie – przyjętej strategii internacjonalizacji, możliwe 
do przyjęcia są następujące formy umiędzynarodowienia (rys. 3).

Rysunek 3. Formy (instrumenty) internacjonalizacji przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne na podstawie: Gorynia (2007), s. 110.
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Ważnym kryterium klasyfikacji form internacjonalizacji jest sposób uregulowania współ-
pracy między innowacyjnym przedsiębiorstwem a jego zagranicznym partnerem. Z jednej 
strony mamy do czynienia z tradycyjnym obrotem w dziedzinie towarów i usług, którego 
regulatorem jest mechanizm rynkowy. Na drugim biegunie funkcjonują oddziały i filie 
zagraniczne, gdzie kontrola wynika ze struktury własności kapitału (kontrola kapitałowa) 
(Cieślik, 2011, s. 24). Z kolei pośrednie, kooperacyjne formy są regulowane poprzez mniej lub 
bardziej sformalizowane porozumienia między partnerami. W przedstawionej na rysunku 3 
klasyfikacji form internacjonalizacji zwraca uwagę duża rola instrumentów o charakterze 
kooperacyjnym w procesie internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw, zwłaszcza 
młodych, innowacyjnych firm. Także tradycyjne formy wymiany mogą posiadać wyraźne 
elementy kooperacji (długofalowość współpracy, częstotliwość kontaktów). Tak będzie 
na przykład w przypadku zakupu bądź dostawy złożonych elementów lub podzespołów 
wymagających niekiedy zaawansowanej współpracy i dostosowań w zakresie technologii 
organizacji mimo braku formalnych porozumień kooperacyjnych. Podobna sytuacja ma 
miejsce w przypadku utworzenia filii zagranicznej o kapitale mieszanym bądź zaangażo-
wania partnera strategicznego w spółce na terenie kraju – wkład partnera zazwyczaj łączy 
się ze współpracą w różnych dziedzinach (Cieślik, 2011, s. 25).

Z podziałem form internacjonalizacji wiąże się kryterium stopnia zaangażowania 
kluczowych zasobów przedsiębiorstwa oraz rodzajów ryzyka z tym związanych. Na ogół 
uważa się, że – zwłaszcza dla początkujących na rynkach zagranicznych przedsiębiorstw 
– najmniej angażujące zasoby, a zatem najprostsze, są transakcje eksportowe/importowe, 
a najtrudniejsze – formy wymagające zaangażowania kapitałowego. 

3. Internacjonalizacja jako proces innowacyjny

Najczęstszym motywem internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw nie jest chęć 
pozyskania nowych rynków, a dostęp do wiedzy i technologii. Małe i średnie przedsiębior-
stwa dążą do wykorzystania międzynarodowych zasobów, próbując zdobyć dostęp do:

a) międzynarodowych kompetencji i zasobów (technologii i know-how);
b) międzynarodowych relacji biznesowych obejmujących elementy edukacyjne 

w ramach wspólnych programów badań i rozwoju/innowacji i poprzez dzielenie 
wiedzy;

c) pozyskania kapitału z rynków zagranicznych. 
Internacjonalizację można zatem postrzegać jako innowację. Z drugiej strony to 

właśnie innowacje są często impulsem do podjęcia działań na rynkach międzynaro-
dowych (Daszkiewicz, 2008, s. 26). To nowy produkt, technologia czy metoda organi-
zacji może stanowić podstawę pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa na rynkach 
międzynarodowych.
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4. Internacjonalizacja etapowa a małe i średnie przedsiębiorstwa  
typu born global

Biorąc pod uwagę wpływ innowacji na ekspansję zagraniczną przedsiębiorstwa, 
istotne wydaje się wyróżnienie dwóch możliwych ścieżek internacjonalizacji: etapowej 
i nieetapowej.

Przedsiębiorstwa tworzące innowacje przyrostowe z nieznacznie rozbudowanymi sie-
ciami relacji zazwyczaj charakteryzuje etapowy proces umiędzynarodowienia działalności. 
Natomiast przedsiębiorstwa tworzące radykalne innowacje oraz posiadające zróżnicowaną 
sieć powiązań z podmiotami zewnętrznymi są predestynowane do nieetapowej ścieżki 
zagranicznej ekspansji. 

W ciągu ostatnich 15 lat w ślad za postępującą dywersyfikacją zachowań strategicznych 
małych i średnich przedsiębiorstw literatura internacjonalizacji przedsiębiorstw sektora MSP 
dostarcza coraz więcej opisujących je teoretycznych propozycji. Pierwszym przełomem było 
zakwestionowanie przez Wolfa i Petta (2000) najstarszego paradygmatu internacjonalizacji 
MSP, jakim były modele etapowe1. Podzielili oni wówczas małe i średnie przedsiębiorstwa na:

a) międzynarodowe od urodzenia (born global) oraz
b) przechodzące przez wszystkie etapy internacjonalizacji (international by stage). 
Należy wskazać, że ten podział małych i średnich przedsiębiorstw nadal jest powszechnie 

stosowany. Wielu badaczy przeciwstawia przedsiębiorstwa, które internacjonalizują się 
etapowo, tym, które powstają od razu jako międzynarodowe2. Przyjęcie takiej konwencji 
zrodziło poważne implikacje dla późniejszych badań i dyskusji (Daszkiewicz, 2008, s. 26). 
Coraz częściej można się spotkać z opinią, iż przeciwstawianie przedsiębiorstw interna-
cjonalizujących się etapowo przedsiębiorstwom międzynarodowym „od urodzenia” nie ma 
już dłużej sensu, ponieważ małe i średnie przedsiębiorstwa mają do wyboru różne strategie 
i instrumenty internacjonalizacji. 

Pojawienie się na początku lat dziewięćdziesiątych małych i średnich przedsię-
biorstw typu born global oznaczało konieczność zmiany sposobu myślenia o małych 
przedsiębiorstwach, które coraz częściej wchodziły na ścieżkę przyśpieszonej interna-
cjonalizacji. Trudno przecenić znaczenie rozwoju nowych technologii w tym procesie. 
Przedsiębiorstwa te często posiadały przewagę konkurencyjną wynikającą z posiadanej 
wiedzy i technologii, które to umożliwiały im rozpoczęcie działalności jako „globalnym od 
urodzenia”. Już wówczas badacze dostrzegli różnice w sposobach, tempie i intensywności 
internacjonalizacji oraz konieczność zredefiniowania spojrzenia na proces internacjonali-
zacji mniejszych przedsiębiorstw. W rezultacie badania Bella, Naughtona, Younga i Cricka 
(2003, s. 339–362) zidentyfikowały „ponownie narodzone” przedsiębiorstwa globalne 

1  Wcześniej podział firm na międzynarodowe od urodzenia i internacjonalizujące się etapowo wprowadzili 
Oviatt i McDougal (1994).

2  Modele etapowe to dominujący paradygmat w teorii internacjonalizacji do początku lat 90. XX w. Każdy 
kolejny etap oznacza większe zaangażowanie firmy w działalność międzynarodową. Mimo istotnych różnic 
w schematach klasyfikacyjnych ścieżka wzrostu eksportu jest elementem kluczowym. Szerzej na ten temat: 
Daszkiewicz (2004), s. 45–47.
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(„born-again” global), czyli przedsiębiorstwa, które internacjonalizowały się gwałtownie po 
długiej przerwie, w czasie której koncentrowały się przede wszystkim na rynku krajowym.

W tej sytuacji ciekawą propozycją jest model zintegrowany internacjonalizacji małego 
i średniego przedsiębiorstwa, który podejmuje próbę ukazania różnych ścieżek internacjo-
nalizacji mniejszych podmiotów, a także wskazuje na różnice w motywacji i zachowaniu 
podmiotów internacjonalizujących się.

Model uwzględnia trzy ścieżki internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw 
oraz zakłada, że baza wiedzy przedsiębiorstwa jest źródłem jej przewagi konkurencyjnej, 
a przedsiębiorstwa oparte na zaawansowanej wiedzy z reguły internacjonalizują się znacznie 
szybciej niż te posiadające tradycyjne zdolności. W modelu małe i średnie przedsiębiorstwa 
zostały zaklasyfikowane jako:

 – tradycyjne (traditional), 
 – globalne (born global),
 – ponownie globalne (born global again). 

Wśród przedsiębiorstw tradycyjnych przeważa etapowy sposób internacjonalizacji. 
Przedsiębiorstwa typu born global zostały z kolei zaklasyfikowane albo jako wykorzystu-
jące wiedzę (knowledge-intensive) albo oparte na wiedzy (knowledge-based).

Przedsiębiorstwa oparte na wiedzy internacjonalizują się bardzo szybko. W przypadku 
przedsiębiorstw typu knowledge-intensive ścieżka internacjonalizacji zależy głównie od 
tego, czy przedsiębiorstwo jest technologicznym innowatorem, czy adaptuje istniejącą 
technologię. Te pierwsze zwykle internacjonalizują się szybko, w drugim przypadku ogra-
niczone możliwości sprzedaży na rynku krajowym mogą również stać się akceleratorem 
internacjonalizacji. W każdym jednak przypadku wiedza jest traktowana jako główne źródło 
kompetencji i przewagi konkurencyjnej (Daszkiewicz, 2008, s. 27). 

Internacjonalizacja nieetapowa w dużej mierze dotyczy przedsiębiorstw born global, 
które zazwyczaj zalicza się do małych i średnich przedsiębiorstw (Dymitrowski, 2015,  
s. 109). Z tego względu warto nadmienić o badaniach potwierdzających korzystny wpływ 
innowacji na internacjonalizację, a koncentrujących się na grupie przedsiębiorstw z sektora 
MSP. Według Louarta i Martina (2012, s. 16) istnieją dwa możliwe sposoby wpływu inno-
wacji na proces internacjonalizacji małych i średnich przedsiębiorstw:

a) poprzez posiadanie portfela globalnych produktów przedsiębiorstwo jest międzyna-
rodowe (zinternacjonalizowane) od początku;

b) przedsiębiorstwo dokonuje ekspansji za pomocą zasobów technologicznych, wyko-
rzystując znaczny potencjał rozwojowy (np. specjalistyczne produkty).

Liczba innowacji wprowadzanych przez przedsiębiorstwa zaangażowane w proces 
internacjonalizacji jest większa na rynku krajowym niż na rynku zagranicznym, co wynika 
z większej znajomości rynku macierzystego w porównaniu z międzynarodowym, co z kolei 
ułatwia wprowadzenie innowacji (Dymitrowski, 2014, s. 15). W ramach przygotowania 
małych i średnich przedsiębiorstw do uruchomienia innowacyjnego biznesu jako podstawo-
wą formę inspiracji można wskazać zagraniczne zbiory informacji technologicznej, udział 
w międzynarodowych zespołach badawczych, zagraniczne staże, konferencje. 
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5. Innowacje a umiędzynarodowienie małych i średnich przedsiębiorstw

Z perspektywy małego czy średniego przedsiębiorstwa, zwłaszcza w początkowej fazie 
jego działalności, można wskazać na bardzo istotne, wielokierunkowe zależności między 
jego innowacyjnością a aktywnością na rynkach międzynarodowych (umiędzynarodo-
wieniem). Zależności te można rozpatrywać na wielu płaszczyznach. Konkretne działanie 
małego i średniego przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych – rozpoczęcie współ-
pracy z partnerem zagranicznym, utworzenie filii bądź oddziału – wymaga najczęściej 
istotnych zmian umożliwiających potraktowanie wprowadzonych zmian jako innowacji 
organizacyjnej. 

Zakładając, że małe przedsiębiorstwo dysponuje innowacyjnymi rozwiązaniami 
pozwalającymi skutecznie konkurować na rynku międzynarodowym, internacjonalizacja 
umożliwia ujawnienie źródła przewagi konkurencyjnej i zaistnienie na rynku międzyna-
rodowym. W sytuacji braku dostatecznego popytu na rynku krajowym, co w obszarze 
zaawansowanych technologii występuje bardzo często, daje to możliwość uruchomienia 
działalności przedsiębiorstw i szansę rozwoju.

Włączenie się w obszar współpracy międzynarodowej stymuluje wdrażanie nowych 
produktów i procesów, co w warunkach nowoczesnych branż charakteryzujących się 
szybkimi zmianami technologicznymi jest warunkiem koniecznym dla utrzymania się na 
rynku. Wiele zależy od intensywności współpracy oraz poziomu partnerów. Przykłady 
takiej pozytywnej zależności to uzyskanie finansowania z zagranicznych źródeł, co pozwala 
na przejście od fazy prototypu do seryjnej produkcji czy zaangażowanie się w wieloletni 
projekt badawczy z udziałem wiodących światowych koncernów. Z kolei zaangażowanie 
w operacje międzynarodowe, samo w sobie będące innowacją organizacyjną, stanowi 
jednocześnie silny bodziec do wdrażania innowacji w sferze marketingu i organizacji, 
znacznie silniejszy niż sygnały i doświadczenia płynące z rynku krajowego (Cieślik, 2011, 
s. 30). Najbardziej typowe zmiany dotyczą dostosowań konstrukcji i estetycznych walorów 
produktu, opakowania czy systemów dystrybucji. Z kolei ścisła, wieloletnia współpraca 
kooperacyjna z wiodącymi partnerami zagranicznymi nierzadko wymusza zasadnicze 
zmiany organizacji w relacjach z otoczeniem, ale także zmiany wewnątrz przedsiębiorstwa. 
Co więcej, wysoki poziom zaawansowania organizacyjnego jest często warunkiem uczest-
nictwa w przedsięwzięciach międzynarodowych.

Uwagi końcowe

W literaturze z zakresu zarządzania międzynarodowego oraz ekonomii międzynarodowej 
formułowany jest pogląd, że zdobycie wiedzy i doświadczenia międzynarodowego jest 
istotnym źródłem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa (Cieślik, 2011, s. 30). Dzieje 
się tak dzięki procesowi „uczenia się przez eksport i szerzej internacjonalizację” (Salomon, 
2005, s. 431–460). Zderzając się z różnorodnymi warunkami działania, otoczeniem insty-
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tucjonalnym, preferencjami konsumentów itp., przedsiębiorstwo staje się bardziej otwarte 
i elastyczne, a tym samym bardziej dynamiczne i innowacyjne w wymiarze przekraczającym 
dziedzinę operacji międzynarodowych jako takich. Mówimy tu o kompleksowym oddzia-
ływaniu aktywności międzynarodowej na całokształt funkcjonowania przedsiębiorstwa. 
Efekt „uczenia się przez eksport i szerzej internacjonalizację” zależy od skali zaangażowania 
międzynarodowego mierzonej udziałem eksportu w sprzedaży ogółem, liczbą krajów oraz 
poziomem zaawansowania stosowanych form internacjonalizacji (Cieślik, 2011, s. 30). 
W odniesieniu do innowacyjnych małych i średnich przedsiębiorstw, zwłaszcza młodych, 
bardzo interesujące może być zjawisko synergii między innowacyjnością technologiczną 
a internacjonalizacją jako źródłem przewagi konkurencyjnej (Cieślik, 2011, s. 31).  
Od pewnego poziomu zaawansowania technologicznego oraz internacjonalizacji te dwa 
źródła przewagi konkurencyjnej zaczynają się uzupełniać i niejako wzajemnie napędzać, 
co w rezultacie prowadzi do przyśpieszonego rozwoju małego przedsiębiorstwa.

Reasumując, należy zauważyć, że małe i średnie przedsiębiorstwa internacjonalizują 
swoją działalność przy wykorzystaniu różnych form umiędzynarodowienia, które determi-
nowane są innowacyjnością przedsiębiorstwa czy wykorzystywaniem przez małe lub średnie 
przedsiębiorstwo technologii informacyjnych i komunikacyjnych, a także posiadaną wiedzę, 
która stanowi przewagę konkurencyjną przedsiębiorstwa.

Internacjonalizacja z jednej strony zwiększa innowacyjność małych i średnich przedsię-
biorstw (przedsiębiorstwo pozyskuje innowacje z rynków zagranicznych), z drugiej zaś to 
innowacja bywa impulsem do ekspansji zagranicznej i umiędzynarodowienia działalności. 
Niewątpliwie jednak internacjonalizację można postrzegać jako proces innowacyjny.
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INNOVATION AND INTERNATIONALIZATION SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES

Abstract: Purpose – indication of the relationship between innovation and the process of internationalization 
of small and medium enterprises, in the context of interactions on the one hand, the impact of innovation on the 
internationalization of enterprises on the one hand, and on the other the influence of foreign expansion on the 
innovativeness of small and medium enterprises.
Design/methodology/approach – analysis of factors conducive to foreign expansion of small and medium en-
terprises and their combination with the groups of effects of innovation. Literary analysis in the direction of the 
indication of forms of internationalization and also in the discussion on the internationalization of small and 
medium enterprises.
Findings – exposition of the mechanism of influence of innovation on the internationalization of small and 
medium enterprises. Presentation of an integrated model for the internationalization of innovative SMEs, ta-
king into account the three pathways of internationalization of small and medium-sized enterprises (traditional, 
global, global), and assuming that the knowledge base of the enterprise is a source of competitive advantage, 
and that knowledge-based firms generally internationalize significantly. Faster than those with traditional skills.
Originality/value – literature analysis allowed to indicate dependence: innovation-internationalization. This 
article takes into account the basic information on innovation created by companies involved in the internatio-
nalization process.

Keywords: internationalization, innovation, motives of internationalization, effects of innovation, forms of 
internationalization, integrated model
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Rola IT Service Managera w innowacyjnym 
zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami

Agnieszka Buhmann*, Teresa Łuczka**

Streszczenie: Cel – w ramach świadczenia usług IT dla przedsiębiorstwa konieczny jest intensywny kontakt 
z klientem, identyfikacja jego potrzeb, a co najważniejsze – skuteczna odpowiedź na te potrzeby poprzez za-
proponowanie technologicznie i organizacyjnie adekwatnych rozwiązań. Klasyczny podział zadań poprzez 
zdefiniowanie ról menedżera projektu i menedżera sprzedaży oraz dobranie zespołu specjalistów przestały być 
efektywne. Przykładem innowacyjnego zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach jest zdefiniowanie 
i wdrożenie roli IT Service Managera. Działanie takie przekształca zespół projektowy w organizację zorien-
towaną usługowo. Rola IT Service Managera, łącząc dwie dziedziny działalności: projektowanie i sprzedaż, 
wpływa na rozwój i innowacyjność MSP, szczególnie tych zorientowanych na usługi. Najwięcej zagrożeń wy-
stępuje bowiem na styku dwóch obszarów działalności, a wzmocnienie tego ogniwa podnosi efektywność dzia-
łań i wpływa bezpośrednio na poziom dynamiki rozwoju przedsiębiorstw tej wielkości. 
Metodologia badania – w artykule zaprezentowano umiejętności twarde Service Managera, takie jak znajo-
mość standardów zarządzania usługami IT, metod zarządzania projektami IT oraz umów SLA (Service Level 
Agreement), w których zdefiniowane są mierniki jakości dostarczanego serwisu IT. Analizie poddano również 
umiejętności miękkie, czyli komunikację w zespole projektowym i networking w kontakcie z klientem. Prze-
analizowano literaturę przedmiotu oraz zaprezentowano wyniki własnych analiz w tym obszarze. 
Wyniki – wykorzystując całościowe podejście, zaproponowano, zdefiniowano i sklasyfikowano pakiet umiejęt-
ności IT Service Managera. Wykaz takich umiejętności może być istotnym narzędziem pomocniczym w proce-
sie wdrażania IT Service Management w małych i średnich przedsiębiorstwach. 
Oryginalność – oryginalność podejścia zaprezentowanego w artykule polega na wykorzystaniu synergii teorii 
i praktyki do definicji umiejętności IT Service Managera w małych i średnich przedsiębiorstwach. Dokonano 
przeglądu literatury przedmiotu z zakresu zarządzania usługami IT Service Management, jak również uwzględ-
niono doświadczenia autorek w tym obszarze.

Słowa kluczowe: IT Service Manager, małe i średnie przedsiębiorstwa, innowacyjne zarządzanie
Kody klasyfikacji JEL: A12, M15

Wprowadzenie

Zaplanowanie długofalowego rozwoju przedsiębiorstwa wymaga uwzględnienia trendów 
rozwoju społeczeństwa oraz gospodarki. W wielu opracowaniach (Schulz, 2016, s. 25) pod-
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kreśla się rolę globalizacji gospodarek i zatrudnienia, informatyzacji produktów i procesów, 
dynamicznych cykli życia produktów oraz przekształcenia społeczeństwa przemysłowego 
w społeczeństwo usługowo-informacyjne jako istotnych czynników zmieniających otocze-
nie, w jakich działają małe i średnie przedsiębiorstwa. Co więcej, globalizacja i digitalizacja 
wpływają na wzrost roli innowacji, których zdefiniowanie i wdrożenie determinuje długo-
terminowe zarządzanie. 

Jak już z podkreślano, trend ten jest także istotny dla małych i średnich przedsiębiorstw, 
gdzie ważną rolę odgrywa IT Management, którego aktywnym uczestnikiem jest właściciel 
przedsiębiorstwa podejmujący decyzję. Właściciel zna zadania IT w przedsiębiorstwie bazu-
jące na ścisłej współpracy IT z osobami lub działami reprezentującymi specjalistów. Wciąż 
jeszcze w przedsiębiorstwach tej wielkości zdarza się, iż dział IT jest traktowany wyłącznie 
jako miejsce generowania kosztów wynikających z utrzymania sprzętu, oprogramowania 
czy też wniesienia opłat licencyjnych (Rakowski, 2011, s. 7). Coraz częściej jednak IT 
Management oznacza nie tylko dostawę i zarządzanie infrastrukturą, ale również centralny 
punkt wsparcia dla pracowników i klientów. Nie wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa 
wykorzystują możliwości, jakie daje wdrożenie najlepszych praktyk z tego obszaru. Na 
tym tle pojawia się konieczność określenia nowych rozwiązań, zdefiniowania i wdrożenia 
nowych ról, takich jak na przykład rola IT Service Managera.

1. Znaczenie innowacji IT w małych i średnich przedsiębiorstwach 
w warunkach globalizacji i digitalizacji gospodarki

Globalizacja i rozwój nowych technologii, w tym informatycznych, stawiają zarządzanie MSP 
przed nowymi wyzwaniami (Łuczka, 2002). Odpowiedzią na nie jest wdrożenie innowacji 
poprzez zaplanowanie cyklicznie powtarzających się kroków w zakresie między innymi: 
definicji celów, planowania, podejmowania decyzji, realizacji i kontroli. Małe i średnie 
przedsiębiorstwa samodzielnie realizują prace badawczo-rozwojowe bądź też współpracują 
z podmiotami z własnego otoczenia w celu wdrożenia innowacji. W obszarze techniki 
można je sklasyfikować – stosując skalę Chesbrougha – jako innowacje otwarte i zamknięte 
(Poznańska, Kraj, 2015, s. 112). Pierwsze obejmują działania, których głównym celem jest 
uruchomienie produkcji nowego produktu i jego jak najszybsze wprowadzenie na rynek. 
Takie innowacje wdrażały przedsiębiorstwa przemysłowe w XX wieku i były one związane 
z zamknięciem w strukturze firmy wszystkich informacji oraz zachowaniem tajemnicy 
wobec konkurencji. Obecnie wiedza naukowo-techniczna ma charakter interdyscyplinarny 
przy jednoczesnym nacisku na pracę zespołową i aktywną wymianę informacji. Stąd też 
najlepszym podejściem dla małych i średnich przedsiębiorstw jest innowacja otwarta, która 
bazuje na synergii wykorzystania pomysłów własnych i obcych, dzieleniu się wiedzą oraz 
stworzeniu optymalnego modelu biznesowego. W tabeli 1 przedstawiono cechy innowacji 
zamkniętej i otwartej.
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Tabela 1

Cechy zamkniętego i otwartego modelu innowacji w badaniach i rozwoju (B + R)

Paradygmat innowacji zamkniętej Paradygmat innowacji otwartej

Najlepsi ludzie z naszej dziedziny pracują dla nas. Nie wszyscy najlepsi ludzie pracują dla nas.

Aby odnieść korzyści z B+R, należy dokonać 
odkrycia, wdrożyć je oraz eksploatować 
samodzielnie.

Zewnętrzne prace B+R mogą być źródłem istotnych 
korzyści.

Jeżeli dokonamy odkrycia, wejdziemy z nim jako 
pierwsi na rynek.

Nie potrzebujemy oryginalnych prac B+R, aby 
czerpać z nich korzyści.

Przedsiębiorstwo, które jako pierwsze wprowadzi 
innowację na rynek, odniesie sukces.

Stworzenie lepszego modelu biznesowego jest 
ważniejsze niż wejście jako pierwszy na rynek.

Przedsiębiorstwo, które generuje najwięcej 
najlepszych pomysłów, odnosi sukcesy.

Wykorzystanie najlepszych pomysłów własnych  
i obcych jest źródłem sukcesu.

Należy chronić naszą własność intelektualną, aby 
nasi kontrahenci nie mogli z niej skorzystać.

Należy czerpać korzyści z udostępnienia innym 
naszej własności intelektualnej oraz korzyści  
z obcej własności intelektualnej, jeżeli to wspiera  
nasz model biznesowy.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Poznańska, Kraj (2015).

Model biznesowy powinien bazować na dobrym modelu operacyjnym, którego skła-
dowymi są dobrane dla specyfiki przedsiębiorstwa oraz szczegółowo zdefiniowane role 
i odpowiedzialności. W przypadku małych i średnich przedsiębiorstw działania innowacyjne 
powinny się koncentrować na modyfikacji technologii, produktów, usług i procesów (Brenner, 
2016, s. 37). Innowacje dotyczące procesów dają największe korzyści, gdyż obejmują całe 
przedsiębiorstwo i dostarczają odpowiedzi na pytanie, jakie elementy w procesie generowa-
nia wartości dodanej powinny być zmienione, dodane bądź też całkowicie wyeliminowane. 
Analogiczne podejście można zastosować do ról w organizacji poprzez wprowadzenie 
nowej bądź połączenie kilku ról. Dlatego też wprowadzenie IT Service Managera spełnia 
wymagania stawiane wdrażaniu innowacji w małych i średnich przedsiębiorstwach. 

Zgodnie z ITIL (IT Infrastructure Library – Biblioteka Zarządzania IT) IT Service 
Manager odpowiada za zarządzanie usługami w ramach całego cyklu obejmującego: strate-
gię usług, projektowanie usług, przekazywanie usług, eksploatację usług (Ebel, 2008, s. 559 
i 733). Do jego obowiązków należy dbałość o rozwój produktu, funkcjonującego systemu 
i definicję nowych usług. Monitoruje on koszty dostarczenia usługi i odpowiada za cykl 
życia jednej bądź wielu usług. Jest to zatem swego rodzaju łącznik pomiędzy różnymi ele-
mentami reprezentowanymi przez klienta, zarządzanie aplikacją (Application Management) 
i kierownictwo własnej firmy (Management). Na rysunku 1 przedstawiono trzy wymiary, 
w jakich najczęściej pracuje IT Service Manager. 
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Rysunek 1. Wizualizacja wymiarów działania Service Managera
Źródło: opracowanie własne.

Digitalizacja stanowi dla małych i średnich przedsiębiorstw nowe wyzwanie. Jak wskazują 
wyniki badań przeprowadzonych w Niemczech w 2014 roku na grupie 3800 przedsiębiorstw, 
znaczenie digitalizacji oceniono na 74,6 w skali 1–100. Należy podkreślić, że połowę bada-
nych stanowiły mikroprzedsiębiorstwa (Schröder, Schlepphorst, Kay, 2015, s. 2). W innych 
badaniach (Rammer, Gottschalk, Peters, Bersch, Erdsiek, 2016, s. 117) przeprowadzonych 
w firmach zatrudniających powyżej 10 pracowników w Niemczech oraz innych wybranych 
krajach europejskich poddano analizie stopień informatyzacji małych i średnich przed-
siębiorstw: uwzględniono dostępność internetu i posiadanie własnej strony internetowej. 
Zgodnie z uzyskanymi wynikami badań w większości branż ponad 90% przedsiębiorstw 
korzystało z komputera, a udział przedsiębiorstw z dostępem do internetu wzrósł z 74 do 
89%. Wzrosła również liczba przedsiębiorstw posiadających własną stronę internetową z 48% 
w 2012 roku do 60% w 2014 roku (por. Łuczka, 2009). 

W ostatnich latach zwiększył się też udział sprzedaży internetowej wśród MSP (Rammer 
i in., 2016, s. 119): w 2009 roku stanowił on 11%, w 2013 roku – 19%, a w 2014 roku 
– 17%. Właściciele MSP raczej niechętnie dokonują zakupów w internecie: w 2014 roku 
było to zaledwie 36%. Prawie wszystkie MSP w Europie posiadają komputer i korzystają 
z internetu. W Niemczech 85% posiada własną stronę internetową. Wyższe wartości w tym 
względzie odnotowano dla krajów skandynawskich oraz Holandii (Rammer i in., 2016,  
s. 120). Stosunkowo niskie wartości uzyskano w Hiszpanii, Włoszech, Polsce oraz Francji 
– od 63 do 72%. Interesujące wyniki przeanalizowano dla wykorzystania internetu do 
sprzedaży online (Rammer i in., 2016, s. 121): w Niemczech w 2014 roku zaledwie 25% MSP 
wykorzystywało internet do tych celów, zaś w Danii – 27%. Obroty wynikające ze sprzedaży 
online w niemieckich MSP w 2014 roku wzrosły o 3%, w Szwecji – o 6%, a Danii – o 5%. 
Na podstawie tych danych można stwierdzić, iż sprzedaż usług przez internet odgrywa 
w przypadku MSP raczej drugorzędną rolę. 

Aktualny trend w digitalizacji to przechowywanie danych i korzystanie z programów kom-
puterowych zainstalowanych na innych komputerach, a wymiana danych odbywa się poprzez 
sieć komputerową (cloud computig). W Niemczech w 2014 roku 11% MSP korzystało z tego 
typu usług, natomiast w Polsce – zaledwie 4%. Wyższe wartości zaobserwowano w Finlandii 
(50%), Włoszech (40%) oraz Szwecji (39%). W badaniach tych analizowano, z jakich powodów 
przedsiębiorstwa rezygnowały z cloud computing (Rammer i in., 2016, s. 121). Najczęściej 
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wskazywano aspekt bezpieczeństwa przesyłania danych, wysokie koszty i brak wiedzy (por. 
tab. 2).

Tabela 2

Powody rezygnacji z korzystania z cloud computing przez MSP w wybranych krajach europejskich 
w 2014 roku

Zatrudnienie i szkolenie 
specjalistów IT BL DK DE ES IT NL AT PL FI SE

Ryzyko wystąpienia problemów 
związanych z bezpieczeństwem

18 15 31 28 24 26 42 32 13 10

Niepewność odnośnie do miejsca 
przechowywania danych

18 15 26 29 21 25 34 32 14 12

Niepewność odnośnie sytuacji 
prawnej i sądownictwa

14 12 27 29 21 22 35 30 11 b.d.

Wysokie koszty pozyskania 17 15 19 26 22 24 33 29 13 12

Niewystarczająca wiedza 20 21 24 40 31 30 38 41 21 24

Rezygnacja z cloud computing  
z uwagi na jeden z wymienionych 
powodów

33 32 42 52 42 43 61 52 28 31

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rammer, Gottschalk, Peters, Bersch, Erdsiek (2016).

Udział MSP w Niemczech, które z jednego z tych powodów zrezygnowały z zastosowa-
nia cloud computing (Rammer i in., 2016, s. 123), wynosił 42%, w Austrii, Hiszpanii i Polsce 
– 52–61%, a w krajach skandynawskich i Belgii była to zaledwie 1/3 MSP. Najważniejszym 
powodem rezygnacji w Niemczech i Austrii było ryzyko związane z bezpieczeństwem 
danych. Także niejasna sytuacja prawna i niepewność odnośnie do miejsca przechowy-
wania danych w Niemczech odgrywały istotną rolę. W większości krajów najczęstszym 
powodem rezygnacji była niewystarczająca znajomość techniki cloud computing – fakt ten 
w Niemczech odgrywał raczej niewielką rolę. W żadnym z badanych krajów wysokie koszty 
pozyskania nie były najważniejszym powodem rezygnacji (Rammer i in., 2016, s. 123).

Kolejnym trendem digitalizacji istotnym z punktu widzenia małych i średnich przed-
siębiorstw jest szybkie rozpowszechnienie się sieci społecznościowych. I tak na przykład 
w Niemczech w 2014 roku 30% MSP wykorzystywało je do nawiązywania kontaktów 
z klientami, rekrutacji personelu i wymiany informacji. Biorąc pod uwagę ten czynnik, MSP 
w krajach skandynawskich, Holandii i Wielkiej Brytanii wykazują jeszcze większe zaan-
gażowanie, a najniższe wartości wystąpiły we Francji i Polsce, gdzie sieci społecznościowe 
wykorzystuje się odpowiednio w przypadku 17 i 18% MSP. Firmowe blogi wykorzystywane 
są we Francji przez 5% MSP, zaś w Polsce przez 3%, aplikacje do wymiany i przetwarzania 
treści multimedialnych we Francji – przez 4%, w Polsce – przez 8%, a aplikacje do wymiany 
wiedzy bazujące na podejściu Wiki we Francji i Polsce wykorzystuje zaledwie 3% (Rammer 
i in., 2016, s. 123) (por. tab. 3). 
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Tabela 3

Korzystanie z wybranych form mediów i sieci społecznościowych w MSP w wybranych krajach 
europejskich

Media społecznościowe BL DK DE ES FR IT NL AT PL FI SE UK

Sieci społecznościowe 31 45 30 34 17 29 53 36 18 41 44 41

Firmowe blogi 9 9 5 15 5 7 31 6 3 10 12 28

Aplikacje do wymiany treści 
multimedialnych

15 14 11 14 4 10 25 12 8 17 14 15

Aplikacje typu Wiki 4 5 11 4 3 2 5 7 3 6 7 4

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Rammer, Gottschalk, Peters, Bersch, Erdsiek (2016).

W celu wykorzystania możliwości digitalizacji należy zapewnić MSP dostęp do wiedzy 
IT. W Niemczech co piąte MSP zatrudnia specjalistów IT (tab. 4), a w Finlandii, Holandii, 
Danii, Belgii, Wielkiej Brytanii i Hiszpanii – 23–26%. W 2014 roku tylko 7% MSP 
w Niemczech rekrutowało specjalistów IT, a w Polsce wartość ta wyniosła 4%. Zaledwie 3% 
MSP w Niemczech ma trudności w obsadzeniu stanowisk przez specjalistów IT, natomiast 
w Polsce odpowiednio 1%. W takich krajach europejskich, jak Dania, Belgia czy Holandia, 
wartości te były na zbliżonym poziomie. W szkolenia specjalistów IT zainwestowało 12% 
MSP w Niemczech, a w Finlandii i Danii – odpowiednio: 1 i 15%, natomiast w Polsce zale-
dwie 4%. Znacznie lepszy wynik (27%) odnotowano w Finlandii, Austrii i Belgii (Rammer 
i in., 2016, s. 125).

Tabela 4

Zatrudnienie i szkolenie specjalistów IT w MSP w wybranych krajach europejskich w roku 2014

Zatrudnienie i szkolenie 
specjalistów IT BL DK DE ES FR IT NL AT PL FI SE UK

Zatrudnienie specjalistów IT 24 25 20 23 13 14 25 22 8 26 19 23

Rekrutacja specjalistów IT 8 11 7 10 5 4 7 7 4 8 8 11

Trudności w obsadzeniu 
stanowisk dla specjalistów IT 

3 4 3 1 2 1 3 4 1 3 4 4

Szkolenie specjalistów IT 13 15 12 11 7 4 13 11 4 16 10 9

Szkolenie IT dla pracowników 
spoza IT 

29 24 27 17 17 7 9 30 7 35 22 21

Źródło: opracowanie własne na podstawie:  Rammer, Gottschalk, Peters, Bersch, Erdsiek (2016). 

Podsumowując dotychczasowe rozważania nad nowymi wyzwaniami stojącymi przed 
MSP, należy stwierdzić, że istotnym rozwiązaniem jest wdrożenie IT Service Managera 
(Kittel, Koerting, Schött, 2011, s. 16), który dostarcza wymiernych korzyści, takich jak: 
redukcja nakładów na komunikację, redukcja nakładów na indywidualne modelowanie 
procesów i ich standaryzację. Poprzez implementację tej roli uzyskuje się też redukcję strat 
związanych z błędami w procesie, spójną dokumentację, zmniejszenie nakładów na doradz-
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two – IT Service Manager posiada kompleksową wiedzę odnośnie do procesu zarządzania 
i dostarczenia usług. Należy dodać, iż w dużych przedsiębiorstwach omawiane problemy 
i procesy są już rozwiązane.

2. Charakterystyka roli IT Service Managera – komponent wewnętrzny 
i zewnętrzny 

Rozważania nad rolą IT Service Managera należy rozpocząć od wyjaśnienia definicji za-
rządzania usługami IT. W literaturze przedmiotu pod tym pojęciem rozumie się całokształt 
umiejętności przedsiębiorstwa służących do generowania wartości dodanej dla klientów 
w formie dostarczanych usług (Iqubal, Nieves, 2007, s. 17). Warto zauważyć, iż w ITIL pod-
kreśla się trzy główne cele IT Service Management: uwzględnienie bieżących i przyszłych 
wymagań przedsiębiorstwa i jego klientów, ciągłą poprawę jakości dostarczanych usług oraz 
dążenie do redukcji kosztów dostarczanych usług (Tiemeyer, 2013, s. 150). Kluczową rolę 
w tym procesie odgrywa IT Service Manager zdefiniowany poprzez określenie komponentu 
wewnętrznego (KW) i komponentu zewnętrznego (KZ) (por. rys. 2). 

Rysunek 2. Charakterystyka roli IT Service Managera – komponent wewnętrzny i komponent 
zewnętrzny
Źródło: opracowanie własne.
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KW obejmuje umiejętności twarde oraz umiejętności miękkie. Do tych pierwszych 
zalicza się znajomość standardów IT Service Management (ITIL), standardów zarządzania 
projektami (Prince 2, GPM IPMA, PMI), umów dotyczących jakości usług informatycznych 
(Service Level Agreements – SLA) i zdefiniowanych w nich metryk poziomu dostarczanego 
serwisu kluczowych wskaźników efektywności (Key Performance Indicators – KPIs), 
znajomość branży i dostarczanej usługi. Grupa umiejętności miękkich obejmuje z kolei 
komunikację w zespole projektowym, zarządzanie konfliktem, budowanie relacji z klientem, 
budowanie zespołu, stały rozwój kompetencji osób pracujących w projekcie, networking 
i lobbing w kontakcie z klientem w celu skutecznego pozycjonowania dostarczanych usług. 
KZ obejmuje aspekty wynikające z codziennej praktyki zarządzania usługami, zalecenia 
dotyczące wdrożeń ITIL, a także doświadczenia Service Managerów. Dla ich skutecznego 
działania niezbędna jest znajomość specyfiki branży, szans i barier zarządzania usługami 
w krajowym (otoczenie biznesowe 1) i międzynarodowym (otoczenie biznesowe 2) otoczeniu, 
które charakteryzują się odmienną kulturą organizacyjną. Ogólnie biorąc, rolę IT Service 
Managera determinują: otoczenie biznesowe, innowacje oraz digitalizacja (por. rys. 3). 

Rysunek 3. Determinanty roli Service Managera 
Źródło: opracowanie własne.

3. Umiejętności IT Service Managera w małych i średnich przedsiębiorstwach 
– wybrane aspekty praktyczne 

Najważniejszym dokumentem w codziennej pracy IT Service Managera w MSP jest umowa 
dotycząca poziomu dostarczanego serwisu, czyli umowa SLA. Zawiera ona opis i regulacje 
relacji pomiędzy korzystającym z usługi (zleceniodawcą) a dostawcą usługi (zleceniobiorcą). 
Działania w ramach dotrzymania uzgodnionych poziomów usług są dokładnie zdefinio-
wane w obszarze zarządzania poziomem jakości świadczonych usług informatycznych 
(Service Level Management – SLM). Tego typu umowy obejmują takie aspekty, jak:  
1) opis stron umowy; 2) przedstawienie ścieżki eskalacyjnej; 3) postanowienia w przypadku 
niedotrzymania umowy; 4) warunki wypowiedzenia umowy; 5) warunki wycofania się 
z umowy; 6) opis usługi; 7) mierniki jakości usługi i procesów związanych z dostarczeniem 
usługi (Scholderer, 2011, s. 12). Parametry jakościowe usługi to wartości oczekiwane dla 
zdefiniowanych cech serwisu, wyrażone jako kluczowe wskaźniki wydajności (KPIs). 
Przykładami ich są: dostępność usługi, czas odpowiedzi aplikacji, czas dostarczenia usługi 
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czy też czas rozwiązania problemu w dostępie do usługi. SLA mogą występować jako 
techniczne (uwzględniające aspekty techniczne usługi) oraz procesowe (koncentrujące się 
na prawidłowym wykorzystaniu procesów biznesowych). W tabeli 5 przedstawiono KPIs 
stosowane w wybranym MSP w Niemczech. 

Tabela 5

Przykłady kluczowych wskaźników wydajności stosowanych w umowach SLA w przedsiębior-
stwie średniej wielkości w Niemczech

KPIs dla Service Level Management 

Odsetek klientów zadowolonych z jakości dostarczonych usług

Odsetek naruszeń umów SLA

Odsetek zdefiniowanych działań naprawczych dla poprawienia serwisu

Odsetek przeprowadzonych działań naprawczych zakończonych sukcesem

Odsetek pozytywnie zaopiniowanych żądań o dostarczenie nowej usługi

Źródło: badania własne.

Analizując wymienione kluczowe wskaźniki wydajności, można stwierdzić, iż kluczową 
umiejętnością IT Service Managera jest znajomość KPIs związanych z takimi procesami, 
jak: 1) zarządzanie krótkotrwałymi usterkami w usłudze (Incident Management); 2) długo-
trwałe rozwiązania tych usterek (Problem Management); 3) zarządzanie wdrożeniem nowych 
funkcjonalności w usłudze (Release Management), a co najważniejsze – 4) interpretacja 
wskaźników zdefiniowanych w ramach zarządzania poziomem dostarczanych usług (Service 
Level Management). Wskaźniki te obejmują również problematykę ciągłej poprawy satysfakcji 
klienta. W obszarze poprawy usług istotną rolę odgrywają identyfikacja i wdrożenie działań 
niestandardowych, które determinują zdolność wykorzystania i odkrycia innowacji (por. tab. 6). 

Tabela 6

Determinanty zdolności wykorzystania i zdolności odkrycia innowacji w MSP 

Zdolność wykorzystania innowacji Zdolność odkrycia innowacji

Inkrementalna innowacja Esencjalna innowacja

Ciągły rozwój Nieciągły rozwój

Zrobić coś lepszego Zrobić coś innego

Zmiana w szybkim tempie Radykalna zmiana

Efektywność, produktywność, stabilność Elastyczność, kreatywność

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Brenner (2016).

W celu zwiększenie satysfakcji klienta ważnym krokiem jest rezygnacja z działań 
rutynowych, wdrożenie innowacji na zasadzie „zróbmy coś innego” i przeprowadzenie 
radykalnej zmiany. Wszystkie kroki w ramach identyfikacji innowacji winny zawierać 
elementy elastyczności i kreatywności.
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Uwagi końcowe

Zdolność innowacyjną przedsiębiorstw definiuje się poprzez określenie ich umiejętności 
wykorzystania potencjału własnego, który jest niezbędny w procesie innowacji. Zdolność 
odkrycia innowacji związana jest ze zmianą produktu czy usługi przy jednoczesnym za-
pewnieniu ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa. Istotna jest zdolność odkrycia potencjału dla 
innowacji w każdej niestandardowej i nieoczekiwanej sytuacji. Z jednej strony niesie to ze 
sobą ryzyko wdrażania rozwiązań radykalnych, ale z drugiej strony daje szansę wykonania 
i przyśpieszenia wdrożenia istotnych zmian. Zdefiniowanie i wdrożenie roli IT Service 
Managera jest taką znaczącą zmianą w zarządzaniu małymi i średnimi przedsiębiorstwami. 

W opracowaniu zaprezentowano koncepcję IT Service Managera jako elementu innowa-
cyjnego zarządzania w małych i średnich przedsiębiorstwach w warunkach narastających 
procesów globalizacji i digitalizacji. Propozycja ta powinna się przyczynić do pozyskania 
nowych rynków, klientów, oszczędności kosztów i zasobów, umożliwić maksymalizację 
zysków oraz pomóc osobom podejmującym decyzje w uzyskaniu przewagi konkurencyjnej 
na wymagającym rynku. Wydaje się, że definicja i implementacja roli IT Service Managera 
spełnia te kryteria.
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THE ROLE OF SERVICE MANAGER IN AN INNOVATIVE MANAGEMENT OF SMALL  
AND mEDIum-SIZED ENTERPRISES

Abstract: Purpose – definition and implementation of Service Manager role is an example of an innovative 
management in small and medium-sized enterprises (SME). This role combines two responsibilities: design and 
sales, supports an entrepreneurial spirit, enables innovation and helps to change SME in the service oriented 
organizations.
Design/methodology/approach – this article presents internal component of the Service Manager role. It con-
sists hard and soft skills. Among the first one we can point out knowledge about IT Service Management,  
IT Project Management and SLA (Service Level Agreements). The second one deals with communication wi-
thin the project team, networking and customer relationship management. 
Findings – the complete set of Service Manager skills is a very useful tool, which can be used in the process of 
definition and implementation of IT Service Management in SME. 
Originality/value – the synergy effect is achieved by combining practical experiences and theoretical knowledge 
in order to define complete set of Service Manager skills. Included are experiences resulting from cooperation 
with German SME and results of literature review. 

Keywords: Computer Science, Service Manager, IT Management, SME, small and medium-sized enterprises, 
innovative management
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Determinanty działalności innowacyjnej  
w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce – 

regresja logistyczna

Arkadiusz Świadek*

Streszczenie: Cel – identyfikacja i ocena kierunku oraz siły oddziaływania wybranych czynników na decyzje 
w zakresie finansowania działalności innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych 
w Polsce.
Metodologia badania – zastosowano metodę wieloczynnikowej krokowej regresji logitowej opartej na przepro-
wadzonych w terenie badaniach ankietowych.
Wynik – oddziaływanie czynników hamujących działalność innowacyjną w grupie mikro i małych przedsię-
biorstw w Polsce jest nieoczywiste i niejednorodne. Ważną kwestią okazuje się być dojrzałość innowacyjna 
przedsiębiorstw, ponieważ z nią idzie w parze świadomość zagrożeń związanych z implementacją nowych 
technologii.
Oryginalność/wartość – ukazano statystycznie uzasadniony i zweryfikowany związek między ograniczeniami 
a działalnością innowacyjną w Polsce w grupie mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych, wykazując 
jednak jego niezwykły charakter. Wskazano również na podobieństwo prawidłowości w tym zakresie w stosun-
ku do bardziej rozwiniętych krajów.

Słowa kluczowe: innowacje, przeszkody, mikro i małe przedsiębiorstwa, regresja logistyczna, Polska
Kody klasyfikacji JEL: O31, O14, L52, C25 

Wprowadzenie i przegląd literatury 

Historycznie działalność innowacyjna nie dość że była utożsamiana z aktywnością 
badawczo-rozwojową, to traktowano ją egzogenicznie, czyli jako funkcjonującą równolegle 
i niezależnie od gospodarki. Ponadto uwarunkowania tej działalności ograniczano wyłącznie 
do tych wewnętrznych istniejących w przedsiębiorstwie, a dokładnie związanych z osobą 
badacza. Na przykład do tradycyjnych czynników utrudniających tworzenie innowacji 
Whitfield (1979) zaliczył: perspektywę zagrożenia posady, wzrost zapotrzebowania na 
nowe kwalifikacje, strach przed niepowodzeniem, uprzedzenia, zagrożenie dla stylu życia, 
ograniczenia nowości, brak praktycznej pomocy, słabe rozwiązania organizacyjne między 
działami, wysokie koszty zmian, niską pozycję innowatora w przedsiębiorstwie. Nawiązują 
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one do klasycznego liniowego pchanego procesu innowacyjnego, gdzie uwaga skupiona była 
na przedsiębiorstwie i w jego granicach na innowatorze-wynalazcy oraz indywidualnych 
cechach charakterologicznych. 

Współczesny katalog ograniczeń wychodzi poza osobę innowatora, ukazując szerszy 
obraz funkcjonowania przedsiębiorstw. Wiele studiów w zakresie determinant działalności 
innowacyjnej bazuje na badaniach CIS prowadzonych regularnie w większości europej-
skich krajów. Taka międzynarodowa charakterystyka czynników pozwala na nowe, szersze 
spojrzenie na przeszkody i ich wpływ na skłonność do podejmowania innowacji oraz na 
komparatystykę krajów uczestniczących w takim badaniu (Savignac, 2008; Loof, Heshmati, 
2006).

Tabela 1

Klasyfikacja barier ograniczających rozwój indywidualnej działalności gospodarczej według Ka-
mińskiej

Rodzaj barier Czynniki główne

Naturalne  – konflikty przestrzenne
 – cena przestrzeni

Demograficzne  – niskie kwalifikacje kadry samorządowej
 – niskie kwalifikacje przedsiębiorców i pracowników
 – brak doświadczenia w prowadzeniu własnych firm
 – bierna postawa społeczeństwa i władz samorządowych

Ekonomiczno-
techniczne

 – niestabilna sytuacja gospodarcza kraju
 – niedobór kapitału
 – niski popyt
 – nadmierne obciążenia podatkowe
 – wysokie koszty prowadzenia działalności gospodarczej 
 – wadliwa struktura środków trwałych
 – przestarzałe technologie wytwarzania
 – niedorozwój systemu bankowego, łączności

Społeczne  – uwarunkowania psychologiczne i społeczne
 – nieakceptowanie rozwarstwień społecznych
 – niska świadomość ekonomiczna ludności
 – brak etosu przedsiębiorcy i ograniczona kultura przedsiębiorczości

Organizacyjno-
instytucjonalne

 – brak długookresowej lokalnej polityki gospodarczej
 – niedorozwój instytucji otoczenia biznesu
 – niedostateczny rozwój lokalnego systemu wspierania firm
 – niedopasowanie aktów prawnych do nowych warunków gospodarowania

Źródło: Kamińska (2006).

Współcześni naukowcy, studiując bariery dla innowacji, skupiają się albo na próbie ich 
identyfikacji (Baldwin, Hanel, 2003; Galia, Legros, 2004; Iammarino, Sanna-Randaccio, 
Savona, 2009), albo na ocenie wpływu przeszkód na skłonność do podejmowania tej dzia-
łalności lub na jej intensywność (Savignac, 2006, 2008; Tiwari, Mohnen, Palm, van der 
Loeff, 2007; Mancusi, Vezzulli, 2010). Analiza barier realizowana jest przede wszystkim 
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przy użyciu miar absolutnych, a badacze z rzadka korzystają z bardziej zaawansowanego 
modelowania statystycznego (por. Tarnawa, 2015).

W ramach drugiej grupy badań, czyli dotyczących wpływu przeszkód na skłonność 
do innowacji, ich autorzy wskazują na skalę redukcji aktywności innowacyjnej na skutek 
występujących ograniczeń. Na przykład Savignac (2006) wykazał na bazie francuskich 
danych CIS, że prawdopodobieństwo wstrzymania projektu innowacyjnego jest wyższe, gdy 
występują utrudnienia po stronie finansowej. Warto dodać, że ograniczenia natury ekono-
micznej wpływają znacznie silniej na działalność B+R niż inne typy inwestycji w innowacje 
(Pellegrino, Piva, Vivarelli, 2012). Duża rola uwarunkowań finansowych bez względu na 
badany kraj jest wynikiem pierwotnego i fundamentalnego ich oddziaływania, gdy zasoby 
ludzkie i inne okoliczności odgrywają znaczenie w późniejszym czasie. Podobnie te zjawiska 
postrzegają w swoich badaniach Juchniewicz i Grzybowska (2010), Stawasz i Głodek (2003), 
Starczewska-Krzysztoszek (2006), Żołnierski (2005), Haffer (2004), Kotowicz-Jawor (1998), 
wskazując na główne bariery innowacyjności przedsiębiorstw w Polsce. Wśród hamulców 
działalności innowacyjnej wymienili oni między innymi „trudny” kredyt, niestabilność re-
gulatorów ekonomiczno-finansowych oraz słabą kondycję finansową odbiorców, wskazując 
głównie na czynniki o charakterze finansowym. Mimo upływu czasu, powołując się na 
badania zrealizowanym przez grupę pod kierunkiem Zadury-Lichoty (2015) w 2014 roku na 
grupie wyłącznie mikroprzedsiębiorstw, w dalszym ciągu główną siłą sprawczą ograniczają-
cą działalność innowacyjną w Polsce są czynników natury finansowej. Analogiczną sytuację 
obserwujemy w przypadku powtarzanych co 2 lata opracowań GUS (2015).

Prowadzone obecnie próby estymacji z zakresu ograniczeń i skłonności do innowacji 
wydają się niesatysfakcjonujące. Przykładowo według Mohnena, Palma, van der Loeffa 
i Tiwari (2004) dla zmiennej przeszkody dla innowacji często występował brak związku 
lub zachodziła wręcz pozytywna współzależność. Interpretacja pozytywnych relacji między 
innowacjami i ich ograniczeniami była przedmiotem badań prowadzonych przez Baldwina 
i Lin (2002) czy Tourigny i Le (2004). Pozytywny związek może oznaczać, że przedsiębior-
stwa mimo występowania wskazywanych ograniczeń i tak są w stanie wprowadzać nowe 
rozwiązania. Innymi słowy – one nie ograniczają aktywności innowacyjnej, a jedynie prze-
szkadzają w ich realizacji. Może to prowadzić do wprowadzenia dodatkowych podkategorii 
ograniczeń, czyli tych uniemożliwiających innowacyjność oraz tych jedynie hamujących 
takie przedsięwzięcia. 

Inną interpretacją pozytywnych związków między innowacjami a barierami jest teza 
Baldwina i Lin (2002) czy Tourigny i Lee (2004). Stwierdzili oni, że przeszkody dla in-
nowacji ujawnione w badaniach CIS nie powinny być interpretowane jako zapobiegające 
innowacjom, ale raczej jako wskazanie, jaką ścieżkę musiały przejść przedsiębiorstwa, aby 
osiągnąć sukces, czyli z jakimi przeszkodami spotykały się na drodze ku innowacji.

Jak odkryli i syntetycznie określili Mohnen i in. (2004), przeszkody mogą z różną siłą 
ograniczać możliwości innowacyjne przedsiębiorstw. Może to prowadzić do czterech od-
miennych sytuacji:

a) przedsiębiorstwa mogą być innowacyjne mimo występowania przeszkód;
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b) przedsiębiorstwa mogą nie przezwyciężyć występujących ograniczeń i projekt inno-
wacyjny upada;

c) przedsiębiorstwa mogą być zniechęcone do innowacji na skutek występujących 
przeszkód;

d) przedsiębiorstwa mogą nie rozważać podjęcia projektu innowacyjnego, dlatego nie 
będą miały do czynienia z przeszkodami.

Innymi słowy, dla przedsiębiorstw, które nie podołały projektowi innowacyjnemu lub 
zostały do niego zniechęcone, brak innowacji jest negatywną konsekwencją występowania 
silnych ograniczeń. Z kolei dla sytuacji skrajnych możemy osiągnąć przeciwny związek: 
przedsiębiorstwa niepodejmujące wysiłków innowacyjnych nie spotykają przeszkód, kiedy 
te podejmujące wyzwanie i osiągające sukces raczej częściej spotkają się z przeszkodami 
niż grupa poprzednia. To częściowo wyjaśnia osiągane na świecie rezultaty badań ekonome-
trycznych i pozytywny związek między ograniczeniami i skłonnością do innowacji.

Potwierdzają to badania D’Este, Iammarino, Savony i Tunzelmanna (2012), w których 
autorzy udowodnili, że wpływ barier na aktywność innowacyjną to związek nieliniowy. 
Oddziaływanie ograniczeń jest wyższe w ekstremach: gdy przedsiębiorstwa nie angażują się 
w działalność innowacyjną i wówczas, gdy są wysoko innowacyjne. W celu zredukowania 
wpływu barier w grupie innowatorów istotne wydaje się tworzenie właściwego środowiska 
dla procesu uczenia się, tak aby je pokonywać.

Studia z tego zakresu prowadzone w Kanadzie wskazały, że przedsiębiorstwa inten-
sywnie innowacyjne są tymi, które zgłaszają najwięcej przeszkód (Mohnen, Rosa, 2000) 
zgodnie z powiedzeniem, że nie popełnia błędów tylko ten, co nic nie robi. Iammarino, 
Sanna-Randaccio i Savona (2009) w trakcie badania prowadzonego na danych z włoskiego 
CIS3, skupiając się na własności przedsiębiorstw, również odkryły pozytywną korelację 
między percepcją przeszkód a skłonnością do innowacji. Galia i Legros (2004) zasugerowali, 
że przedsiębiorstwa nie zdają sobie często sprawy z problemów, dopóki nie stawią im czoła. 
Takie postrzeganie barier może spowolnić aktywność innowacyjną, ale jej nie zapobiegnie 
(Denrell, 2003). Ścieżka ku innowacjom jest trwale powiązana z popełnionymi błędami 
i porażkami (Ferriani, Garnsey, Probert, 2008).

Stąd aby prawidłowo zidentyfikować skłonność do innowacji, można spróbować rozróż-
nić i oddzielić te przedsiębiorstwa, które nie wprowadzają nowych rozwiązań, ponieważ nie 
mają takiego celu, od tych, które nie są innowacyjne z powodu występowania zbyt silnych 
ograniczeń (Blanchard, Huiban, Musolesi, Sevestre, 2013). 

Do zbliżonych wniosków dochodzimy w Polsce. W badaniach prowadzonych przez 
GUS (2015) podstawowe i stabilne znaczenie przypisuje się od wielu lat ograniczeniom 
o charakterze finansowym, jak: brak środków własnych, ograniczony dostęp do kredytu 
czy koszty innowacji. Czynnik ludzki odgrywa istotną, ale dalszą rolę. W krajach na takim 
etapie rozwoju jak Polska często czynniki o charakterze infrastrukturalnym stanowią 
elementarny hamulec działalności innowacyjnej przedsiębiorstw, po pokonaniu którego 
dopiero inne ograniczenia stają się bardziej widoczne – identyfikowalne (Świadek, 2007). 
Warto dodać, że metodologia, jaką stosuje GUS, zmienia się w czasie zarówno od strony 
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badanych podmiotów (przedsiębiorstwa tylko z 10–49 zatrudnionymi pracownikami), jak 
i przedmiotu badania (jedne ograniczenia ustępują miejsca innym), stąd trudno porównać 
ze sobą wszystkie statystyki.

Badania nad ograniczeniami dla innowacji na świecie poświęcone są zarówno przed-
siębiorstwom nieinnowacyjnym, jak i tym, które takie rozwiązania wprowadzają, choć 
z naciskiem na drugą grupę (Galia, Legros, 2004; Mohnen, Rosa, 2000). Często wszystkie 
nieinnowacyjne podmioty traktuje się jako jedną zbyt słabo zróżnicowaną wewnętrznie 
grupę (Baldwin, Lin, 2002; Iammarino i in., 2009). Studia te często skupiają się na czynni-
kach o charakterze finansowym, pomijając inne ograniczenia (Tiwari i in., 2007; Savignac, 
2008; Mancusi, Vezzulli, 2010). 

Reasumując tę część rozważań, można stwierdzić, że ograniczenia mają szeroki, niejed-
norodny i często nieoczekiwany charakter. Obserwacje dowodzą, że charakter oddziaływania 
zmienia się również w czasie, będąc konsekwencją zmieniających się warunków rynkowych 
i ewolucji systemów innowacji. Stąd warto systematycznie badać ich oddziaływanie w takim 
kraju jak Polska i porównywać z tendencjami występującymi na świecie. Poprawna ich 
identyfikacja stanowi ważny punkt wyjścia dla konstruowania adekwatnych instrumentów 
polityki innowacyjnej państwa.

Podstawowym celem artykułu jest identyfikacja kierunku i siły oraz ocena wpływu wy-
branych czynników na decyzje w zakresie finansowania działalności innowacyjnej w grupie 
mikro i małych przedsiębiorstw przemysłowych w Polsce. 

Główną hipotezą badawczą jest twierdzenie, że postrzeganie ograniczeń działalności 
innowacyjnej w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce zależy od poziomu ich 
dojrzałości rynkowej. 

Poprawnie uzupełnione formularze ankietowe zebrano od 3782 mikro i małych przed-
siębiorstw przemysłowych zlokalizowanych w Polsce. Z punktu widzenia możliwości 
pozyskiwania danych zastosowano wyłącznie kryterium liczby pracowników (1–49 zatrud-
nionych). Badanie w terenie prowadzono za lata 2007–2012 sukcesywnie we wszystkich 
województwach, a ich zakończenie nastąpiło w 2014 roku. Po wstępnej rozmowie telefo-
nicznej przechodzono do kontaktu w formie elektronicznej. Pierwotna baza przedsiębiorstw 
obejmowała ponad 90 tys. jednostek przemysłowych (w tym dużych i średnich), ale w części 
była z różnych powodów nieaktualna. Po wieloetapowym procesie opracowywania docelo-
wej bazy danych liczba jednostek spadła do ponad 74 tys. Próbowano dotrzeć do wszystkich 
podmiotów, osiągając skuteczność w pozyskiwaniu prawidłowo wypełnionych formularzy 
ankietowych na poziomie ponad 12%. Końcowy dobór przedsiębiorstw do przedmiotowego 
badania przeprowadzono na podstawie warstwowania regionalnego, opierając się na struk-
turze przedsiębiorstw według GUS. Przedsiębiorstwa niespełniające tego kryterium były 
usuwane, stąd końcowa liczba przyjętych przypadków mikro i małych podmiotów została 
ograniczona do wcześniej podanej.
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Tabela 2

Struktura odpowiedzi w zakresie ograniczeń działalności innowacyjnej w badanej grupie mikro 
i małych przedsiębiorstw 

Rodzaj bariery Procent wskazań

Brak środków własnych 48,36

Brak zewnętrznych źródeł finansowania 24,01

Koszty innowacji 52,33

Kwalifikacje personelu 11,90

Brak informacji na temat technologii 7,80

Brak informacji na temat rynków 6,08

Trudności w kooperacji 6,72

Dominująca pozycja innego przedsiębiorstwa 11,42

Niepewny popyt 31,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W grupie analizowanych przedsiębiorstw 22,0% finansowało działalność innowacyjną 
ze środków własnych, 9,0% korzystało z kredytów bankowych, a w 4,7% przypadków ze 
środków publicznych, bez wchodzenia w szczegółową strukturę źródła ich pochodzenia.

Realizację przedmiotowych badań prowadzono w ramach wieloletniego projektu badaw-
czego „Determinanty aktywności innowacyjnej w regionalnych systemach przemysłowych 
w Polsce” w Zakładzie Innowacji i Przedsiębiorczości na Uniwersytecie Zielonogórskim 
finansowanego w ramach środków na działalność statutową. Uczestniczyli w nim wszyscy 
pracownicy Zakładu, angażując w ten proces również zainteresowanych studentów.

1. Podstawy metodyczne prowadzonych badań

Część metodyczna prowadzonych analiz bazuje na rachunku prawdopodobieństwa. Jeżeli 
zmienna zależna przybiera wartości dychotomiczne, ograniczoną użytecznością cechuje się 
tradycyjna regresja wieloraka. Z tego względu zastosowano krokową regresję logistyczną, 
której największą zaletą jest możliwość przeanalizowania, jak również zinterpretowania 
wyników w układzie binarnym z pomocą metod podobnych do klasycznej metody regresji, 
opierając się na zbieżnym schemacie doboru zmiennych i testowania hipotez. Różnice 
odnoszą się najczęściej do większej złożoności oraz czasochłonności obliczeń (Stanisz, 
2007). 

Model regresji probitowej opisuje wpływ zmiennych x1, x2, …, xk na dychotomiczną 
zmienną Y. Przyjęte w badaniu zmienne zależne i niezależne miały charakter binarny, co 
oznacza, że przyjmowały wartości równe albo 0, albo 1. W przypadku zmiennych zależnych 
(opisujących finansowanie innowacji) oznacza to, że albo dany rodzaj aktywności innowa-
cyjnej przedsiębiorstwa wystąpił (w takiej sytuacji zmienna przyjmowała wartość równą 1),  
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albo nie (w takiej sytuacji zmienna przyjmowała wartość równą 0). Przy metodach ze 
zmienną dychotomiczną ocena parametrów jest dokonywana za pomocą metody najwięk-
szej wiarygodności (MNW). Wymaga ona znalezienia wektora zmiennych gwarantującego 
największe prawdopodobieństwo wystąpienia wartości zaobserwowanych w próbie (Welfe, 
1988). Ta metoda zastosowana w przypadku małych zbiorowości często jest korzystniejsza 
w porównaniu z konkurencyjnymi estymatorami (Welfe, 1988).

W konstruowanych modelach wyróżniono siedem zmiennych zależnych podzielonych 
na trzy grupy: 

a) ponoszenie wydatków na działalność B+R przez badane podmioty;
b) nakłady na nowe środki trwałe w powiązaniu z ich strukturą, czyli inwestycjami 

w nowe maszyny i urządzenia techniczne oraz budynki, budowle czy grunty;
c) finansowanie zakupów nowego oprogramowania komputerowego.
Do grupy zmiennych niezależnych przyjęto dziewięć potencjalnych ograniczeń 

działalności innowacyjnej dla małych i mikro organizacji gospodarczych zgodnie 
z międzynarodowymi standardami metodologicznymi. Zaliczono do nich: brak środków 
własnych, brak zewnętrznych źródeł finansowania, koszty innowacji, kwalifikacje per-
sonelu, brak informacji o technologiach, brak informacji o potrzebach rynku, trudności 
w kooperacji, silną pozycję innego przedsiębiorstwa, niepewny popyt.

Jeżeli zmienna zależna przybiera wartości dychotomiczne, nie powinno się korzystać z re-
gresji liniowej powszechnie używanej w analizach ilościowych zjawisk. Można w tej sytuacji 
skorzystać zamiennie z regresji logitowej wykluczającej ograniczenia tej pierwszej. W tym 
przypadku korzystne jest to, iż analiza i interpretacja uzyskanych wyników będzie zbliżona 
do klasycznej metody regresji, bowiem w obu podejściach występuje podobny schemat 
sposobu doboru zmiennych oraz testowania hipotez. Różnice dotyczą głównie zawiłych, 
a także czasochłonnych obliczeń, wyliczania wartości oraz sporządzania wykresów reszt 
niewnoszących często za wiele znaczących informacji do modelu (Stanisz, 2007).

W odniesieniu do modelu o zmiennej zależnej przyjmującej postać 0 lub 1 spodziewana 
wartość dobranej zmiennej zależnej w modelu będzie interpretowana jako warunkowe praw-
dopodobieństwo wystąpienia danego zdarzenia, biorąc oczywiście pod uwagę ustalone warto-
ści zmiennych niezależnych. Wybór wieloczynnikowego modelowania typu logit umożliwiło 
oszacowanie ilorazów szans wystąpienia decyzji w odniesieniu do finansowania działalności 
innowacyjnej, uwzględniając przyjęte jej ograniczenia. Szacowanie można przeprowadzić, 
wykorzystując powszechnie dostępne i proste programy komputerowe (Maddala, 2006). 

Do statystycznej weryfikacji modeli i ich zmiennych zastosowano statystykę chi-kwadrat 
Walda, obliczono błędy standardowe, statystyki t-studenta, wartość p. Wszystkie oblicze-
nia zostały wykonane przy wykorzystaniu oprogramowania Statistica. W opracowaniu 
przedstawiono wieloczynnikowe modele ekonometryczne spełniające kryteria oceny 
istotności parametrów, głównie ze względu na przejrzystość i estetykę prezentacji wyników 
przeprowadzonych badań. Sama interpretacja skoncentrowana jest na analizie ilorazów 
szans współwystępowania zjawisk w kontekście innych czynników przyjętych do modelu 
na podstawie krokowego doboru zmiennych. 
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2. Determinanty działalności innowacyjnej w badanych przedsiębiorstwach 

Ocena wpływu ograniczeń na podejmowanie decyzji o ponoszeniu wydatków na działalność 
badawczo-rozwojową prowadzi do kontrowersyjnych, ale oczekiwanych wniosków. Istotność 
statystyczną osiągnęły tylko dwa czynniki i stała, niemniej wszystkie wartości parametrów 
poza zmienną brak własnych środków są dodatnie. Oznacza to, że jedynie jedno wskazane 
ograniczenie faktycznie hamuje działalność B+R. I w tym miejscu należy wrócić do badań 
prowadzonych w innych krajach. Typowane pozostałe czynniki nie są obserwowalne dla 
przedsiębiorstw nieprowadzących działalności B+R, tylko tam, gdzie faktycznie jest reali-
zowana, stąd współwystępują ze znakiem dodatnim.

Tabela 3

Statystyki dla wieloczynnikowej regresji logitowej obrazującej wpływ potencjalnych ograniczeń 
na finansowanie działalność B+R w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce

Zmienna Iloraz 
szans Parametr Błąd 

standardowy t-student ch2 Walda Wartość p

Brak własnych środków 0,727 –0,319
(***)

0,073 –4,341 18,840 0,00

Brak zewnętrznych źródeł 
finansowania

1,128 0,120 0,085 1,418 2,011 0,16

Koszty innowacji 1,311 0,271
(***)

0,073 3,693 13,640 0,00

Brak informacji na temat 
rynków

1,324 0,280 0,145 1,929 3,721 0,00

Trudności w kooperacji 1,232 0,208 0,140 1,490 2,220 0,14

Stała 0,368 –1,000
(***)

0,068 –14,657 18,840 0,00

Wielkość próby 3782

chi2 modelu 41,49

Wartość p 0,00

(***) – istotność na poziomie 1%, (**) – istotność na poziomie 5%, (*) – istotność na poziomie 10%.
Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Ograniczenia po stronie własnych funduszy w 27,3% przypadkach przedsiębiorstw są 
krytyczne dla prowadzenia badań i dalszego ich rozwijania. Natomiast gdy przedsiębiorstwa 
zwracają uwagę na wysokie koszty innowacji, to mimo tego podejmują takie wyzwanie. 
Pozostałe czynniki również mają dodatnie znaki, ale niestety nie są istotne statystycznie, 
dlatego nie będą interpretowane. Warto jednak zwrócić uwagę, że w grupie innych niebada-
nych tutaj ograniczeń (wyraz wolny – silny i negatywnie nacechowany) należy poszukiwać 
przyczyn relatywnie słabego poziomu innowacyjności mikro i małych przedsiębiorstw 
w Polsce.
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Modele obrazujące ograniczenia dla inwestycji w nowe środki trwałe znajdują się w kolej-
nej tabeli i rozpatrzymy je wszystkie jednocześnie. W głównej grupie brakuje jakichkolwiek 
czynników, które oddziałują negatywnie na analizowane inwestycje. Taki związek widzimy 
dopiero po stronie inwestycji w budynki związane z uruchomieniem produkcji nowych 
wyrobów lub zastosowaniem nowych technologii produkcyjnych. Podobnie jak w przypadku 
działalności B+R, niewystarczające środki własne przyczyniają się do ograniczenia takich 
inwestycji – o 17,8%.

Tabela 4 

Ilorazy szans w wieloczynnikowej regresji logitowej obrazujące wpływ ograniczeń na inwestycje 
w nowe środki trwałe, w tym budynki, budowle oraz maszyny i urządzenia, w mikro i małych 
przedsiębiorstwach w Polsce

Zmienna

Ilorazy szans

Inwestycje w nowe 
środki trwałe

w tym:

Budynki, budowle 
i grunty

Maszyny i urządzenia 
techniczne

Brak własnych środków – 0,828
(**)

–

Brak zewnętrznych źródeł 
finansowania

1,193
(***)

1,164 1,184
(**)

Koszty innowacji 1,435
(***)

1,130 1,427
(***)

Kwalifikacje personelu 1,316
(**)

1,677
(***)

–

Brak informacji na temat 
technologii

1,241 – 1,600
(***)

Brak informacji na temat 
rynków

– 1,481
(**)

0,849

Dominująca pozycja innego 
przedsiębiorstwa

1,382
(***)

– 1,357
(***)

Niepewny popyt – – 1,170
(**)

Stała 1,193
(**)

0,237
(***)

1,284
(***)

Wielkość próby 3782 3782 3782

chi2 45,74 38,65 55,07

Wartość p 0,00 0,00 0,00

(***) – istotność na poziomie 1%, (**) – istotność na poziomie 5%, (*) – istotność na poziomie 10%.
Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań.

Interesujące jest, że aż tak wiele zmiennych osiągnęło istotność statystyczną i jednocześ-
nie wpływa pozytywnie: dla inwestycji ogółem – cztery, ich części dotyczącej budynków 
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– trzy, i związanej z maszynami produkcyjnymi – pięć. Jak widzimy, przedsiębiorcy, spo-
tykając się z takimi „ograniczeniami”, mimo wszystko podejmują działalność innowacyjną. 
Możemy powiedzieć zatem, że względnie one hamują, ale nie wstrzymują takich projektów. 
To potwierdza również tezę spotykaną w badaniach prowadzonych za granicą, stanowiącą 
o dojrzałości innowacyjnej przedsiębiorstw. Dopiero te bowiem, które wprowadzają nowe 
rozwiązania, zdają sobie sprawę z realnych ograniczeń, jakie występują na tej drodze. Jest 
to zatem stopniowalny proces wieloetapowy.

Różnice między inwestycjami w budynki a maszyny produkcyjne sprowadzają się do 
faktu, że w przypadku tych pierwszych ważniejszą rolę odgrywają tylko kwalifikacje perso-
nelu, gdy dla drugich istotniejsze są: brak informacji na temat technologii, koszty związane 
z nowymi technologiami, zbyt wysoka konkurencja, brak zewnętrznych źródeł finansowania 
i niepewny popyt. Mają one zatem bardziej heterogeniczną naturę.

Tabela 5

Statystyki dla wieloczynnikowej regresji logitowej obrazujące wpływ ograniczeń na zakupy opro-
gramowania komputerowego w mikro i małych przedsiębiorstwach w Polsce

Zmienna Iloraz 
szans Parametr Błąd 

standardowy t-student ch2 Walda Wartość p

Brak własnych środków 0,802 –0,220
(***)

0,0658 –3,349 11,217 0,00

Koszty innowacji 1,197 0,180
(***)

0,066 2,721 7,404 0,01

Kwalifikacje personelu 1,213 0,193
(*)

0,103 1,849 3,530 0,06

Stała 1,244 0,218
(***)

0,0658 3,734 13,946 0,00

Wielkość próby 3782

chi2 modelu 23,34

Wartość p 0,00

(***) – istotność na poziomie 1%, (**) – istotność na poziomie 5%, (*) – istotność na poziomie 10%.
Źródło: obliczenia własne na podstawie przeprowadzonych badań.

W przypadku decyzji o zakupach nowego oprogramowania komputerowego obserwu-
jemy analogiczne prawidłowości. Tylko brak własnych środków obniża szanse na nabycie 
takich rozwiązań o 19,8%, ale już w przypadku kwalifikacji personelu rosną one o 21,3%, 
a kosztów innowacji – o 19,7%.
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Uwagi końcowe

Ograniczenia dla aktywności innowacyjnej są analizowane zarówno przez badaczy krajo-
wych, jak i zagranicznych. W zestawieniach przybliżanych na wewnętrznym rynku autorzy 
skupiają się na ogół na miarach absolutnych, gdy w literaturze obcej spotykamy często próby 
modelowania ekonometrycznego tych zjawisk. Ten drugi sposób pozwala, poza prostym 
śledzeniem wskazań, co hamuje działalność innowacyjną, na powiązanie ich z faktycznie 
realizowaną taką aktywnością. To zmienia perspektywę obserwowanych zjawisk. 

Konsekwencją zastosowania bardziej wyrafinowanych metod analitycznych jest w wielu 
przypadkach nieoczekiwane pozytywne powiązanie przeszkód i samych innowacji. 
Wydawać by się mogło, że to nielogiczne, choć matematycznie możliwe, ale obserwacje 
prowadzone w innych bardziej dojrzałych krajach, jak Kanada, Włochy, Wielka Brytania, 
Francja, potwierdzają jedynie takie związki. Problem związany jest z dojrzałością innowa-
cyjną przedsiębiorstw, co polega na ujawnianiu się kolejnych, wcześniej nieobserwowanych 
przeszkód na drodze ku nowym technologiom. Innymi słowy, przedsiębiorstwa, które nie 
korzystają z innowacji, nie postrzegają jako istotnych barier, które ujawniają się dopiero 
w procesie ich wdrażania. Stąd pozorna sprzeczność prowadzonych analiz z logiką.

Wnioski wynikające z zaprezentowanych tutaj badań z jednej strony potwierdzają 
prawidłowości obserwowane w innych krajach. Z drugiej – dostarczają dodatkowo walorów 
poznawczych o specyfice zachowania krajowych mikro i małych przedsiębiorstw. 

Z przyjętych do analiz ograniczeń tylko brak własnych środków jest istotnym ogranicze-
niem dla prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej i zakupu nowego oprogramowania 
i inwestycji w nowe budynki. Pozostałe czynniki są pozytywnie związane z aktywnością 
innowacyjną, co świadczy o opisanej wyżej dojrzałości innowacyjnej, ale też raczej o ich 
hamującym niż wykluczającym oddziaływaniu na nowe technologie. 

Główna część działalności innowacyjnej, czyli inwestycje w maszyny i urządzenia tech-
niczne, dostarcza najbardziej interesujących wniosków. Do modelu obrazującego ograniczenia 
realizacji takich inwestycji weszło najwięcej istotnych statystycznie zmiennych. To oznacza, 
że badane mikro i małe przedsiębiorstwa w największym stopniu orientują się w czynnikach 
hamujących takie właśnie procesy, gdy w pozostałych przypadkach uwaga skoncentrowana 
jest głównie na okolicznościach finansowych. Informuje nas to o dojrzałości badanych przed-
siębiorców w jednym segmencie i ograniczonym postrzeganiu rzeczywistości w pozostałych.

Przeprowadzone badanie wskazało, że oddziaływanie czynników hamujących działalność 
innowacyjną w grupie mikro i małych przedsiębiorstw w Polsce jest, jak założono we wstępie, 
nieoczywiste i niejednorodne. Projektując politykę innowacyjną, powinniśmy wziąć pod uwagę 
dywergencje, jakie występują między podmiotami nie- i innowacyjnymi. Zaś dla naukowców 
to wskazówka, że nie powinniśmy badać i wyciągać wniosków w zakresie ograniczeń działal-
ności innowacyjnej na podstawie całej grupy mikro i małych przedsiębiorstw oraz wyłącznie 
danych absolutnych. Należy zróżnicować te podmioty na dojrzałe i niedojrzałe innowacyjne. 
Wówczas polityka innowacyjna będzie bardziej precyzyjna, czyli jej instrumenty dostosowane 
do oczekiwań przedsiębiorców i celów, jakie stawiają sobie jej autorzy.
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DETERMINANTS OF INNOVATION ACTIVITY IN THE GROUP OF MICRO  
AND SMALL ENTERPRISES IN POLAND – LOGISTIC REGRESSION

Abstract: Purpose – identification and evaluation of the direction and strength of selected factors limiting deci-
sion of the innovation activity in the group of micro and small industrial enterprises in Poland.
Design/methodology/approach – multivariable stepwise logistic regression based on the questionnaire surveys 
was used.
Findings – the influence of the obstacles for innovation activity in the group of micro and small enterprises 
in Poland is not obvious and heterogeneous. The innovation maturity of enterprises is an important issue. It is 
related to the awareness of threats to the implementation of new technologies.
Originality/value – a statistically justified and verified relationship between obstacles and innovation activity in 
Poland in the group of micro and small industrial enterprises has been shown, however, pointing out its unusual 
feature. It is also indicated the similarity of regularity to more developed countries.
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zasadności stosowania programów dotacyjnych mających wspierać innowacyjność przedsiębiorstwa z sektora 
mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Metodologia badania – krytyczna analiza literatury przedmiotu, analiza przypadku oraz wstępna analiza wskaź-
nikowa.
Wynik – większość projektów jest nieaktywna już po 4 latach od zakończenia dofinansowania; większość ak-
tywnych projektów otrzymała zbyt wysokie dotacje w stosunku do uzyskanych efektów. 
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Wprowadzenie

Nowatorstwo uznawane jest za element niezbędny do rozwoju nie tylko gospodarki, ale 
cywilizacji jako takiej i trudno się z takim poglądem nie zgodzić. Sukces wymaga nowych, 
lepszych rozwiązań wychodzących naprzeciw wymaganiom przedsiębiorstw i ich klientów. 
Wydaje się, że nie potrzeba, a raczej wymóg innowacyjności jest efektem otwierania się 
kolejnych rynków, a co za tym idzie – rosnącej konkurencyjności. Podmiot, który chce utrzy-
mać się na rynku i osiągnąć na nim sukces, musi oferować właśnie coś nowego, lepszego. 
Przy niespotykanej w dziejach dostępności do klientów można i należy konkurować cechami 
produktów, a nie tylko ich ceną. 
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Innowacyjność może być jednak swoistą pułapką. Nieustanna pogoń za odmiennością 
i nowinkami może w skrajnych przypadkach skutkować jedynie odmiennością zupełnie 
nieodpowiadającą na zapotrzebowanie potencjalnych kupujących.

Wraz z wprowadzeniem nowej strategii lizbońskiej Polska została zobowiązana do 
promowania postaw innowacyjnych i nowatorskich wśród przedsiębiorców. Systemowe 
wspieranie gospodarki odbywa się poprzez wykorzystywanie środków krajowych, jak 
i pochodzących ze źródeł Unii Europejskiej. Niestety poza oficjalnymi danymi prezentują-
cymi przede wszystkim stronę wydatkową brakuje informacji na temat słuszności i jakości 
podjętych działań.

1. Innowacyjność jako determinanta rozwoju sektora mikro, małych 
i średnich przedsiębiorstw

Pierwszy badacz innowacyjności Schumpeter (1960) uznawał, że należy przez nią rozumieć 
wprowadzenie nowej metody produkcji czy nowych towarów na rynek, ale także otwarcie 
nowego rynku czy pozyskanie nowego źródła surowców. Wraz ze zmianami zachodzącymi 
w globalnej gospodarce przekształceniom ulegała definicja innowacyjności. Drucker (1992) 
podkreślał, że innowacja nie musi być czymś namacalnym, ale w jej efekcie przedsiębiorstwo 
powinno podjąć nową działalność gospodarczą lub świadczyć nowe usługi. Natomiast w wy-
tycznych Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka (POIG, 2007, s. 6) stwierdza 
się, że w jego ramach przez innowację rozumie się wprowadzenie do praktyki nowego lub 
znacząco ulepszonego rozwiązania w odniesieniu do produktu (towaru lub usługi), procesu, 
marketingu lub organizacji.

Gmurczyk (2014) podkreśla, że innowacyjności nie powinno się utożsamiać z takimi 
pojęciami bliskoznacznymi, jak odkrycie czy pomysł, ponieważ istotą innowacji jest jej 
namacalne oddziaływanie na przedsiębiorstwo połączone z szansą osiągnięcia wymiernej 
korzyści takiej jak zysk. Zatem innowacja, chociaż zrodzona z idei, nie jest samą ideą, 
a jej ucieleśnieniem. Pogląd ten zbieżny jest z twierdzeniem Pavitta (2006, s. 88), który 
podkreślając nierozerwalność innowacji z niepewnością i nowatorstwem, uznaje, że na 
każdą innowację składają się trzy częściowo nachodzące na siebie procesy:

 – kreacji naukowej i technicznej wiedzy,
 – przełożenia wiedzy na rzeczywistość,
 – reakcji i wpływania na potrzeby rynku.

Niezależnie od skali działalności czy rozmiaru organizacji czynniki determinujące jej 
wzrost można podzielić na występujące w mikro- i makrootoczeniu (Madyda, Dudzik- 
-Lewicka, 2014, s. 137), co przedstawiono w tabeli 1.
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Tabela 1

Główne czynniki determinujące innowacyjność przedsiębiorstw

Determinanty rozwoju przedsiębiorstw

Występujące w mikrootoczeniu Występujące w makrootoczeniu

 – odbiorcy, dostawcy, kooperanci, pozostali 
partnerzy w działalności, konkurenci, 
a więc jednostki trudniące się działalnością 
technologiczno-przemysłową, wdrożeniami 
i komercjalizacją nowych rozwiązań; pełnią one 
rolę stymulującą w procesie innowacyjnym,

 – instytucje nauki i techniki zajmujące się 
tworzeniem nowej wiedzy naukowo-technicznej 
w postaci wynalazków, nowych pomysłów, odkryć; 
do tych instytucji zaliczają się: uczelnie wyższe, 
centra badawcze oraz instytuty naukowe itp.,

 – organizacje i instytucje wspierające 
i pośredniczące w dziedzinie innowacji; 
wyszczególnić tu można parki technologiczne 
i naukowe, inkubatory przedsiębiorczości, ośrodki 
doradztwa i szkoleń oraz ośrodki wspomagania 
przedsiębiorczości,

 – środowisko regionalne i lokalne, które obejmuje 
dostępną infrastrukturę oraz lokalną atmosferę 
ekonomiczną.

 – rozwiązania organizacyjne, instytucjonalne 
i informacyjne tworzące system innowacyjny 
danego państwa, a więc układ podsystemów 
produkcyjnych i naukowo-technicznych oraz 
zależności między nimi,

 – polityka innowacyjna państwa,
 – warunki instytucjonalno-rynkowe z infrastrukturą, 

usługami technicznymi oraz systemem prawnym 
i podatkowym,

 – edukacyjny system państwa obejmujący zespół 
publicznych i prywatnych instytucji, a także 
programów edukacji oraz podnoszenia kwalifikacji 
zawodowych w celu wytwarzania umiejętności 
i innowacyjnych zachowań pracowników.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Madyda, Dudzik-Lewicka (2014).

2. Realizacja Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka  
w latach 2007–2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (dalej: PO IG) jest elementem biernego 
modelu wspierania sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (Kozłowski, 2016, 
s. 318). Wsparcie ogranicza się do określenia generalnych kierunków rozwoju oraz do 
przekazywania środków finansowych beneficjentom. Administracja rządowa nie dokonuje 
transferów wiedzy do dofinansowanych jednostek. Ingerencja rządu ogranicza się do kontroli 
beneficjentów pod kątem zgodności realizacji z przedłożonymi projektami.

Zgodnie z założeniami PO IG jest to projekt skierowany w głównej mierze do przedsię-
biorców, którzy zamierzają realizować innowacyjne projekty związane z:

 – badaniami i rozwojem,
 – nowoczesnymi technologiami,
 – inwestycjami o dużym znaczeniu dla gospodarki, 
 – wdrażaniem i stosowaniem technologii informacyjnych i komunikacyjnych.

Realizacja zadań postawionych przed PO IG w latach 2007–2013 zamknęła się kwotą  
10 186 030 644 euro, przy czym 8,658 mld euro (85,0%) pochodziło ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego, natomiast pozostałe 1,528 mld euro (15,0%) przekazano 
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z budżetu Rzeczpospolitej Polskiej. Wsparcia innowacyjności za pośrednictwem PO IG 
dokonywano dwukierunkowo. Z jednej strony bezpośrednio wspierano przedsiębiorców 
oraz podmioty zaangażowane w działalność innowacyjną, takie jak jednostki naukowe czy 
instytucje otoczenia biznesu. Z drugiej strony starano się rozwijać otoczenie biznesowe, 
w którym funkcjonują innowacyjne podmioty. Głównymi beneficjentami PO IG byli jednak 
przedsiębiorcy, którzy pozyskali 5,4 mld euro (53,4% ogółu środków PO IG) oraz jednostki 
naukowo badawcze, które otrzymały 2,4 mld euro (23,7%), co zaprezentowano na rysunku 1.

Rysunek 1. Rozdysponowanie środków PO IG według kategorii beneficjentów programu w latach 
2007–2013 (mld euro)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.poig.2007-2013.gov.pl.

Podstawowy cel PO IG, którym był rozwój Polski na bazie innowacyjnych przedsię-
biorstw, starano się realizować na podstawie celów szczegółowych, którymi były:

a) zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw;
b) wzrost konkurencyjności polskiej nauki;
c) zwiększenie roli nauki w rozwoju gospodarczym;
d) zwiększenie udziału innowacyjnych produktów polskiej gospodarki w rynku 

międzynarodowym;
e) tworzenie trwałych i lepszych miejsc pracy;
f) wzrost wykorzystania technologii informacyjnych i  komunikacyjnych w gospodarce.
Cel nadrzędny i cele szczegółowe realizowane były poprzez wyznaczenie dziewięciu 

osi priorytetowych, w ramach których potencjalni beneficjenci mogli składać wnioski 
o dofinansowanie swoich projektów. Poszczególne osie priorytetowe zostały skonstruowane 
w ten sposób, by służyć do wspierania odrębnych grup beneficjentów, co zaprezentowano 
w tabeli 2.
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Tabela 2

Kategorie beneficjentów wspierane przez poszczególne osi priorytetowe PO IG w latach 2007–2013

Oś priorytetowa Kategorie wspieranych beneficjentów

Oś 1. Badania i rozwój nowoczesnych technologii  – Wszyscy

Oś 2. Infrastruktura sfery B+R  – Jednostki naukowe i badawcze
 – Pozostali beneficjenci

Oś 3. Kapitał dla innowacji  – Przedsiębiorcy (wyłącznie z sektora MSP)
 – Instytucje otoczenia biznesu
 – Pozostali beneficjenci

Oś 4. Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia  – Przedsiębiorcy

Oś 5. Dyfuzja innowacji  – Przedsiębiorcy (z naciskiem na ich grupy)
 – Instytucje otoczenia biznesu
 – Pozostali beneficjenci

Oś 6. Polska gospodarka na rynku 
międzynarodowym

 – Przedsiębiorcy
 – Administracja i obywatele
 – Instytucje otoczenia biznesu

Oś 7. Społeczeństwo informacyjne – budowa 
elektronicznej administracji

 – Administracja i obywatele
 – Pozostali beneficjenci

Oś 8. Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki

 – Przedsiębiorcy (wyłącznie z sektora MSP)
 – Administracja i obywatele

Oś 9. Pomoc techniczna  – Pozostali beneficjenci

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.poig.2007-2013.gov.pl.

Dane zawarte w tabeli 2 wskazują, że sześć z dziewięciu osi priorytetowych PO IG 
było skierowanych całkowicie lub częściowo do przedsiębiorców, jednak tylko oś 3 „Kapitał 
dla innowacji” oraz oś 8 „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności go-
spodarki” były kierowane wyłącznie do sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw. 
Jednocześnie zastosowany algorytm rozdysponowania środków zaprezentowany na rysunku 2  
oznaczał, że zaledwie 1507,5 mln euro (14,8% ogółu środków PO IG) zostało bezpośrednio 
skierowanych jako wsparcie sektora MSP.
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Rysunek 2. Wartość wsparcia przekazanego w ramach PO IG w latach 2007–2013 w podziale na 
osie priorytetowe (mln euro)
Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.poig.2007-2013.gov.pl.
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3. Działanie 8.1 PO IG jako element systemu wsparcia innowacyjności 
polskich przedsiębiorstw

Działanie 8.1 „Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicz-
nej” wchodzi w skład ósmej osi priorytetowej „Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie 
innowacyjności gospodarki” PO IG wraz z trzema następującymi działaniami:

 – działanie 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B,
 – działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion,
 – działanie 8.4 Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili”.

PO IG 8.1 było skierowane wyłącznie do nowo powstających oraz działających nie 
dłużej niż 2 lata mikro i małych przedsiębiorstw. W jego ramach wspierano przedsię-
biorstwa usługowe świadczące i aktualizujące usługi cyfrowe. Największą część spośród 
przeznaczonych łącznie na działanie PO IG 8.1 1409,3 mln zł przeznaczono na projekty 
zrealizowane w województwie mazowieckim – 467,1 mln zł (33,1% ogółu środków PO IG 
8.1) i wielkopolskim – 279,9 mln zł (19,9%). Rozkład środków rozdysponowanych w ramach 
PO IG 8.1 z uwzględnieniem podziału administracyjnego Polski zaprezentowano w tabeli 3.

Tabela 3

Rozdział środków działania 8.1 PO IG w latach 2007–2013, z uwzględnieniem podziału admini-
stracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej (mln zł)

Dofinansowanie ze 
środków UE RP Suma Suma  

jako % ogółu

Ogólnokrajowe 10,3 1,8 12,2 0,9

Mazowieckie 397,0 70,1 467,1 33,1

Wielkopolskie 237,7 42,2 279,9 19,9

Śląskie 106,8 18,9 125,7 8,9

Małopolskie 80,3 14,2 94,5 6,7

Dolnośląskie 74,0 13,1 87,1 6,2

Łódzkie 53,9 9,5 63,4 4,5

Pomorskie 53,7 9,5 63,1 4,5

Podkarpackie 30,3 5,4 35,7 2,5

Kujawsko-pomorskie 26,6 4,7 31,1 2,2

Zachodniopomorskie 25,3 4,4 29,7 2,1

Świętokrzyskie 24,6 4,3 28,4 2,0

Lubuskie 22,6 4,0 26,6 1,9

Lubelskie 18,0 3,2 21,2 1,5

Podlaskie 17,9 3,2 21,1 1,5

Opolskie 12,0 2,1 14,1 1,0

Warmińsko-mazurskie 7,1 1,4 8,4 0,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.poig.2007-2013.gov.pl.
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Dominacja regionu stołecznego oraz Wielkopolski znajduje swoje odzwierciedlenie 
także w liczbie projektów zlokalizowanych na tych obszarach, co przedstawiono w tabeli 4. 
Spośród 2763 projektów PO IG 8.1 aż 896 dofinansowano w województwie mazowieckim, 
a 520 – w wielkopolskim. 

Średnie łączne wsparcie projektu wahało się pomiędzy 364 801,11 zł w województwie 
warmińsko-mazurskim, w którym dofinansowano też najmniejszą liczbę projektów – zale-
dwie dziesięć, a 542 984 zł w województwie lubuskim, w którym zrealizowano 49 projektów. 
Każdorazowo wsparcie składało się w 85,0% ze środków pochodzących z Unii Europejskiej, 
a pozostałe 15,0% ze środków krajowych.

Tabela 4

Liczba oraz średnia wartość wsparcia projektu realizowanego w ramach działania 8.1 PO IG w la-
tach 2007–2013, z uwzględnieniem podziału administracyjnego Rzeczypospolitej Polskiej (zł)

Wyszczególnienie Liczba 
projektów

Średnie łączne 
wsparcie projektu

Średnie wsparcie 
projektu środkami 
UE

Średnie wsparcie 
projektu środkami 
RP

Ogólnokrajowe  7 1 738 371,49 1 477 615,76 260 755,70

Mazowieckie  896 521 316,76 443 103,84 78 212,92

Wielkopolskie  520 538 266,80 457 134,56 81 132,23

Śląskie  246 510 804,24 433 983,92 76 820,32

Małopolskie  178 530 783,09 451 159,35 79 623,75

Dolnośląskie  182 478 386,57 406 502,49 71 884,09

Łódzkie  129 491 644,53 417 897,85 73 746,68

Pomorskie  141 447 639,52 380 493,59 67 145,93

Podkarpackie  83 430 466,85 365 896,82 64 570,03

Kujawsko-pomorskie  65 478 865,39 407 035,58 71 829,81

Zachodniopomorskie  60 495 413,99 421 349,53 74 064,47

Świętokrzyskie  59 481 801,47 409 378,71 72 422,76

Lubuskie  49 542 983,51 461 535,98 81 447,53

Lubelskie  41 517 773,99 440 107,89 77 666,10

Podlaskie  53 397 128,14 337 562,12 59 566,02

Opolskie  31 456 189,92 387 761,43 68 428,49

Warmińsko-mazurskie  23 364 801,11 310 080,94 54 720,17

ŁĄCZNIE  2763 510 072,82 433 458,78 76 614,04

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.poig.2007-2013.gov.pl.
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4. Analiza wykonania działania 8.1 PO IG w województwie 
zachodniopomorskim

Jak wykazano w tabeli 4, beneficjenci PO IG 8.1 z województwa zachodniopomorskiego po-
zyskali 29,7 mln zł (2,1% ogółu środków PO IG 8.1) w ramach tego działania, co uplasowało 
region na jedenastym miejscu wśród wszystkich województw. 

Wyłącznymi beneficjentami PO IG 8.1 w województwie zachodniopomorskim byli mi-
kroprzedsiębiorcy, którzy w liczbie 59 pozyskali środki na realizację 60 projektów. Średnia 
kwota wsparcia pojedynczego projektu wyniosła 495 413,99 zł. Aplikujący o środki z PO IG 
8.1, mogli to czynić w ramach jednego z trzech priorytetów tematycznych, co przedstawiono 
w tabeli 5.

Tabela 5

Wsparcie pozyskane przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopo-
morskiego w latach 2007–2013 w podziale na priorytety

Wyszczególnienie
Łączna kwota 
dofinansowania
(zł)

Liczba 
dofinansowanych 
projektów

Średnie 
dofinansowanie
(zł)

13 Usługi i aplikacje dla obywateli 
(e-zdrowie, e-administracja, 
e-edukacja, e-integracja itp.)

12 387 660,93 27 458 802,30

14 Usługi i aplikacje dla MSP 
(e-handel, kształcenie i szkolenie, 
tworzenie sieci itp.)

7 261 393,27 17 427 140,80

15 Inne działania mające na celu 
poprawę dostępu MSP do technologii 
informacyjno-komunikacyjnych TIK 
i ich wydajne użytkowanie

10 075 785,28 16 629 736,60

ŁĄCZNIE 29 724 839,48 60 495 413,99

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.poig.2007-2013.gov.pl.

Podobnie jak w skali całego państwa województwo stołeczne przejęło większość 
środków PO IG 8.1, tak w Zachodniopomorskiem aż 42 spośród ogółem 60 projektów było 
zlokalizowanych w stolicy województwa (70,0%). Co więcej, wynosząca 22,6 mln zł kwota 
środków przeznaczona na projekty szczecińskie była nieproporcjonalnie wyższa od udziału 
w liczbie projektów i stanowiła aż 75,0% ogółu środków. Przyczyną tej dysproporcji było 
bardzo wysokie średnie dofinansowanie projektów realizowanych w Szczecinie wynoszące 
537,4 tys. zł. Kwota średniego dofinansowania projektu w Szczecinie była wyższa o blisko 
30 tys. zł od średniego dofinansowania w skali całego kraju (zob. tab. 6).
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Tabela 6

Wsparcie pozyskane przez sektor małych i średnich przedsiębiorstw województwa zachodniopo-
morskiego w latach 2007–2013 w podziale na powiaty

Wyszczególnienie Łączna kwota dofinansowania
(zł)

Liczba dofinansowanych 
projektów

Średnie dofinansowanie
(zł)

Powiat m. Szczecin 22 427 941,21 42 533 998,60 

Powiat kołobrzeski 3 550 037,50 8 443 754,69 

Powiat policki 1 555 127,48 3 518 375,83 

Powiat m. Koszalin 691 115,00 2 345 557,50 

Powiat stargardzki 583 744,00 2 291 872,00 

Powiat sławieński 552 950,92 1 552 950,92 

Powiat świdwiński 279 720,00 1 279 720,00 

Powiat choszczeński 84 203,37 1 84 203,37 

ŁĄCZNIE 29 724 839,48 60 495 413,99

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.poig.2007-2013.gov.pl.

Zgodnie z założeniami PO IG 8.1 dotyczy e-projektów realizowanych w internecie. 
W związku z tym to właśnie aktywność stron internetowych zrealizowanych projektów 
autor uznał za miernik żywotności poszczególnych realizacji. Na koniec marca 2017 roku 
wsparte łączną kwotą 16,3 mln zł 32 projekty spośród 60 (53,3%) były całkowicie nieobecne 
w internecie – ich strony internetowe nie istniały lub domeny były wystawione na sprzedaż 
przez podmioty handlujące domenami. Kolejne 16 projektów, o łącznej kwocie wsparcia 
równej 6,9 mln zł, co prawda posiadało funkcjonalne strony internetowe, ale były one albo 
w ogóle nieaktualizowane od momentu powstania, albo aktualizowane do końca 2015 roku. 
Tak długi okres pozostawiania stron internetowych bez jakichkolwiek zmian zazwyczaj 
wskazuje na opuszczenie projektu przez jego twórców.

Jedynie 12 projektów (20,0%) przejawiało jakąkolwiek aktywność w ciągu roku 2016 
i w pierwszym kwartale roku 2017, jednak jakość wykonania żadnego z nich nie uzasadnia 
dofinansowania w kwotach rzędu 460–617 tys. zł. Większość z nich można by zamówić na 
wolnym rynku za kwoty nieprzekraczające 10–15 tys. zł. 

Tabela 7

Stan realizacji projektów dofinansowanych w latach 2007–2013 w województwie zachodniopo-
morskim ze środków działania 8.1 PO IG

Status projektu Ostatnia aktywność
Łączne wsparcie 
projektów
(zł)

Liczba 
projektów

Średnie wsparcie 
projektu
(zł)

1 2 3 4 5

Nieaktywny brak danych 16 340 976,84 32  510 655,53 
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1 2 3 4 5

Aktywny

brak danych 3 275 920,00 8  409 490,00 

2012 432 894,36 2  216 447,18 

2013 1 124 014,67 2  562 007,34 

2014 1 388 485,00 3  462 828,33 

2015 688 979,35 1  688 979,35 

2016 2 772 065,73 6  462 010,96 

2017 3 701 503,52 6  616 917,25 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.poig.2007-2013.gov.pl.

Uwagi końcowe

PO IG 8.1 zrealizowany na terenie województwa zachodniopomorskiego trudno uznać za 
zakończony sukcesem. Zaledwie 3 lata po zakończeniu programu ponad połowa dofinanso-
wanych projektów jest nieaktywna. Spośród wciąż funkcjonujących projektów za prawdziwie 
aktywne można uznać zaledwie 12. Pozostałe są jedynie stronami internetowymi, których 
nie aktualizowano przez ostanie 2–5 lat.

Zaskakująco wysokie są także koszty tych tak zwanych innowacji. Rynkowa cena stwo-
rzenia strony internetowej dla standardowych realizacji waha się pomiędzy 50 i 25 000 zł. 
Kwoty, jakimi dofinansowano projekty w ramach PO IG 8.1, wynoszące w województwie 
zachodniopomorskim średnio około 500 tys. zł zupełnie nie przystają do realiów rynkowych. 
Tym bardziej że jakość wykonania stron stworzonych w ramach PO IG 8.1 trudno uznać 
za wyjątkową, a wprost przeciwnie – większość z tych stron należałoby umieścić poniżej 
średniej ceny rynkowej.

Dobór projektów i ich żywotność każe zadawać kolejne pytania. O jakość kadr dobie-
rających projekty do realizacji oraz o kryteria doboru, którymi się kierowano. Trudno za 
szczególnie innowacyjny uznać bank słówek z języka angielskiego (gotto.pl) czy stronę 
internetową przedsiębiorstwa handlującego biogazem (enerbio.pl).

Wątpliwości budzi również przejrzystość prezentacji efektów PO IG 8.1. Informacje 
ograniczają się zazwyczaj do danych adresowych i tytułu zrealizowanego projektu. W wielu 
przypadkach brakuje tak podstawowej informacji jak adres strony internetowej. W niektó-
rych prezentacjach posunięto się wręcz do szczególnego rodzaju poczucia humoru poprzez 
wpisanie adresu strony jako www.niedotyczy.pl. 
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MEASURE 8.1 OF THE OPERATIONAL PROGRAM INNOVATIVE ECONOMY  
AS PART OF THE SUPPORT SYSTEM FOR MICRO-ENTERPRISES  
OF THE WEST POMERANIAN VOIVODESHIP

Abstract: Purpose – demonstration of reasonability of grant programs to support innovation in micro, small 
and medium enterprises on the example of Measure 8.1 of the Operational Program Innovative Economy.
Methodology – critical analysis of literature, case analysis and preliminary indicator analysis.
Findings – most of the projects are inactive four years after the end of the financing period. Most of the active 
projects received too much subsidy in relation to the results obtained.
Originality – one of the few analyzes of the effectiveness of the use of grants that goes beyond the use of funds.
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Finansowanie wewnętrzne małych przedsiębiorstw 
przetwórstwa spożywczego 

Magdalena Mądra-Sawicka*

Streszczenie: Cel – celem badań była ocena poziomu i struktury finansowania wewnętrznego w małych przed-
siębiorstwach sektora przetwórstwa spożywczego. 
Metodologia badania – badania przeprowadzono na podstawie danych z formularza F-02 GUS dotyczącego 
przedsiębiorstw niefinansowych. Do badanej próby zakwalifikowano przedsiębiorstwa z działu PKD 10.0 i 11.0 
w okresie badawczym 2010–2015. Wyniki badań przedsiębiorstw małych zestawiono z wielkościami średnimi 
dla badanych zmiennych w wybranej branży. Poziom finansowania wewnętrznego został określony na pod-
stawie wielkości zysku netto, amortyzacji, środków pozyskanych ze sprzedaży majątku oraz z tytułu poprawy 
gospodarowania kapitałem. 
Wynik – w badanym okresie największe znaczenie w finansowaniu wewnętrznym małych przedsiębiorstw nale-
żał do zysku netto i amortyzacji, które łącznie stanowiły udział 81,5% dostępnych środków. W małych przed-
siębiorstwach w porównaniu do wielkości średnich w badanej branży wyższy poziom zysku netto oraz rentow-
ności sprzedaży oddziaływał słabiej na wzrost wielkości finansowania wewnętrznego. W przypadku poziomu 
zadłużenia w małych podmiotach wzrost tej zmiennej przyczyniał się w mniejszym zakresie do ograniczania 
finansowania wewnętrznego w porównaniu do wielkości średnich dla badanych przedsiębiorstw. 
Oryginalność/wartość – przeprowadzone badania pozwalają na identyfikację roli samofinansowania w podej-
mowanych decyzjach w zakresie kształtowania struktury kapitału małych przedsiębiorstw na tle badanej branży.

Słowa kluczowe: finansowanie wewnętrzne, małe przedsiębiorstwa, sektor przetwórstwa spożywczego 
Kody klasyfikacji JEL: G31, Q12

Wprowadzenie 

Ważną rolę w zakresie dostępu do finansowania zewnętrznego pełni skłonność do podej-
mowania ryzyka, która może powodować, iż zarządzający preferują strategię finansowania 
opartą na samofinansowaniu. Dążenie do finansowania wewnętrznego przez zarządzających 
wynika z podejmowania działań ukierunkowanych na izolowanie się od rynków kapitało-
wych (Jerzemowska, 2015, s. 48). Bardziej konserwatywne podejście wobec strategii finan-
sowania występuje w przypadku małych przedsiębiorstw, które mają również ograniczoną 
możliwość do zwiększenia zaangażowania długu. W odniesieniu do teorii hierarchii źródeł 
finansowanie to konsekwencja działań podejmowanych przez zarządzających, którzy dążą 
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do utrzymania swobody finansowej uwarunkowanej dostępnością preferowanych źródeł 
kapitału (Bartholdy, Mateus, Olson, 2015, s. 855). Z drugiej strony przedsiębiorstwa posia-
dające dobrą reputację na rynku mają dostęp do finansowania zewnętrznego w większym 
zakresie, ograniczając wykorzystanie finansowania wewnętrznego, pochodzącego między 
innymi z zysków zatrzymanych (Diamond, 1989, s. 828–862).

W badaniach z zakresu struktury kapitału nie ma jednoznacznej zgodności w ocenie 
siły związku występującego pomiędzy wielkością przedsiębiorstw a stopniem finansowania 
zewnętrznego i wewnętrznego. W badaniach nie ma również jednoznacznego potwierdzenia 
tezy, iż wraz z wyczerpaniem finansowania wewnętrznego zarządzający preferują kapitał 
obcy, gdyż innym rozwiązaniem może być podwyższenie kapitału własnego (Panfil, 2008, 
s. 62). Ponadto badania w zakresie struktury kapitału małych przedsiębiorstw dotyczą 
głównie determinant finansowania zewnętrznego, często niedostępnego dla tych podmiotów. 
Wysoki poziom finansowania wewnętrznego prowadzić może do przyjęcia konserwatywnej 
strategii finansowania, przy której stopa wzrostu przedsiębiorstwa nie będzie uzależniona od 
finansowania zewnętrznego, a jedynie od efektywności operacyjnej (Kołosowska, Tokarski, 
Tokarski, Chojnacka, 2006, s. 50). Z drugiej strony wolne środki finansowe pochodzące 
z finansowania wewnętrznego wpływają na zdolność i skłonność do inwestowania (Kusz, 
2009, s. 20–21), ale mogą również ograniczać tempo wzrostu.

Wielkość przedsiębiorstwa, dynamika wzrostu przychodów ze sprzedaży oraz relacje 
kapitału obcego do własnego kształtują poziom kapitału obrotowego netto (Horrigan, 1965, 
s. 562–563; Richardson, Kane, Lobingier, 1998, s. 167–186). Znaczenie tych determinant 
wynika ze specyfiki cyklu konwersji gotówki podmiotów w danej branży, co może powodo-
wać zróżnicowane zapotrzebowanie na finansowanie wewnętrzne i zewnętrzne (Hill, 2010, 
s. 783–805), a także zmiany w zakresie rentowności (Deloof, 2003, s. 573–587). Poziom 
finansowania wewnętrznego warunkuje dostępność środków pieniężnych, które wymagają 
odpowiedniej koordynacji i kontroli z zakresu przepływów pieniężnych działalności opera-
cyjnej (Coluzzi, Ferrando, Martinez-Carrascal, 2012, s. 12). 

Celem badania była ocena stopnia i struktury finansowania wewnętrznego małych przed-
siębiorstw przetwórstwa spożywczego. Ponadto ocenie poddano relacje występujące pomię-
dzy finansowaniem wewnętrznym a poziomem zadłużenia oraz rentownością sprzedaży.

1. Pojęcie finansowania wewnętrznego w literaturze

Źródła finansowania można podzielić według pochodzenia na wewnętrzne i zewnętrzne. Dla 
małych i średnich przedsiębiorstw wiodącą rolę pełni finansowanie wewnętrzne (Haynes, 
2006, s. 157–168), często utożsamiane z samofinansowaniem. Finansowanie wewnętrzne jest 
finansowaniem własnym przedsiębiorstw, natomiast finansowanie własne może pochodzić 
z zewnątrz (Koralun-Bereźnicka, 2008, s. 62). Finansowanie własne utożsamiane jest z ka-
pitałem własnym, odzwierciedlając równowartość składników majątku, które wnoszą właś-
ciciele do przedsiębiorstwa wraz z wygospodarowanym w trakcie prowadzonej działalności 
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zyskiem, który nie podlega wypłacie. W takim ujęciu kapitał własny może podlegać analizie 
w zakresie oceny kapitałów powierzonych (stanowiących zasilanie zewnętrzne) oraz kapitału 
wypracowanego – utożsamianego z zasilaniem wewnętrznym (Czerwinska-Kayzer, 2006, 
s. 66). W badaniach podjęto tematykę jedynie finansowania wewnętrznego przedsiębiorstw.

Wewnętrzne źródła finansowania tworzy głównie wypracowany i zatrzymany w przed-
siębiorstwie zysk, amortyzacja, wpływy ze sprzedaży majątku, a także okresowe nadwyżki 
środków pieniężnych (Jędrzejczak-Gas, 2008, s. 69–74; Zarębski, 2009, s. 145–146; Panfil, 
2008, s. 60–62). Finansowanie wewnętrzne jest utożsamiane z dostępnym saldem środków 
pieniężnych, którego poziom może być związany z gromadzonymi oszczędnościami 
w przedsiębiorstwie. Inne podejście dzieli finansowanie wewnętrzne na środki pozyskane 
wskutek przekształceń majątkowych oraz poprzez kształtowanie kapitału. Ponadto do źródeł 
finansowanie wewnętrznego zaliczyć można środki finansowe pochodzące z utworzonych 
długookresowych rezerw w kapitale zapasowym (Gorczyńska, Zaniecka, 2006, s. 42–45; 
Duraj, 2000, s. 122–123). Natomiast konsekwencją tworzenia rezerw jest spadek wartości 
kapitału własnego przedsiębiorstw warunkowany otoczeniem prawnym, które w znaczący 
sposób determinuje gospodarowanie kapitałem własnym w zakresie jego pozyskiwania, 
gromadzenia oraz wykorzystywania zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi 
i realizowanymi strategiami finansowymi (Sajnóg, 2016, s. 92).

Do kapitału wewnętrznego w przypadku małych przedsiębiorstw, które nie posiadają 
osobowości prawnej, zaliczane są wypracowane przez właściciela/właścicieli środki 
z podstawowej działalności. W przedsiębiorstwach posiadających osobowość prawną do we-
wnętrznych źródeł finansowania kwalifikowane są wypracowane środki pieniężne podczas 
prowadzenia działalności, które pochodzą z zatrzymanego zysku, amortyzacji oraz wpłaty 
wspólników (Duraj, 2000, s. 123).

2. Rola finansowania wewnętrznego i cel jego wykorzystania

Finansowanie wewnętrzne pełni istotną rolę w działalności podmiotów w zakresie finan-
sowania pierwotnego, bieżącego oraz inwestycyjnego (Matejun, Szymańska, 2012, s. 212; 
Chay, Park, Kim, Suh, 2015, s. 149). Finansowanie pierwotne dotyczy wkładu właścicieli, 
bieżące natomiast wiąże się ze zwiększaniem ilości środków poprzez przekształcenie dóbr 
rzeczowych w środki pieniężne, które powinny przyczyniać się do wzrostu obrotów i zyskow-
ności przedsiębiorstwa. Utrzymanie stałego dostępu do finansowania wewnętrznego wspiera 
zarządzanie płynnością przedsiębiorstwa. Ponadto kapitał wypracowany pełni istotną rolę 
zarówno w finansowaniu bieżącej działalności, jak i planowanych inwestycji. Wewnętrzne 
finansowanie w tym ujęciu będzie pozyskiwane poprzez kształtowanie kapitału w zakresie 
wielkości zatrzymanego zysku w przedsiębiorstwie. To źródło finansowania wewnętrznego 
charakteryzuje się najwyższą dostępnością dla przedsiębiorstw (Mac an Bhaird, Lucey, 2011, 
s. 728), dlatego wielkość zysku zatrzymanego jest odpowiedzialna za wkład właścicieli we 
wzrost przedsiębiorstwa (Bartkiewicz, 2007, s. 29–30). W przedsiębiorstwach, w których 
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wystąpiła wysoka reinwestycja zysku, realizowane są inwestycje o najwyższej wartości 
(Franc-Dąbrowska, 2009b, s. 161–162), wspierając wzrost tych podmiotów.

Amortyzacja stanowi jeden z ważniejszych elementów finansowania wewnętrznego, 
szczególnie w sytuacji przedsiębiorstw o kapitałochłonnej działalności. Kapitał amor-
tyzacyjny z reguły powinien być przeznaczony na inwestycje związane z odtworzeniem 
wartości aktywów trwałych. Natomiast rzeczywiste zużycie danego składnika majątku 
często nie pokrywa się z okresem umorzenia księgowego danego składnika majątku. 
Kapitał amortyzacyjny może być w takiej sytuacji przeznaczony na finansowanie innych 
inwestycji lub wydatków przedsiębiorstwa. W wielu badaniach potwierdzono ograniczone 
możliwości inwestycyjne małych podmiotów, które charakteryzują się niskim poziomem 
finansowania wewnętrznego (Hubbard, 1998, s. 193–225). Natomiast odpowiednie zarzą-
dzanie i kontrola funduszy pochodzących z amortyzacji wpływają korzystnie na rozwój 
przedsiębiorstw, stanowiąc uzupełniające źródło finansowania inwestycji (Kamoto, 2014,  
s. 107–125). Przedsiębiorstwa ponoszące wysokie wydatki inwestycyjne cechują się niższym 
poziomem finansowania wewnętrznego (Bhagat, Moyen, Suh, 2005, s. 451). Ograniczenia te 
mogą być niższe przy przyjęciu odpowiedniej strategii dokonywanych odpisów amortyza-
cyjnych, które przyczyniają się do spadku wartości kapitału własnego poprzez negatywny 
ich wpływ na wynik finansowy netto, z drugiej strony powiększając fundusz amortyzacyjny 
(Grabowska, 2010, s. 127–128). Wybór danej metody amortyzacji będzie kształtował wartość 
operacyjnych przepływów pieniężnych netto, wspierając bądź ograniczając samofinansowa-
nie (Iwin-Garzyńska, 2005, s. 99).

W ramach przekształceń majątkowych na poziom finansowania wewnętrznego wpływają 
zmiany w strukturze majątku w wyniku przyśpieszenia obrotu kapitału, a także sprzedaży 
majątku (Skowronek-Mielczarek, 2005, s. 21–25). Zmniejszenie danego składnika majątku 
przekłada się na zwiększenie aktywów innego rodzaju, mogąc przyczynić się do napływu 
środków pieniężnych do przedsiębiorstwa z zewnątrz w sytuacji, gdy zmianom ulega jedynie 
struktura aktywów. Tak zdefiniowane finansowanie wewnętrzne dotyczy środków pozy-
skanych z transformacji majątku (Jędrzejczak-Gas, 2008, s. 69–73; Tokarski, 2007, s. 63). 
Finansowanie wewnętrzne może być pozyskane wskutek poprawy zarządzania aktywami 
i zobowiązaniami bieżącymi, co wpływa na przyśpieszenie obrotu kapitału (Szczepankowski, 
2004, s. 89). Poprawę cyklu konwersji gotówki, czyli transformację aktywów z formy rze-
czowej na pieniężną, mogą usprawnić w przedsiębiorstwie takie formy finansowania jak 
factoring (Duliniec, 2011, s. 32). Dostęp do tego typu finansowania może być ograniczony 
z uwagi na zbyt wysoki koszt kapitału.

3. Wybrane determinanty finansowania wewnętrznego

Determinanty finansowania wewnętrznego są zbieżne z czynnikami oddziaływującymi na 
finansowanie zewnętrzne (Haynes, 2006, s. 159). Przedsiębiorstwa o wysokiej zyskowności 
będą ograniczać finansowanie zewnętrzne z uwagi na możliwość pokrywania zapotrzebowania 
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na kapitał finansowaniem wewnętrznym (Barton, 1989, s. 36–44; Franc-Dąbrowska, 2009a, 
s. 371; Abor, 2008, s. 397; Bannier, Zahn, 2012, s. 232). W rentownych przedsiębiorstwach 
zarządzający preferują finansowanie poprzez zysk zatrzymany, a spodziewana zależność 
pomiędzy rentownością a zaangażowaniem długu jest negatywna, co potwierdzono w wielu 
badaniach (Myers, Majluf, 1984, s. 187–221; Bevan, Danbolt, 2002, s. 159–170; Mazur, 
2007, s. 495–514; Ezeoha, 2008, s. 351–364; Chen, Chen, 2011, s. 10972–10983). Negatywny 
związek między zyskownością operacyjną a poziomem zadłużenia wynika z możliwości 
spełniania warunków dodatniego efektu dźwigni finansowej (Łukasik, Naczyński, 2015,  
s. 77). Finansowanie wewnętrzne w przypadku takich przedsiębiorstw może być przezna-
czane na wdrażanie inwestycji, wspierając szybszy wzrost tych jednostek (Bottazzi, Secchi, 
Tamagni, 2014, s. 111). Ponadto przedsiębiorstwa o wysokiej dynamice wzrostu wymagają 
większego zaangażowania kapitału obrotowego, który często wspierany jest finansowaniem 
zewnętrznym. Zależność ta może być jednak wynikiem specyfiki prowadzonej działalności 
w danej branży, stąd też finansowanie wewnętrzne może być kształtowane przez udział 
aktywów trwałych w strukturze majątku (Carpenter, Petersen, 2002, s. 299), a także poziom 
zapotrzebowania na kapitał obrotowy (Mądra, 2010, s. 182–192). 

4. Metody badań

Badanie przeprowadzono wśród przedsiębiorstw przetwórstwa spożywczego. Objęto nim 
małe podmioty zakwalifikowane do badań na podstawie „liczby pracujących” na koniec roku 
obrotowego (10–49 pracujących). Dane finansowe pochodzą z badania F-021 GUS2, a opra-
cowane wyniki dotyczą przedsiębiorstw z działu 10.0 (produkcja artykułów spożywczych) 
i 11.0 (produkcja napojów) według nomenklatury PKD 20073. Okres badań obejmował lata 
2010–2015, a liczba podmiotów w badanej grupie wynosiła odpowiednio: 2662, 2653, 2640, 
2640, 2620 oraz 2548, w tym liczba przedsiębiorstw zakwalifikowanych jako małe: 1277, 
1269, 1271, 1294, 1265 oraz 12084.

W opracowaniu przedstawiono strukturę finansowania wewnętrznego przy uwzględnie-
niu środków pozyskiwanych z przyśpieszenia obrotu kapitału obrotowego (zmiana wielkości 

1  To badanie przedsiębiorstw niefinansowych pełniące rolę uzupełniającą do bazy sprawozdań SP. Kierowane 
jest do jednostek o liczbie pracujących 10 i więcej osób. Baza tych sprawozdań stanowi jedno ze źródeł danych dla 
rachunków narodowych GUS. 

2  Opracowane dane z GUS zostały zakupione w ramach realizacji grantu wewnętrznego Szkoły Głównej 
Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie w 2016 r.

3  Badaniami objęto PKD 10.0 i 11.0, w tym grupy: 10.1 – Przetwarzanie i konserwowanie mięsa oraz produk-
cja wyrobów z mięsa, 10.2 – Przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków, 10.3 – Przetwarzanie 
i konserwowanie owoców i warzyw, 10.4 – Produkcja olejów i tłuszczów pochodzenia roślinnego i zwierzęcego, 
10.5 – Wytwarzanie wyrobów mleczarskich, 10.6 – Wytwarzanie produktów przemiału zbóż, skrobi i wyrobów 
skrobiowych, 10.7 – Produkcja wyrobów piekarskich i mącznych, 10.8 – Produkcja pozostałych artykułów 
spożywczych oraz 10.9 – Produkcja gotowych pasz i karm dla zwierząt oraz 11.0 – Produkcja napojów. 

4  Udział małych podmiotów w próbie stanowił w latach 2010–2015 odpowiednio: 48,0%; 47,8%; 48,1%; 
49,0%; 48,3% oraz 47,4%.
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kapitału obrotowego), zysku netto5, odpisów amortyzacyjnych oraz ze sprzedaży majątku. 
Obliczoną wartość finansowania wewnętrznego odniesiono do poziomu majątku ogółem. 
Wyniki dla małych przedsiębiorstw porównano do wielkości średnich w podziale na dane 
grupy PKD. Dla oceny zróżnicowania finansowania wewnętrznego badanych przedsiębiorstw 
analizie poddano poziom zadłużenia oraz rentowność sprzedaży w zakresie działalności 
operacyjnej (return on sale – ROS). 

W badaniach założono hipotezę dotyczącą negatywnego wpływu wzrostu finansowania 
wewnętrznego na poziom zadłużenia oraz dodatniego wpływu występującego w odniesieniu 
do rentowności sprzedaży przy uwzględnieniu wyniku na działalności operacyjnej.

5. Wyniki badań

W tabeli 1 zaprezentowano statystyki opisowe dla relacji źródeł finansowania wewnętrznego 
do majątku ogółem. Zmienna ta przestawia poziom dostępności tego źródła finansowania 
w badanych przedsiębiorstwach. Średni poziom finansowania wewnętrznego był na zbli-
żonym poziomie w przedsiębiorstwach małych, jak i średnio w badanych podmiotach. 
Wielkość ta kształtowała się na poziomie 13% w okresie badawczym. Mediana badanej 
relacji była jednak wyższa od średniej w przypadku wielkości dla całej próby o 1,12 p.p. 
i wynosiła 14,36%. W małych przedsiębiorstwach różnica ta była mniejsza i wynosiła 0,67 
p.p. Zakres rozstępu tej zmiennej był wyższy w przypadku małych podmiotów (37,97 p.p.) 
niż średnio w próbie. Przełożyło się to na nieznacznie wyższy poziom zmienności finan-
sowania wewnętrznego w relacji do aktywów w przypadku małych podmiotów, dla który 
współczynnik zmienności wyniósł 53,43%.

Tabela 1

Statystyki opisowe zmiennej relacja źródeł finansowania wewnętrznego do aktywów ogółem w la-
tach 2010–2015

Wyszczególnienie Średnia 
(%)

Mediana 
(%)

Minimum 
(%)

Maksimum 
(%)

Rozstęp
(p.p.)

Wsp. zmn.
(%)

Średnio 13,24 14,36 –10,66 25,27 35,94 52,30

Małe 13,05 13,72 –7,90 30,07 37,97 53,43

Źródło: opracowanie własne.

Poziom finansowania wewnętrznego był wyższy w przypadku średniej wielkości tych 
środków przypadających na jedno przedsiębiorstwo w porównaniu do podmiotów małych 
(rys. 1). Różnica pomiędzy wartością dostępnego finansowania wewnętrznego wskazywała 
nawet w przypadku grupy podmiotów o PKD 10.8 na 25-krotnie wyższą wartość tych 
środków w przypadku wielkości średniej w próbie niż w małych podmiotach. Tak wysoką 

5  Brak danych w zakresie zysku zatrzymanego.
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różnicę odnotowano również dla przedsiębiorstw o PKD 10.5, w których było 16-krotonie 
mniej tych środków w przedsiębiorstwach małych. 

Rysunek 1. Średnia wartość finansowania wewnętrznego w przedsiębiorstwie małym i średnio 
według PKD (tys. zł)
Źródło: opracowanie własne.

Najmniejsza różnica pomiędzy wartością dostępnego finansowania wewnętrznego 
wystąpiła w grupie o PKD 10.6 – małe podmioty miały jedynie 3-krotnie mniej środków 
pochodzących z finansowania wewnętrznego wobec wielkości średniej dla tej grupy. 
Zróżnicowanie tych wielkości pomiędzy dwiema grupami wynikać mogło ze skali pro-
wadzonej działalności, która cechuje się wyższą zmiennością warunkowaną specyfiką 
produkcji oraz transakcji w danej grupy PKD 10.0 i 11.0.

Na rysunku 2 przedstawiono relację wyróżnionych dla celów badania źródeł finansowa-
nia wewnętrznego w podziale na małe podmioty, jak i wielkość średnią w badanej grupie 
przedsiębiorstw. Najwyższy udział w finansowaniu wewnętrznym stanowił zysk netto 
(w małych podmiotach 49,6% wartości tych środków). W badanej próbie przedsiębiorstw 
wielkość ta wyniosła średnio 47,4%. Drugim istotnym źródłem finansowania wewnętrznego 
w badanych podmiotach były odpisy amortyzacyjne. Środki pochodzące z amortyzacji 
cechowały się wyższym poziomem w przypadku wielkości średniej dla danej próby, dla 
której udział ten wyniósł 39,4%. W małych podmiotach po wykluczeniu grupy 10.4, w której 
odnotowano stratę netto, poziom środków pochodzących z amortyzacji stanowił 31,9% 
w badanym okresie. Trzecim w kolejności najwyższym wartościowo źródłem finansowania 
wewnętrznego były środki pochodzące z poprawy obrotu kapitału obrotowego. Dostępność 
tej formy finansowania charakteryzowała się wysokim zróżnicowaniem ze względu na 
przynależności do danej grupy PKD i związane z tym zmiany w zarządzaniu kapitałem 
obrotowym netto w badanym okresie.



128 Magdalena Mądra-Sawicka

Rysunek 2. Struktura głównych źródeł finansowania wewnętrznego w latach 2010–2015
Źródło: opracowanie własne.

Relacja źródeł finansowania wewnętrznego do aktywów ogółem (rys. 3) nie wskazywała 
na jednolity trend zmian zarówno dla małych przedsiębiorstw, jak i dla wielkości średnich 
w badanej próbie. Wskaźnik ten cechował się wyższym poziomem średnio w grupie w po-
równaniu do małych podmiotów w 2010 roku o 2,5 p.p., w 2011 roku – o 1,4 p.p. i w 2014 
roku – o 1,9 p.p. W pozostałych latach relacja ta była wyższa w podmiotach małych w 2012 
roku o 2,5 p.p., w 2013 roku – o 0,2 p.p. oraz w 2015 roku – o 2,0 p.p. 

Poziom finansowania wewnętrznego kształtuje zapotrzebowanie na finansowanie ze-
wnętrzne. Wskaźnik zadłużenia ogółem w latach 2010–2015 wyniósł w przedsiębiorstwach 
małych od 40,3% w grupie podmiotów o PKD 10.7 do 67,8% w grupie podmiotów o PKD 
10.4. W przypadku średniej wielkości tego wskaźnika w badanej próbie jego najniższy 
poziom wyniósł 34,3% w przedsiębiorstwach o PKD 10.8, natomiast najwyższy odnotowano 
w grupie podmiotów o PKD 11.0 – 55,7%. Wielkość średnia w badanej populacji wskaźnika 
zadłużenia wyniosła 46,5%, natomiast w małych podmiotach była wyższa i wyniosła 50,0%. 
Relacja ta wskazuje na większe zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne w porównaniu 
do wielkości średniej w badanej próbie podmiotów pomimo zróżnicowanej dostępności do 
finansowania wewnętrznego w danych grupach PKD. 

Poziom finansowania zewnętrznego przewyższał oszacowany poziom finansowania 
wewnętrznego. W badanym okresie w małych podmiotach był wyższy o 33,3 p.p., nato-
miast średnio w badanej próbie o 35,1 p.p. W badanym okresie nie odnotowano jednolitych 
tendencji zmian tej wielkości (rys. 3).
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Rysunek 3. Finansowanie wewnętrzne a poziom zadłużenia przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne.

Na rysunku 4 przedstawiono relację finansowania wewnętrznego w stosunku do majątku 
ogółem w odniesieniu do ROS oraz poziomu zadłużenia według wyróżnionych grup PKD 
w latach 2010–2015. Zarówno w badanej próbie podmiotów, jak i w małych przedsiębior-
stwach poziom finansowania wzrastał wraz z wyższym poziomem rentowności sprzedaży. 
Dla oszacowanej funkcji liniowej zarówno w przypadku wielkości średnich w badanej 
populacji, jak i dla małych przedsiębiorstw finansowanie wewnętrzne było dostępne przy 
uzyskaniu rentowności sprzedaży na poziomie wyższym niż 3%. Współczynnik w oszaco-
wanym równaniu liniowym dla zmiennej finansowanie wewnętrzne w relacji do aktywów 
ogółem (x) był wyższy dla przedsiębiorstw małych (0,2114) wobec wielkości średniej 
w badanej grupie (0,1626). 
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Rysunek 4. Finansowanie wewnętrzne a poziom rentowności sprzedaży i zadłużenia w latach 
2010–2015
Źródło: opracowanie własne.

Wraz ze wzrostem relacji finansowania wewnętrznego do aktywów ogółem poziom 
zadłużenia zmniejszał się. Tendencja ta była zachowana zarówno w małych przedsię-
biorstwach, jak i w badanej próbie. W małych przedsiębiorstwach wraz ze wzrostem 
finansowania wewnętrznego poziom zadłużenia zmniejszał się o 0,70%, natomiast średnio 
w badanej populacji o 0,69%. Wyższy poziom zadłużenia w przedsiębiorstwach małych 
przyczyniał się do spadku finansowania wewnętrznego, co wskazywać może na ograniczone 
możliwości wykorzystania pozytywnego efektu dźwigni finansowej (w przypadku małych 
przedsiębiorstw 59,2%, a średnio 55,7%), co może być związane z wyższym kosztem kapi-
tału ponoszonym przez te jednostki.

Wartość finansowania wewnętrznego wobec aktywów ogółem odniesiono do wybranych 
determinant, mierząc ich siłę i kierunek związku za pomocą współczynnika porządku rang 
Spearmana (tab. 2). Z uwagi na wysoki udział zysku netto jako kategorii finansowania 
wewnętrznego dodatkowo przedstawiono również tę siłę zależności w podziale na małe 
przedsiębiorstwa i wielkości średnie w badanej grupie. Znaczenie zysku netto w kształ-
towaniu finansowania wewnętrznego było wyższe w przypadku przedsiębiorstw małych, 
dla których współczynnik korelacji wyniósł 0,6126. Finansowanie wewnętrzne było silniej 
powiązane z poziomem zadłużenia (zależność ta odnotowała ujemną korelację) w przypadku 
wielkości średniej w badanej próbie (–0,5887) niż w podmiotach małych (–0,3627). Wzrost 
poziomu finansowania wewnętrznego w mniejszym zakresie wpływał na spadek zadłużenia 
w małych podmiotach w porównaniu do wielkości średnich w badanej próbie. Wskazuje to 
na wyższe zapotrzebowanie na finansowanie wewnętrzne małych podmiotów przetwórstwa 
spożywczego niż w badanej grupie podmiotów ogółem. Wyższy poziom odpisów amortyza-
cyjnych występował średnio w branży w porównaniu do małych przedsiębiorstw. Powoduje 
to, iż małe podmioty mogą w mniejszym stopniu kształtować finansowanie wewnętrzne za 
pośrednictwem funduszu amortyzacyjnego, co wynika z realizacji inwestycji o mniejszej 
wartości pozwalającej na podjęcie niższego ryzyka.
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Poziom finansowania wewnętrznego w relacji do aktywów ogółem był silniej kształtowa-
ny przez rentowność sprzedaży w przypadku wielkości średniej w badanej próbie (0,5956) 
niż w małych przedsiębiorstwach (0,3687). Wskazuje to na mniejsze możliwości zwiększania 
dostępności do finansowania wewnętrznego w małych podmiotach dzięki poprawie rentow-
ności sprzedaży.

Tabela 2

Korelacja porządku rang Spearmana

Wyszczególnienie
Relacja źródeł finansowania wewnętrznego do aktywów ogółem

średnio małe

Zysk netto 0,4451* 0,6126*

Wskaźnik zadłużenia –0,5887* –0,3627*

ROS 0,5956* 0,3687*

* Oznaczone współczynniki korelacji są istotne z p < 0,05000.
Źródło: opracowanie własne.

Uwagi końcowe

Celem opracowania była ocena poziomu i znaczenia finansowania wewnętrznego w relacji do 
wartości majątku. Na podstawie przeprowadzonych badań potwierdzono hipotezy badawcze. 
Wzrost rentowności sprzedaży zwiększał dostępność do finansowania wewnętrznego, nato-
miast nie był jedyną determinantą kształtującą poziom tego źródła finansowania w badanej 
próbie przedsiębiorstw. Badane podmioty w znaczącym stopniu korzystały z finansowania 
obcego, które przewyższało oszacowaną dostępność finansowania wewnętrznego średnio 
ponad 3-krotnie. Wzrost finansowania wewnętrznego przyczyniał się do ograniczenia finan-
sowania obcego w badanych podmiotach, co potwierdza założenia teorii hierarchii źródeł 
finansowania. Tempo ograniczania finansowania zewnętrznego wraz z wyższym poziomem 
finansowania wewnętrznego było wyższe w przypadku małych przedsiębiorstw. Potwierdza 
to akceptację wzrostu ryzyka finansowego w sytuacji braku własnych środków oraz jego 
ograniczanie wraz ze zwiększoną dostępnością do samofinansowania.

Poziom finansowania wewnętrznego w małych przedsiębiorstwach przetwórstwa spo-
żywczego był w większym stopniu kształtowany przez rentowność sprzedaży w porównaniu 
do wyników dla całej branży. W małych podmiotach w porównaniu do średnich wystąpiła 
słaba zależność korelacyjna pomiędzy relacją finansowania wewnętrznego a wskaźnikiem 
zadłużenia oraz ROS, co potwierdza większe zapotrzebowanie na finansowanie wewnętrzne 
tych jednostek w porównaniu do całego sektora przetwórstwa spożywczego.

Ograniczeniem przeprowadzonych badań jest prezentacja danych przedstawiających 
wielkości średnie dla danych grup PKD według działu 10.0 i 11.0. Dalsze badania powinny 
być ukierunkowane na ocenę zmian w zakresie kształtowania kapitału obrotowego w celu 
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zwiększenia efektywności wykorzystania finansowania wewnętrznego. Uzyskane efekty 
badań dotyczą decyzji finansowanych, zarówno krótko-, jak i długoterminowych, w zakresie 
kształtowania strategii finansowania przez zarządzających małymi przedsiębiorstwami 
w sytuacji występowania stałej lub okresowej nadwyżki albo niedoboru finansowania 
wewnętrznego.
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INTERNAL FINANCING OF SMALL FOOD PROCESSING ENTERPRISES

Abstract: Purpose – the purpose of the study was to assess the level and structure of internal financing in small 
food processing enterprises. 
Design/methodology/approach – the research was carried out on the basis of the F-02 GUS statistical form for 
non-financial corporations. Companies with PKD 10.0 and 11.0 were included in the sample. The research pe-
riod covered years 2010–2015. The results of small business studies were compared with average values for the 
variables tested in the selected industry. The level of internal financing was determined on the basis of the net 
profit, depreciation, funds raised from the sale of assets and on account of the capital management improvement. 
Findings – during the period considered, the greatest contribution to the internal financing of small enterprises 
was attributable to net profit and depreciation, which together accounted for 81.5% of the available funds. In 
small enterprises compared to the industry average, higher profit and profitability contributed less to the in-
crease of the internal financing sources. In the case of the debt level, in small entities, the growth of this variable 
contributed less to the reduction of internal financing compared to the average for the surveyed sample.
Originality/value – the conducted research allows identifying the role of self-financing in the capital structure 
decision of small enterprises with the comparison to investigated branch tendencies.
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Introduction

The discussion on the possibilities of funding civil activity more and more often stresses 
the validity of efforts made by non-governmental organisations aiming at commercial activ-
ity: the commercial sale of goods and services. Such a way of gaining capital can be defined 
as the economisation of non-governmental organisations which classifies them in the sector 
of social enterprises. Growing needs, in broadly understood social domain, and changes 
in social policy, expressed, among other things, in reducing social aid spending, put pressure 
on developing commercial strategies by non-governmental organisations to gain funding 
essential for social mission fulfilment. Aside from human factor, it is financial capital which 
is a key factor to perform tasks attributed to NGOs.

A commercial activity of social enterprises, as the source of capital contribution, involves 
activity and resources of various entities which support their social mission. In a traditional 
approach, social enterprises try to attract attention of private and institutional donators to 
finance their priorities. The financial and non-financial involvement of donators strongly 
influences the possibilities and a scale of performed activity. Another source of revenues 
of social enterprises are public sources gained from national and international funds. A vital 
role in that respect is played by the EU structural funds.

Numerous researches stress the validity of the economisation of social enterprises regard-
ing the increase of economic stability, self-sufficiency or establishing closer relationships 
with other entities (Hager, 2001, p. 376–392; Keating, Fischer, Gordon, Greenlee, 2005; 
Greenlee, 2002, p. 199–210; Carmin 2010, p. 183–202; Carroll, Stater, 2009, p. 947–966; 
Weber, 2012; Geobey, Weber 2013, p. 124–137; Dees, 1998, p. 54–69). This way they em-
phasise the need of creation and development of social enterprises.
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However, in scientific elaborations, devoted to NGOs marketisation, there is a significant 
lack of research showing real influence of various financing resources on the scale of their 
activity. In that respect, the analysis of those dependencies is the main aim of the paper. 
ANOVA analysis and rankings analysis was used to achieve that goal. Also, other methods 
including: step regression, interactive trees (Classification and Regression Trees – C&RT), 
reinforced trees, MARSplines and neural networks, were used. 

1. The economization of NGOs’ activities

Non-governmental organisation (NGOs) cover a wide range of organisational forms. These 
are the enterprises which secure a certain form of social work and do not belong to a sector 
of commercial and governmental entities (Gray, Bebbington, Collison, 2006). The lack 
of affiliation with the latter is a base to define NGOs (Salamon, Hems, Chinnock, 2000). 
NGOs are self-governed, independent organizations, of a voluntary character and a tendency 
to involve their supporters and members in the activities on the basis of common values, 
interests or concerns. They aim at public benefit and are formally registered by the state 
(Kilby, 2006, p. 951–963). 

As Martens (2002, p. 282) indicates NGOs are formal (professional), independent social 
organisations which strive for promotion of common goals on the national and international 
level. Growing needs, in broadly understood social domain, and changes in social policy, 
expressed in a decrease of social aid spending, put pressure on NGOs to develop commercial 
strategies to gain financing indispensable to fulfil their social mission (Kerlin, Pollak, 2006), 
and, at the same time, their “transformation” to social enterprises.

The consideration on the economisation of NGOs must start with an issue of semantics. 
Polish term “economization” is derived from English economisation. In Polish and foreign 
literature, we can encounter also other terms, such as marketisation (Simpson, Cheney, 2007, 
p. 191–222; Dart 2004a, p. 290–310 and 2004b, p. 411–424), commercialization (Dees, 1998, 
p. 54–69; Eikenberry, Kluever, 2004, p. 132–140) or less frequently a term professionalisa-
tion (Stankiewicz, Seiler, 2013, p. 354; Zielińska, 2011, p. 96–104).

In relation to social organisation the term economisation means an attempt to adapt entre-
preneurial behaviours to gain sources for realisation of their social mission, which in the face 
of growing needs in a social domain requires bigger financial inputs (Salamon, 1997). As 
Calışkan and Callon (2009) indicate, the economisation can be described as a complex process 
which bases on a precise categorisation of entities which are subject to the economisation. 
The foundation of this process is to gain the capital from profitable activity which classifies 
social organisations conducting their own business activity into the sector of social enterprises 
(Mikołajczak, Czternasty, 2015a, p. 43–52). The activity of NGOs as the entities of social 
economy is not oriented towards profit which is one of their basic features.

The economisation of social organisations stimulates the creation of economic stability 
of the organisation which, as Carmin (2010, p. 183–202) states, is vital for NGOs because 
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it provides not only the support which enables the activity oriented towards social goals 
but also the sources to employ workers, buy equipment and keep the posts. It also concerns 
the changes in the scope of management of organisations, emphasising their enterprising 
character and self-efficiency (Foster, Bradach, 2005, p. 92–100).

2. Financing the activity of social enterprises

Adaptation of entrepreneurial behaviours of gaining the capital for activity of the organisa-
tion and entrepreneurial orientation in generating revenues relates to the dualism of NGOs’ 
activity. It refers to the change of functioning formula from non-profit to not-for-profit, 
i.e. entering the market directly and initiating a business or other form of paid activity. 
However, NGOs must depend on many different sources of support to fulfil social mission 
(Froelich, 1999, p. 246–268; Enjolras, 2002; King, 2006; Maier, Meyer, Steinbereithner, 2016,  
p. 64–86). In turn, among financial premises, another incentive for NGOs to diverse sources 
of their revenues is a default threat and possibility of revenue drop which were identified 
as the consequence of the latter. Research showed that NGOs of differentiated revenues are 
characterised by a stronger financial position compared to those which use only few revenue 
sources (Chang, Tuckman, 1994, p. 273–290; Keating et al., 2005).

NGOs operating as social enterprises, apart from business revenues, try to attract attention 
of private and institutional donators to finance their priorities. The financial and non-financial 
involvement of private and institutional donators supports the opportunities for the activity. 
Researchers stress that conducting a business activity by social enterprises, on one hand, 
allows to become more independent of public administration and philanthropy (Dees, 1998,  
p. 54–69), while on the other, it gives them the opportunity to gain resources from social inves-
tors (Geobey, Weber, 2013, p. 124–137). An example of such financing can be Social Impact 
Investing (SII) which constitute a new class of assets representing a special relation of risk 
return (O’Donohoe, Leijonhufvud, Saltuk, Bugg-Levine, Brandenburg, 2010) and which have 
similar properties to “high effectiveness” investments (Brandstetter, Lehner, 2014).

Social enterprises also have numerous opportunities of using public sources. The latter 
refer to national financing, as well as, international (including EU funds). The EU funding 
can represent a significant supplement for national resources of social enterprises which are 
provided via numerous other mechanisms offered earlier by the European Commission within 
the framework announced in “The Social Business Initiative”. It shows that the EU notices  
a clear need to support social enterprises, which is also reflected in structural funds proposed 
by the Commission. It concerns the European Social Fund, European Regional Development 
Fund and Cohesion Fund (Mikołajczak, Czternasty, 2015b, p. 427–428).

Among the researchers there are the voices of criticism. Edward and Hume (1996, p. 969) 
prove that some NGOs, which are concerned to be social enterprises, by establishing closer 
relationships with the state within public financing, can improve the scale of activity and su-
persede smaller organisations. As a consequence, it results in dominations of big entities. 
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Moreover, commercial non-governmental organisations, which have access to significant 
governmental sources, can expand their actions and, at the same time, to decrease their 
activity in fields which are important from the point of view of benefactors. According to 
the authors, short-term public subsidies limit the pursuit of commercial and non-commercial 
NGOs to implement innovations because time and space for reflections on innovative activ-
ity within non-governmental organisations yield a drastic decrease in those NGOs which 
become contractors of requirements of the subsidy. 

3. Data and research methods 

The obtained data came from the Klon/Jawor Association which conducted a research 
based on a national, representative sample of 3800 NGOs (foundations and associations) 
in the second and third quarter of 2015. The research, commissioned by the Klon/Jawor 
Association, was carried out by Millward Brown. The research was conducted on a random-
stratified sample of foundations and associations, which was sampled from REGON registry 
of GUS (Main Statistical Office) (situation as of December 2014), verified basing on the in-
formation from KRS (Krajowy Rejestr Sądowy – National Court Register) and the data from 
bazy.ngo.pl website1.

In Poland, there are 17 thousand registered foundations and 86 thousand associations (exclud-
ing Volunteer Fire Department). However, only 70 thousand of them are active. Most of the non-
governmental organisations are involved in sport activities, tourism, recreation and hobbies. 
They constitute the basic scope of activities of 34% of a total number of organisations.

The percentage of NGOs which are mostly involved in education reaches 15% of non- 
-governmental sector. The third most numerous group of this sector includes organisations 
which focus on culture and art – 13% of analysed NGOs. A smaller number of organisations 
covers social services, health protection and development.

There were several arguments which persuaded the Author to use the secondary data 
made available by the Klon/Jawor Association. First and foremost, it enabled to enlarge 
the sample, its representativeness and the number of observations which led to broader 
conclusions in the course of conducted statistical analysis. Moreover, using the existing 
data, combined with own analyses, made it possible to fulfil also different goals than those 
initial ones which prompted the collection of data. A significant premise of an economic 
nature of such approach was the cost of research – much lower compared to original research 
(Frankfort-Nachmias, Nachmias, 2001, p. 321–323).

1  The data on foundations and associations was gathered basing on the interviews. This method used two 
research techniques: 1) 2975 interviews were conducted using CAPI technique (Computer-assisted personal in-
terviewing; pollster in the field; 2) 825 interviews were carried out using CAWI technique (Computer-assisted web 
interviewing; online survey). In both cases, the respondents were people fulfilling key functions in organisations. 
The data was gathered confidentially. Additionally, the report used techniques of preliminary exploratory research 
of a quality character. Within its framework, in the third quarter of 2014, 24 broadened individual interviews, with 
employees and leaders of non-governmental institutions, were carried out.
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In the preliminary stage of research, among all non-governmental organisations, those 
were chosen which determined their revenues, costs and which indicated at least one financ-
ing source.  Among surveyed entities, 3432 were selected for further analysis. Then, to 
estimate the operational scale, natural logarithms of NGOs’ revenues, obtained in 2014, 
were calculated. In turn, to statistically check the significant differences between those 
NGOs which conduct a business activity – social enterprises (the sample of 412 entities 
was selected, 25 of those entities did not present the revenues in 2014, therefore, for further 
analysis a sample of 387 NGOs was selected) and do not conduct a business activity, ANOVA 
analysis was employed within the scale of their functioning. 

In the next phase of analysis all NGOs were classified into two categories on the basis 
of the source of funding (external or internal) which were distinguished in the survey. 
Analyses of the influence of individual financing sources on the activity scale of selected 
NGOs were carried out using the regression tasks of the following methods: (step regression, 
interactive trees (C&RT), reinforced trees, MARSplines and neural networks). In the next 
step a ranking of the above mentioned regression methods was made, according to a fit 
criterion of each function to measure the influence of a given source of financing on the scale 
of NGO activities among those used in the activities of social enterprises and NGOs not 
conducting business activity. A ranking was formed from the most significant to the least 
significant source of funding. The smaller the weight, the bigger the influence of a given 
financing source on the scale of business. Variables were described as the frequency of in-
dividual sources.

4. Empirical results

Basing on the results of ANOVA analysis, we can deduce that the scale of NGOs’ activ-
ity conducting a commercial sale of goods and services (social enterprises) is statistically 
significantly higher than for those which do not perform such activity. F-statistics of variance 
analysis reached 347,38 at p = 0,00. Brown-Forsythe test indicated the homogeneity of vari-
ance in tested groups: p = 0,09.

From the point of view of stimulating the activity of non-earning NGOs, the main fi-
nancing sources were national, as well as international, public funds. The most significant 
sources were the EU funds, followed by central government and administration funds, as 
well as funds coming from Local councils and the European Commission Programmes. 
Internal and external private financing occurred to be the least important, from the point 
of view of non-earning NGOs’ operational scale. The interesting thing is that such regularity 
can be observed also in case of sources form individual and institutional private donators. 
Membership fees are of a very little importance for the scale of activity of those NGOs which 
are not social enterprises (see table 1).
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Table 1

Ranking of financing resources for NGOs not conducting a business activity

Source of financing Internal/external Weight

EU funding external 3,2

Central government and administration external 4,8

Foreign funding (excluding EU) external 5,4

Local council external 5,8

Programmes of the European Commission external 8

Support from other national NGOs external 8

Support from other foreign NGOs external 8

Interests, profits from endowment capital, 
deposits, shares and stocks

internal 11

Donation from other divisions external 11,2

Revenues from 1% of the income tax external 11,4

Financial and non-financial donations from 
private individuals

external 11,8

Membership fees internal 12,2

Public fund-raising revenues external 12,8

Revenue form assets internal 13,2

Revenue from paid-activity of the third 
sector (excluding businesses)

internal 13,2

Financial and non-financial donations from 
institutions, companies

external 13,4

Punitive damages external 16,6

Source: own analysis on the basis of a survey data of the Klon/Jawor Association research on “Condition 
of the third sector in Poland in 2015”; calculations run in STATSTICA 12.

When analysing the ranking of financing sources of non-governmental organisations 
which can be recognised as social enterprises, we can notice a few interesting dependen-
cies. Similar situation occurs in case of NGOs that do not conduct a business activity, i.e. 
EU funds are the most important of capital support for those entities, when it comes to 
the operational scale, as well as foreign public aid. Private sources in a form of revenues from 
financial and non-financial assets clearly become more and more important (interests, profits 
from endowment capital, deposits, shares and stocks and revenue from property). However, 
revenues from paid-activity (sale of goods and services) do not play a key role from the point 
of view of social enterprises in a form of NGOs. Yet, they are not of no significance. 
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Table 2

Ranking of financing resources of social enterprises (NGOs conducting a business activity) 

Source of financing Internal/external Weight

EU funding external 2,2

Programmes of the European Commission external 3,6

Foreign funding (excluding EU) external 4

Interests, profits from endowment capital, 
deposits, shares and stocks

internal 9,2

Central government and administration external 10

Local council external 10,6

Revenue from assets internal 10,6

Support from other national NGOs external 11,4

Support from other foreign NGOs external 11,8

Donation from other divisions external 12,4

Membership fees internal 13

Revenue from commercial activity (sale 
of products and services)

internal 13,2

Public fund-raising revenues external 13,8

Financial and non-financial donations from 
institutions, companies

external 14

Financial and non-financial donations from 
private individuals

external 14,8

Revenues from 1% of the income tax external 16,2

Punitive damages external 17,2

Revenue from paid-activity of the third 
sector (excluding businesses)

internal 18,2

Source: own analysis on the basis of a survey data of the Klon/Jawor Association research on “Condition 
of the third sector in Poland in 2015”; calculations run in STATSTICA 12.

Certainly, social enterprises (NGOs conducting a business activity) indicate the “penetra-
tion” of internal and external financing sources and, at the same time, public and private, 
while among NGOs that do not conduct a business activity a clearer division is visible 
– a bigger stress is put to external public financing.

Conclusions

Basing on the carried-out analysis, it seems legitimate to conclude as follows:
a) social enterprises run their operations on a statistically significantly bigger scale than 

non-earning NGOs;



142 Paweł Mikołajczak

b) social enterprises indicate statistically significantly bigger involvement in finance 
from private sources of funding (interests, profits from endowment capital, deposits, 
shares and stocks and revenue from property) compared to non-earning organisations;

c) revenues from business activity (sale of goods and services) influence the operational 
scale of social enterprises the least;

d) social enterprises present the “penetration” of public and private financing sources 
(as well as external and internal) in the structure of sources of funding, which cannot 
be said about non-earning entities;

e) in both examined groups of entities – the EU funds mostly influence their scale 
of activity.
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ZNACZENIE ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA DLA SKALI DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 
SPOŁECZNYCH

Streszczenie: W ciągu ostatnich kilku dekad w sektorze organizacji pozarządowych można zaobserwować 
istotne zmiany. Polegają one na adaptacji przez nie przedsiębiorczych zachowań, u której podstawy leży między 
innymi zapewnienie NGOs stabilności finansowej oraz możliwości sprawniejszej realizacji misji społecznej. 
Proces ten określa się najczęściej mianem ekonomizacji organizacji non-profit i wzbudza on wiele kontrowersji 
wśród licznych badaczy. Stał się zarazem impulsem dla rozwoju przedsiębiorstw społecznych jako podmiotów 
realizujących działalność gospodarczą nie dla maksymalizacji zysku, lecz w celu wypełniania zadań w sferze 
społecznej. Ich realizacja oprócz działalności zarobkowej wymaga wielu różnych źródeł wsparcia, które warun-
kują skalę ich oddziaływania społecznego. 
Cel – celem artykułu jest analiza porównawcza wpływu poszczególnych źródeł finansowych na skalę działal-
ności NGOs prowadzących działalność gospodarczą (tj. przedsiębiorstw społecznych) oraz nieprowadzących 
takiej aktywności. 
Metodologia badania – do osiągnięcia tak postawionego celu posłużono się analizą ANOVA oraz rangowania. 
Skorzystano również z metod realizujących zadania regresyjne, w tym: regresji krokowej, drzew interakcyjnych 
(C&RT), wzmacnianych drzew, MARSplines oraz sieci neuronowych.
Wynik – skala działalności przedsiębiorstw społecznych (NGOs prowadzących komercyjną sprzedaż produktów 
i usług) jest statystycznie istotnie wyższa niż niezarobkujących. Przedsiębiorstwa społeczne wykazują także 
większe zaangażowanie w wykorzystaniu źródeł prywatnych. Głównym źródłem przychodów determinujących 
skalę działalności NGOs zarobkujących i niezarobkujących są fundusze europejskie. 
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Oryginalność/wartość – artykuł może stanowić istotny wkład w międzynarodową dyskusję poświęconą efek-
tom ekonomizacji organizacji non-profit rozumianej jako komercyjna sprzedaż produktów i usług. Uwidacznia 
się bowiem niewielka liczba opracowań opartych na badaniach empirycznych, ukazujących rzeczywisty wpływ 
źródeł przychodów na skalę działalności przedsiębiorstw społecznych.

Słowa kluczowe: przedsiębiorstwa społeczne, NGOs, ekonomizacja, źródła finansowania
Kody klasyfikacji JEL: M14, L31, L32
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Interakcje między finansowaniem  
długu publicznego i działalności przedsiębiorstw

Andrzej Szopa*

Streszczenie: Cel – wskazanie zależności między finansowaniem podmiotów gospodarczych na różnym po-
ziomie agregacji.
Metodologia badania – w przyjętej metodzie badawczej kluczową rolę odgrywa zupełnie nowe podejście do 
czynników kształtujących poziom stopy procentowej, która jest zwornikiem pomiędzy finansowaniem długu 
publicznego i przedsiębiorstw.
Wynik – efektem badań jest model interakcji między obydwiema płaszczyznami działalności gospodarczej. 
Oryginalność/wartość – ujęcie związków między finansowaniem długu publicznego a finansowaniem aktywów 
przedsiębiorstwa.

Słowa kluczowe: dług publiczny, zadłużenie przedsiębiorstwa, stopa procentowa, rentowność przedsiębior-
stwa, efekt wypychania
Kody klasyfikacji JEL: E4, E6, H5, H6

Wprowadzenie

Zgodnie z podręcznikową definicją dług publiczny jest skumulowanym deficytem budże-
towym. Zobowiązania płynące z tytułu długu publicznego (spłata zobowiązań) mogą być 
pokryte (sfinansowane) ze źródeł krajowych bądź zagranicznych. Każdy z tych dwóch 
sposobów finansowania przynosi odmienne konsekwencje ekonomiczne1.

Istotą podjętych badań jest przyjęcie założenia, że kształtująca się w procesie finanso-
wania długu publicznego stopa procentowa może być czynnikiem wymuszającym struk-
turę finansowania aktywów przedsiębiorstwa. W dalszych badaniach metoda taka może 
posłużyć do analizy związków pomiędzy koniunkturą gospodarczą a kondycją finansową 
przedsiębiorstwa.

* prof. zw. dr hab. Andrzej Szopa, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wydział Finansów i Prawa, Katedra 
Finansów Przedsiębiorstwa, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27; Uniwersytet Jagielloński, Wydział Zarządzania  
i Komunikacji Społecznej, Instytut Spraw Publicznych, Zakład Teorii i Polityki Gospodarczej, 30-348 Kraków, 
ul. prof. Stanisława Łojasiewicza, e-mail: uuszopa@cyf-kr.edu.pl

1 Abstrahując od czasu, można w uproszczeniu utożsamiać dług publiczny z deficytem. Stąd strukturę 
finansowania deficytu budżetowego można przenieść na dług publiczny.



146 Andrzej Szopa

1. Makroekonomiczna płaszczyzna analizy

Zobowiązania płynące z tytułu obsługi długu publicznego mogą być finansowane zarówno 
ze źródeł krajowych, jak i zagranicznych przy różnych relacjach między nimi. Każdy 
z rodzajów finansowania przynosi odmienne konsekwencje. Władze państwowe nadają 
finansowaniu własnych zobowiązań priorytet, w konsekwencji muszą oferować dostawcom 
środków finansowych korzystniejsze warunki niż inni pożyczkobiorcy. W rezultacie tej 
swoistej konkurencji między państwem a innymi podmiotami gospodarczymi wzrasta stopa 
procentowa – zjawisko znane w literaturze ekonomicznej jako „efekt wypychania”. Efekt 
ten jest tym silniejszy, im szczuplejsze w stosunku do potrzeb są oszczędności krajowe i im 
większe są potrzeby pożyczkowe sektora publicznego. Powyższe zależności można uogólnić 
w następujący sposób: wzrost zobowiązań z tytułu obsługi długu publicznego wywołuje 
proporcjonalny wzrost stopy procentowej.

Z finansowaniem krajowym łączy się potrzeba spełnienia szeregu warunków, w tym 
oznacza to konieczność rozbudowy infrastruktury rynku finansowego. Przede wszystkim 
dotyczy to odpowiedniego poziomu rozwoju sektora bankowego, instytucji pośrednictwa 
finansowego oraz zróżnicowania dłużnych instrumentów finansowych. Spełnienie tych 
warunków jest niezbędne dla efektywności i racjonalności potrzeb finansowych budżetu 
państwa2. 

Finansowanie zagraniczne jest wolne od tych ograniczeń i przynosi następujące konse-
kwencje. Po pierwsze, nie absorbując oszczędności krajowych, nie generuje efektu wypycha-
nia i tym samym jest neutralne z punktu widzenia wpływu na poziom stóp procentowych. 
Po drugie, nie wymaga rozbudowy infrastruktury krajowego rynku finansowego.

Pewne ograniczenie w finansowaniu zagranicznym stanowi jednak reakcja międzynaro-
dowych rynków finansowych w ślad za wzrostem ryzyka kredytowego. Bezpośrednim prze-
jawem ryzyka jest wzrost oprocentowania kredytów, a pośrednim wzrost ceny instrumentów 
zarządzania ryzykiem kredytowym, tak zwanych CDS-ów. Rynki międzynarodowe reagują 
bardzo szybko na jakiekolwiek zagrożenie dotyczące odzyskania pożyczonych środków 
finansowych.

Na przedstawione wyżej zależności wpływ wywiera wielkość oszczędności krajowych 
w stosunku do zapotrzebowania na finansowanie długu publicznego ze źródeł krajowych. 
Wzrost oszczędności krajowych albo ograniczenie potrzeb finansowania oznacza zmniej-
szenie presji na wielkość efektu wypychania lub zmniejszenie zakresu finansowania zagra-
nicznego, co przedstawić można w postaci trójkąta wymuszeń (por. rys. 1).

2  Potrzeby finansowania zobowiązań z tytułu długu publicznego mogą być zaspokajane zarówno przez 
system bankowy, jak i przez inne instytucje rynku finansowego. Ten drugi sposób finansowania ma przewagę nad 
pierwszym ze względu na większą elastyczność i większe możliwości pozyskiwania funduszy. Oprocentowanie 
na tym rynku jest bardzo wrażliwe na zmiany warunków gospodarczych (efekt wypychania).
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Rysunek 1. Trójkąt wymuszeń poziomu stopy procentowej
Źródło: opracowanie własne.

Ideę trójkąta wymuszeń poziomu stopy procentowej dokładniej zilustrować można za 
pomocą wykresu (rys. 2). Krzywa QQ opisuje zależność pomiędzy finansowaniem krajowym 
i zagranicznym oraz wpływ tej relacji na poziom stopy procentowej. Jej nachylenie wskazuje, 
że wraz ze wzrostem finansowania zagranicznego maleje zakres finansowania krajowego 
i związany z tym nacisk na efekt wypychania; tym samym maleje stopa procentowa. Z kolei 
strzałki ZZ wskazują na zmianę położenia krzywej QQ pod wpływem względnej zmiany 
oszczędności w stosunku do potrzeb finansowania długu publicznego4. 

W tradycyjnym ujęciu stopa procentowa jest determinowana przez relację pomiędzy 
popytem na pieniądz a podażą pieniądza. W proponowanym rozwiązaniu stopa procentowa 
jest efektem gry pomiędzy podażą oszczędności (analogia do podaży pieniądza) a potrzebami 
finansowania długu publicznego ze źródeł krajowych (co odpowiada popytowi na pieniądz).

Rysunek 2. Mechanizm kształtowania stopy procentowej5

Źródło: opracowanie własne.

3  Występuje zamienność finansowania krajowego przez finansowanie zagraniczne i na odwrót.
4  Wzrost rozmiarów oszczędności przesuwa krzywą QQ ku początkowi układu współrzędnych. W tym 

samym kierunku oddziałuje także zmniejszenie potrzeb związanych z finansowaniem długu publicznego. 
5  Terminy finansowanie krajowe, efekt wypychania oraz poziom stopy procentowej można stosować za-

miennie. Poziom stopy procentowej jest wprost proporcjonalny do efektu wypychania, a ten z kolei jest wprost 
proporcjonalny do finansowania krajowego.
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W prezentowanym mechanizmie poziom stopy procentowej wynika ogólnie z makroe-
konomicznych uwarunkowań procesów gospodarczych6. Podejście to stwarza zatem nowe 
możliwości analityczne procesów makroekonomicznych. Niedopasowanie rzeczywistej 
zewnętrznie ukształtowanej stopy procentowej (w wyniku interwencji władz monetarnych) 
w stosunku do przedstawionego wyżej mechanizmu może stwarzać warunki albo do 
nadmiernego korzystania ze źródeł krajowych (co musi spowodować niedobór krajowych 
oszczędności), albo wywołuje nadmierne korzystanie z zasobów zagranicznych, co prędzej 
czy później może doprowadzić do powstania trudności płatniczych i związanej z tym utraty 
zaufania międzynarodowych rynków finansowych.

2. Mikroekonomiczna płaszczyzna analizy

Tak ukształtowana rynkowa stopa procentowa jest zmienną zewnętrzną dla przedsiębior-
stwa i wpływa na podejmowane przez nie decyzje dotyczące finansowania jego aktywów. 
Przedsiębiorstwo także staje przed dylematem: czy aktywa finansować z funduszy własnych, 
czy też ze źródeł zewnętrznych7. W uproszczeniu można przyjąć, że poziom stopy procen-
towej decyduje o zainteresowaniu finansowaniem z kapitałów własnych. Im wyższa jest 
rynkowa stopa procentowa, tym mniejsze jest zainteresowanie finansowaniem z zasobów 
zewnętrznych, a wzrasta potrzeba sięgania do funduszy własnych8.

Rysunek 3. Trójkąt równowagi w finansowaniu przedsiębiorstw
Źródło: opracowanie własne.

Zapotrzebowanie na finansowanie aktywów wynika z decyzji podejmowanych przez 
kierownictwo firmy. Są to decyzje podejmowane suwerennie, a więc bezpośrednio nie zależą 

6  W tradycyjnym ujęciu stopa procentowa może być efektem incydentalnych decyzji władz monetarnych, co 
może prowadzić do powstania turbulencji wynikających z niedopasowania stopy procentowej do uwarunkowań 
wewnętrznych gospodarki. Końcowym efektem jest zakłócenie relacji między obydwoma źródłami finansowania 
zobowiązań z tytułu długu publicznego. 

7  W analizie pomijamy nietradycyjne źródła finansowania działalności przedsiębiorstw, takie jak: leasing, 
private equity itp. 

8  W rozważaniach abstrahujemy od ryzyka związanego z działalnością gospodarczą. W przedstawionym 
wyżej mechanizmie można założyć, iż kształtowana w jego wyniku stopa procentowa jest tzw. prime rate. Stąd 
ryzyko powoduje proporcjonalny wzrost jej poziomu, co wywołuje konsekwencje podobne do wyżej opisanych. 
Wzrost ryzyka – podnosząc poziom stopy – zmniejsza zapotrzebowanie na finansowanie zewnętrzne. Właśnie 
ryzyko oraz potrzeby akumulacji kapitału są czynnikami różnicującymi sytuację poszczególnych przedsiębiorstw.
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od opisywanych tu mechanizmów wymuszeń. Zakres możliwego finansowania z zasobów 
własnych zależy od poziomu rentowności produkcji (ROA – stopy zwrotu z aktywów). 

Wyjaśnienia wymaga termin uwzględniony w trójkącie równowagi w finansowaniu 
przedsiębiorstw – względne zapotrzebowanie na finansowanie aktywów. Jest ono określone 
przez relację między rentownością przedsiębiorstwa (ROA) a nominalnym zapotrzebowa-
niem na finansowanie aktywów.

Na rysunku 4 przedstawiono mechanizm równowagi w finansowaniu aktywów przedsię-
biorstwa. Krzywa UU wskazuje na zależność pomiędzy finansowaniem aktywów ze źródeł 
własnych i obcych. Im niższa jest stopa procentowa, w tym większym stopniu przedsiębior-
stwo jest zainteresowane finansowaniem za pomocą funduszy obcych kosztem ograniczenia 
finansowania z funduszy własnych. Wzrost rentowności lub zmniejszenie potrzeb w zakresie 
finansowania aktywów spowoduje przesunięcie krzywej UU w lewo, ułatwiając tym samym 
realizację swoich zadań przedsiębiorstwu. 

Rysunek 4. Mechanizm równowagi w finansowaniu aktywów przedsiębiorstwa
Źródło: opracowanie własne.

3. Mechanizm interakcji między obu płaszczyznami

Łącząc obydwie płaszczyzny analizy, otrzymamy model interakcji między finansowaniem 
długu publicznego i finansowaniem aktywów w przedsiębiorstwie. Łącznikiem między 
obydwiema płaszczyznami jest poziom stopy procentowej. Stopa ta jest wymuszana na 
płaszczyźnie makroekonomicznej i jest jednocześnie czynnikiem sprawczym na płaszczyź-
nie mikroekonomicznej. Rozwiązanie to pozwala na badanie wpływu koniunktury gospo-
darczej na decyzje finansowe podejmowane w przedsiębiorstwie. Mechanizm interakcji 
został przedstawiony na rysunku 5.
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Rysunek 5. Mechanizm interakcji między obu płaszczyznami
Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z wcześniejszym opisem krzywa QQ na diagramie makroekonomicznym 
opisuje poziom stopy procentowej przy różnych relacjach między finansowaniem krajo-
wym i zagranicznym. Przyjmując, że OA oznacza zakres finansowania zagranicznego, to 
„automatycznie” wyznacza to minimalny zakres finansowania krajowego na poziomie OH. 
Przenosząc to na diagram mikroekonomiczny, obserwujemy, że finansowanie przedsiębior-
stwa z funduszy obcych zostaje określony na poziomie OD. Jeżeli pojawiłyby się trudności 
płatnicze redukujące możliwości finansowania zagranicznego do OB, to skutkowałoby to 
koniecznością wzrostu finansowania ze źródeł krajowych. Efektem będzie pod wpływem 
wzrostu stopy inwestycji zmniejszenie finansowania za pomocą funduszy obcych do OD. 
We wskazany sposób można analizować kolejne przypadki, wśród których należy wymienić:

a) zmiany struktury finansowania długu publicznego pod wpływem zmian możliwości 
finansowania zagranicznego;

b) zmiany poziomu oszczędności krajowych;
c) zmiany zdolności kredytowych przedsiębiorstwa9.

Uwagi końcowe

Opisany model interakcji pomiędzy finansowaniem w układzie makroekonomicznym (długu 
publicznego) a finansowaniem z pozycji mikroekonomicznej (przedsiębiorstwa) zrealizowa-
ny został na wysokim poziomie uogólnienia. Mimo to umożliwia przeprowadzanie analiz 
ekonomicznych przy uwzględnieniu nowych, pomijanych w literaturze uwarunkowań. 

9  Maksymalne zadłużenie przedsiębiorstwa może być wyznaczone przez relację pomiędzy stopa zwrotu 
z aktywów (ROA) i oprocentowaniem długu (r), czyli: , gdzie D/A – stopa zadłużenia. Por. Szopa (2012), s. 50.
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Chodzi tu przede wszystkim o oszczędności krajowe, finansowanie zagraniczne i zdolność 
kredytową przedsiębiorstw. Mimo obecnego wysokiego stopnia uogólnienia model stwarza 
szanse jego empirycznej weryfikacji. 

W opisanym modelu występują następujące ograniczenia:
a) na płaszczyźnie makroekonomicznej jest to dostęp do międzynarodowych rynków 

finansowych;
b) na płaszczyźnie mikroekonomicznej jest to dopuszczalny poziom zadłużenia.
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Formy i zakres wsparcia sektora MSP  
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Streszczenie: Cel – analiza form i wartości wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego. 
Metodologia badania – dla realizacji celu wykorzystano metodę opisową, metodę porównawczą oraz wybrane 
techniki statystyki opisowej. Użyto źródeł wtórnych, w tym przede wszystkim statystyk podsumowujących 
poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie dla MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz informacje do-
tyczące poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” w ramach Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój.
Wynik – relatywnie duże zainteresowanie przedsiębiorstw z sektora MSP rzeczonym wsparciem wskazuje na 
jego zasadność. Poszerzenie zakresu wsparcia (o dofinansowanie usług niezbędnych do pozyskania finanso-
wania obcego) w perspektywie 2014–2020 oraz sprecyzowanie warunków wsparcia świadczą o przekonaniu 
instytucji o istotności tej formy wsparcia. Ponadto mogą wpłynąć nie tylko na zwiększenie zainteresowania 
przedsiębiorców, ale również na rozwój rynku kapitałowego.
Oryginalność/wartość – artykuł wypełnia lukę w zakresie informacji o wsparciu małych i średnich przedsię-
biorstw w dostępie do rynku kapitałowego, stanowi podsumowanie wsparcia udzielonego w latach 2007–2013 
oraz przedstawia zakres i wysokość dofinansowania w nowej perspektywie 2014–2020.

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, fundusze unijne, rynek kapitałowy
Kody klasyfikacji JEL: G32, L25, O16

Wprowadzenie

Literatura przedmiotu dostarcza licznych dowodów na znaczenie sektora MSP w gospodarce 
Unii Europejskiej, w tym także w polskiej. Nie brakuje też pozycji poświęconych specyfi-
ce tego sektora oraz barierom jego rozwoju. Niezależnie od badanego obszaru z zakresu 
problematyki funkcjonowania oraz rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw wskazuje 
się na istotność, a zarazem ograniczoność zasobów finansowych. Problem luki kapitałowej 
dostrzegany jest również w polityce Unii Europejskiej wobec sektora MSP. Konsekwencją 
działań instytucji Unii są akty prawne nie tylko identyfikujące bariery rozwoju, ale także 
wskazujące na możliwości ich ograniczenia oraz fundusze skierowane na wsparcie tych 
podmiotów gospodarczych. Na gruncie polskim w kontekście wzrostu dostępu MSP do 
źródeł finansowania zauważono, że sensowne wydaje się kierowanie wsparcia nie tylko 

* dr Dominika Kordela, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki, 71-004 Szczecin,  
ul. Cukrowa 8, e-mail: dominika.kordela@wzieu.pl 
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w formie bezpośredniego zasilania środkami finansowymi. Równie ważne jest stworzenie 
warunków do skorzystania ze specjalistycznych usług skoncentrowanych na przygotowaniu 
do pozyskania finansowania na rynku kapitałowym. 

W artykule podjęto się realizacji celu, którym jest analiza form i wartości wsparcia 
sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego. W związku z tak sformułowanym celem 
przedstawiono programy z założenia wspierające sektor MSP w dostępie do finansowania 
na rynku kapitałowym oraz przeprowadzono ocenę tych działań na podstawie efektów 
z perspektywy finansowej 2007–2013 i założeń programowych w perspektywie 2014–2020. 
Ponadto w pierwszej części opracowania przedstawiono pokrótce teoretyczne aspekty zwią-
zane z finansowaniem sektora MSP oraz wskazano na bariery finansowania udziałowego 
na rynku publicznym.

Dla realizacji celu wykorzystano metodę opisową, metodę porównawczą oraz wybrane 
techniki statystyki opisowej. Do przygotowania artykułu zostały wykorzystane źródła 
wtórne, w tym przede wszystkim statystyki podsumowujące poddziałanie 3.3.2 „Wsparcie 
dla MSP” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka oraz informacje dotyczące 
poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MSP w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock” w ramach 
Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój. 

1. Charakterystyka finansowania sektora MSP

Literatura przedmiotu stanowi bogate źródło dostarczające informacji na temat determinant 
struktury finansowania MSP, ograniczeń w dostępie do instrumentów finansowania MSP 
oraz charakterystyki gospodarki finansowej MSP. Wskazuje się między innymi na następują-
ce czynniki mające wpływ na dobór źródeł finansowania małych i średnich przedsiębiorstw 
(Matejun, Szymańska, 2012, s. 208–209):

1. Charakter gospodarki finansowej zależy od etapu rozwoju przedsiębiorstwa. Na 
etapie założycielskim dominują środki własne właściciela, rodziny i znajomych, 
natomiast w fazie rozwojowej głównym środkiem finansowania są środki pochodzące 
z wypracowanego zysku.

2. Niską wartość wypracowanego zysku ze względu na brak efektu skali.
3. Niski stopień wykorzystywania zewnętrznych źródeł finansowania.
4. Bardzo ograniczony dostęp do rynku kapitałowego.
Dostępność poszczególnych źródeł finansowania zależy przede wszystkim od spełnia-

nia przez przedsiębiorstwo wymogów określonych przez dawców kapitału. W przypadku 
sektora MSP jest to szczególnie istotne, bowiem ze względu na charakter i zakres działal-
ności, a także formę prawną firmy te często nie są w stanie sprostać warunkom banków czy 
potencjalnych inwestorów.

Przedsiębiorstwa z sektora MSP w porównaniu z dużymi mają większe zapotrzebowanie 
na finansowanie zewnętrzne, charakteryzuje je również niższy udział kapitału własnego 
w pasywach ogółem. W związku z tym przy ograniczonych możliwościach finansowania 
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wewnętrznego trudności w dostępie do kapitału zewnętrznego stanowią istotną barierę 
rozwoju tych przedsiębiorstw (Mikołajczyk, 2007, s. 80–81).

Wyniki badań i raportów dotyczących polskich podmiotów gospodarczych wskazują, że 
sektor MSP finansuje swoją działalność i inwestycje głównie środkami własnymi, wspierając 
się także kredytami bankowymi i leasingiem (PARP, 2016). Jednocześnie wyniki przytoczo-
nych badań dostarczają informacji o ograniczonej wiedzy małych i średnich przedsiębiorstw 
w zakresie możliwości finansowania udziałowego na rynku niepublicznym. Przedsiębiorstwa 
wskazują między innymi na bariery w postaci skomplikowanych procedur. Koszt dostępu 
do źródła finansowania wydaje się być również bardzo ważny z punktu widzenia przedsię-
biorstw sektora MSP. Łuczka (2012, s. 183) wskazuje, że cena kredytu dla małych i średnich 
podmiotów gospodarczych jest wyższa niż dla dużych przedsiębiorstw, co istotnie wypływa 
na dostęp do tego źródła. Dalej wskazuje, że koszty leasingu oraz factoringu z powodu 
powiązania tych instrumentów z rynkiem bankowym poprzez stopę procentową są wyższe 
od kredytu bankowego, co stanowi kolejne obciążenie finansowe dla MSP. Finansowanie 
zewnętrzne obce związane jest więc ze stosunkowo wysokim kosztem jego pozyskania. 
Alternatywą może być finansowanie zewnętrzne własne poprzez emisję akcji. 

Kapitał zewnętrzny udziałowy zgodnie z teorią hierarchii źródeł finansowania (pecking 
order theory) wykorzystywany jest przez przedsiębiorstwa, gdy źródła wewnętrzne są 
niewystarczające, a możliwości finansowania długiem zostały wyczerpane (Myers, 1984).  
Na późne wykorzystywanie finansowania udziałowego pozyskiwanego na rynku kapitało-
wym wskazuje się też w kontekście cyklu życia przedsiębiorstwa. Publiczną emisję akcji 
uznaje się za sposób finansowania fazy dojrzałości (Brzozowska, 2008, s. 14–15). Emisja 
akcji jako instrument finansowania rozruchu przedsiębiorstwa określana jest jako niedostęp-
na, natomiast dla małych i średnich przedsiębiorstw jest to źródło trudno i średnio dostępne 
(Skowronek-Mielczarek, 2007, s. 36). Powstawanie alternatywnych rynków giełdowych, 
obok rynku regulowanego, ukierunkowanych – z punktu widzenia kosztów i wymogów 
– na potrzeby i możliwości małych i średnich przedsiębiorstw powoduje wzrost zaintereso-
wania finansowaniem udziałowym również ze strony tego sektora, w tym przedsiębiorstw 
we wczesnych fazach rozwoju. Jednak wciąż w Polsce rzadziej niż w Unii Europejskiej 
instrumenty rynku kapitałowego, w tym emisje akcji, są wykorzystywane jako potencjalne 
źródło finansowania (Łukasik, Błach, 2016, s. 62).

Finansowanie udziałowe na rynku kapitałowym związane jest bowiem z ryzykiem po-
noszonym przez przedsiębiorstwo zarówno w trakcie procesu emisji, jak i później, gdy akcje 
spółki stają się przedmiotem obrotu giełdowego. Wśród czynników ryzyka istotne znaczenie 
mają między innymi niedoszacowania lub przeszacowania ceny emisyjnej, niepowodzenie 
emisji (popyt na akcje niższy niż wartość oferty akcji), niska płynność akcji skutkująca 
nieadekwatną wyceną, koszty związane ze spełnianiem obowiązków informacyjnych oraz 
konieczność upubliczniania wszystkich istotnych informacji dotyczących spółki, co może 
się stać elementem przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw z tego samego sektora, których 
akcje nie są notowane na giełdzie. 
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2. Dostęp MSP do rynku kapitałowego

Finansowanie poprzez emisję papierów wartościowych na rynku publicznym ze względu na 
wymogi obowiązujące na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych bardzo długo 
było niedostępnym źródeł finansowania dla sektora MSP. Dzięki funkcjonowaniu rynku 
alternatywnego NewConnect (od 2007 r.) rynek kapitałowy w Polsce stwarza korzystne 
warunki pozyskania kapitału rozumiane jako stosunkowo łatwe i szybkie pozyskanie inwe-
storów (Wolański, 2013, s. 155). Dostęp do finansowania udziałowego ma też znaczenie dla 
wzrostu i innowacyjności małych i średnich przedsiębiorstw (Cusmano, Koreen, 2015, s. 8).

Chociaż kapitał udziałowy jako długoterminowo zaangażowany w przedsiębiorstwie 
uznawany jest za dobre źródło finansowania inwestycji, innowacji, a w konsekwencji 
wzrostu, zwykle wykorzystywany jest po wyczerpaniu innych możliwości finansowania. 
Ta prawidłowość potwierdza teorię hierarchii źródeł finansowania w odniesieniu do sektora 
MSP. W swoim raporcie OCED wskazuje, że kapitał udziałowy jest szczególnie ważny dla 
przedsiębiorstw charakteryzujących się wysokim ryzykiem w zakresie rodzaju prowadzonej 
działalności, to jest dla innowacyjnych i nowoczesnych o potencjalnym wysokim wzroście. 
Z kolei dla małych przedsiębiorstw, mających zwykle charakter rodzinny, decyzje o emisji 
akcji na rynku kapitałowym są trudno akceptowane między innymi ze względu na poszerze-
nie kręgu decyzyjnego o współwłaścicieli spoza rodziny (Kuczowic, Kuczowic, 2013, s. 371).

Istotną barierą w dostępne do finansowania udziałowego na rynku kapitałowym dla 
przedsiębiorstw sektora MSP stanowią ograniczenia związane z formą prawną prowadzonej 
działalności gospodarczej. Dane wskazują, że 91% podmiotów z sektora MSP w Polsce to 
osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. Natomiast spółki kapitałowe, w tym 
spółki akcyjne, stanowią zaledwie niewielki odsetek (PARP, 2016, s. 32).

Kolejne ograniczenie w pozyskiwaniu kapitału udziałowego to zakres informacji wyni-
kający z formy raportowania księgowo-podatkowego. W Polsce dominuje księgowość oparta 
na księdze przychodów i rozchodów. Zaledwie 9,4% przedsiębiorstw sektora MSP prowadzi 
pełnie księgi rachunkowe niezbędne do debiutu giełdowego (Wyżynkiewicz, 2013, s. 8).

Powyższe rozważania teoretyczne dostarczają dowodów potwierdzających, że skala 
działalności wpływa na możliwości pozyskania finansowania w ten sposób, że małe i średnie 
przedsiębiorstwa mają utrudniony dostęp do finansowania zewnętrznego, zarówno własnego, 
jak i obcego. Ze względu na relatywnie niewielką skalę działalności i brak efektu skali często 
również ich wewnętrzne źródła finansowania są ograniczone, co z kolei stanowi barierę dla 
wzrostu zadłużenia czy pozyskania środków finansowych z rynku kapitałowego. Emisje 
papierów dłużnych i udziałowych skierowane na rynek kapitałowy poprzedzone są procesem 
przygotowawczym wymagającym specjalistycznej wiedzy niezbędnej do spełnienia warun-
ków emisji oraz nakładów finansowych. Ponadto nieadekwatna do wymogów giełdowych 
forma prawna oraz forma ewidencji księgowo-podatkowej wymagają dostosowania w przy-
padku planów pozyskania kapitału udziałowego na Giełdzie Papierów Wartościowych, co 
z kolei związane jest ze żmudnym i kosztowym procesem. W związku z powyższym idea 
wsparcia procesu przygotowawczego emisji papierów wartościowych na rynek kapitałowy 
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wydaje się zasadna. Zwłaszcza że podmioty sektora MSP notowane na giełdzie zyskują na 
wizerunku w relacji z kontrahentami, ale także potencjalnymi kapitałodawcami (Wolański, 
2013, s. 155).

3. Podsumowanie wsparcia ukierunkowanego na dostęp do rynku 
kapitałowego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka

W perspektywie finansowej 2007–2013 w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna 
Gospodarka (dalej: PO IG), poddziałania 3.3.2. „Wsparcie dla MSP” mikro, małe i średnie 
przedsiębiorstwa mogły się ubiegać o dofinansowanie zakupu usług doradczych w zakresie 
przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania inwestora zewnętrznego 
o charakterze udziałowym. Wsparcie finansowe wykorzystane mogło być na:

a) zakup usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbęd-
nych do pozyskania zewnętrznych źródeł finansowania o charakterze udziałowym 
w celu wprowadzenia zmian organizacyjnych, produktowych lub technologicznych 
o charakterze innowacyjnym w działalności tego przedsiębiorcy;

b) wydatki na ustanowienie lub utrzymanie zabezpieczenia należytego wykonania 
zobowiązań wynikających z umowy o udzielenie wsparcia;

c) pokrycie kosztów związanych z otwarciem i prowadzeniem przez przedsiębiorcę od-
rębnego rachunku bankowego lub subkonta na rachunku bankowym, przeznaczonych 
do obsługi projektu lub płatności zaliczkowych.

Zasady udzielania pomocy nie obligowały potencjalnych beneficjentów do debiutów 
giełdowych, przedsiębiorstwa mogły wykorzystać wsparcie finansowe na usługi doradcze 
ukierunkowane na pozyskanie inwestorów również na rynku nieregulowanym, w ramach 
ofert prywatnych. Istotne jest, że ideą było wyposażenie aplikujących przedsiębiorstw 
w kapitał własny pozyskiwany w wyniku finansowania udziałowego (wsparcie nie obejmo-
wało usług nakierowanych na pozyskanie finansowania obcego). W związku z powyższym 
projekty składane przez przedsiębiorstwa uwzględniały trzy możliwości pozyskania kapitału 
udziałowego (www.bluetax.pl):

a) debiut na rynku alternatywnym Giełdy Papierów Wartościowych – NewConnect;
b) pozyskanie inwestorów prywatnych bez upublicznienia spółki;
c) przeprowadzenie nowej emisji akcji przez spółki będąc już notowanymi na Giełdzie 

Papierów Wartościowych.
Poziom dofinansowania dla MSP obejmował do 50% kosztów kwalifikujących się do 

objęcia wsparciem (www.parp.gov.pl). Zakres dofinansowanych usług doradczych obejmo-
wał między innymi przygotowywanie biznesplanów, analiz finansowych i ekonomicznych, 
wycen spółek, usług prawnych czy audytów (www.bluetax.pl).

Nabory w ramach poddziałania 3.3.2. PO IG były prowadzone w latach 2008–2011. 
Przedsiębiorstwa złożyły w badanym okresie 641 wniosków, z których 573 oceniono po-
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zytywnie pod względem formalnym, natomiast dofinansowanie otrzymało 255 projektów 
(Innowacja w działaniu – Moda na inwestycje, E-poradnik nr 1 2014, PARP).

Przedsiębiorstwa wnioskowały o wsparcie na następujące cele:
a) usługi doradcze w związku z przygotowaniem do debiutu na NewConnect lub ogólnie 

rynku publicznym (95 projektów);
b) pozyskanie inwestora/finansowania zewnętrznego – bez określania planów związa-

nych z ewentualnym upublicznieniem spółki (160).

Tabela 1

Dofinansowanie projektów w ramach poddziałania 3.3.2 PO IG w latach 2008–2011

Rok
Liczba 
dofinansowanych 
projektów

Wartość 
dofinansowania        
(tys. zł)

Średnia kwota 
dofinansowania         
(tys. zł)

Mediana                  
(tys. zł)

Minimalne 
dofinansowanie 
(tys. zł)

Maksymalne 
dofinansowanie 
(tys. zł)

2008 15 2 191 146 103 32 670

2009 44 8 201 186 124 20 1 165

2010 111 13 839 124 108 20 703

2011 85 10 604 125 113 20 559

Suma: 255 34 835

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z: www.parp.gov.pl.

Łączenie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa uzyskały w ramach poddziałania 3.3.2 
PO IG ponad 34 mln zł. Najwyższa kwota dofinansowania wynosiła 1,16 mln zł, mediana 
wartości dofinansowanych projektów w zależności od roku wsparcia to od 103 do 124 tys. zł.

4. Zakres i poziom wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny 
Rozwój

W programach tworzonych w związku z kolejną perspektywą finansową (2014–2020) utrzy-
mano wsparcie dla przedsiębiorstw sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego, a nawet 
poszerzono jego zakres. Mianowicie w ramach poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MSP w dostępie 
do rynku kapitałowego – 4 Stock” w Programie Operacyjnego Inteligentny Rozwój dofinan-
sowanie może być udzielone nie tylko na zakup usług doradczych w zakresie przygotowania 
dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania zewnętrznego finansowania o charakterze 
udziałowym, ale również dłużnym. Przy czym sprecyzowano sposób pozyskania kapitału 
udziałowego (debiut giełdowy na rynku regulowanym Giełdy Papierów Wartościowych, 
rynku alternatywnym NewConnect lub zagranicznych rynkach regulowanych) oraz obcego 
(emisja obligacji na rynku Catalyst). Określony został także maksymalny poziom dofinanso-
wania (50% wartości kosztów kwalifikowalnych projektu) oraz maksymalne kwoty dofinan-
sowania, które różnią się w zależności od docelowego rynku emisji papierów wartościowych 
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potencjalnego beneficjenta1:
a) rynek alternatywny NewConnect – 100 000,00 zł;
b) rynek regulowany Giełdy Papierów Wartościowych – 800 000,00 zł;
c) zagraniczne rynki regulowane – 800 000,00 zł;
d) rynek obligacji Catalyst, wprowadzenie obligacji – 80 000,00 zł;
e) rynek obligacji Catalyst (dla podmiotu obecnego na NewConnect lub Giełdzie 

Papierów Wartościowych) – 60 000,00 zł. 
Do usług doradczych w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do 

pozyskania finansowania, na które można pozyskać dofinansowanie, zaliczono:
a) w przypadku finansowania o charakterze udziałowym: procedurę obiegu informacji 

poufnych, politykę informacyjną spółki, raport due dilligence, wycenę spółki, raport 
z audytu sprawozdań finansowych, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, 
teaser inwestycyjny, prezentację inwestorską, dodatkowo w emisjach kierowanych na 
rynek NewConnect dokument informacyjny oraz dokument ofertowy;

b) w przypadku finansowania o charakterze udziałowym pozyskiwanego na zagra-
nicznym rynku regulowanym: dokumentację i analizy niezbędne do pozyskania 
zewnętrznego finansowania z danego rynku;

c) w przypadku finansowania o charakterze dłużnym (emisja obligacji na rynek 
Catalyst): procedurę obiegu informacji poufnych, politykę informacyjną spółki, raport 
due dilligence, raport z audytu sprawozdań finansowych, dokument informacyjny lub 
notę informacyjną, memorandum informacyjne, prospekt emisyjny, warunki emisji, 
wydatki związane z ratingiem (emisji oraz emitenta). 

Określono również grupę podmiotów uprawnionych do świadczenia usług doradztwa 
objętych finansowaniem w ramach poddziałania 3.1.5 „Wsparcie MSP w dostępie do rynku 
kapitałowego – 4 Stock”. Należą do nich:

a) autoryzowani doradcy zarejestrowani w rejestrze Autoryzowanych Doradców publi-
kowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych S.A.;

b) domy maklerskie;
c) inne podmioty, których usługi są niezbędne w procesie pozyskania zewnętrznego 

finansowania (np. biegły rewident, kancelaria prawna);
d) agencje ratingowe (w przypadku emisji obligacji na rynku Catalyst) – podmiot świad-

czący usługę doradczą ratingu musi się znajdować na liście zarejestrowanych i cer-
tyfikowanych agencji ratingowych publikowanej przez Europejski Urząd Nadzoru 
Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA);

e) podmioty posiadające akredytację danego rynku w przypadku usług doradczych 
w zakresie przygotowania dokumentacji i analiz niezbędnych do pozyskania ze-
wnętrznego finansowania na rynku zagranicznym. 

1  Powyższe zasady określa Regulamin konkursu w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014–2020, Oś priorytetowa III: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach, działanie 3.1 „Finansowanie innowa-
cyjnej działalności MŚP z wykorzystaniem kapitału podwyższonego ryzyka”, poddziałanie 3.1.5 „Wsparcie MSP 
w dostępie do rynku kapitałowego – 4 Stock”.
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Uwagi końcowe

Wsparcie mające na celu zwiększenie dostępu przedsiębiorstw sektora MSP do rynku kapi-
tałowego obejmuje działania znoszące główne bariery w pozyskaniu finansowania z rynków 
publicznych (wysokie koszty, skomplikowane procedury). Działania te są istotne zarówno ze 
względu na rozwój przedsiębiorstw sektora MSP, jak i rozwój rynku kapitałowego (zwłaszcza 
obecnie, w warunkach malejącej liczby debiutów giełdowych).

Zainteresowanie przedsiębiorstw z sektora MSP rzeczonym wsparciem (641 wniosków 
złożonych w latach 2008–2011) wskazuje na zapotrzebowanie w tym zakresie. Natomiast 
poszerzenie zakresu wsparcia (o dofinansowanie usług niezbędnych do pozyskania finanso-
wania obcego) w perspektywie 2014–2020 oraz sprecyzowanie warunków wsparcia może 
wpłynąć na zwiększenie zainteresowania przedsiębiorców.

Niewątpliwie wsparcie ukierunkowane na zwiększenie dostępu do rynku kapitałowego 
jest zasadne z punktu widzenia luki finansowej. Poza tym, jak wskazuje Wolański (2013,  
s. 155), „emisja akcji i obligacji na rynku kapitałowym jest wysoce opłacalnym przedsięwzię-
ciem, które przyczyni się do trwałego wzrostu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa”. 

Mając na uwadze niewielki poziom wiedzy przedsiębiorców z sektora MSP o możli-
wościach finansowania na rynku kapitałowym, dla pełnego sukcesu niezbędne są działania 
informacyjne i promocyjne zwiększające świadomość finansową osób zarządzających 
mikro, małymi i średnimi podmiotami gospodarczymi. 
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Unia rynków kapitałowych – szanse i zagrożenia 
z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw

Maciej Pawłowski*

Streszczenie: Cel – ocena koncepcji powstania unii rynków kapitałowych z jednoczesną próbą identyfikacji 
szans i zagrożeń implementacji tego projektu z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw.
Metodyka badania – artykuł poświęcony jest projektowi unii rynków kapitałowych. W związku z brakiem 
dotychczasowych doświadczeń rynkowych w przedmiocie rozważań w artykule wykorzystano metody analizy 
jakościowej, koncentrując się na krytycznej analizie i ocenie rozwiązań formalnoprawnych unii rynków kapi-
tałowych.
Wynik – w rezultacie prowadzonych analiz podjęto próbę wyszczególnienia szans i zagrożeń powołania do 
życia unii rynków kapitałowych.
Oryginalność/wartość – niniejsza publikacja wpisuje się w nurt dyskusji poświęconej inicjatywom podejmowa-
nym przez Komisję Europejską w celu pobudzenia wzrostu gospodarczego w Unii Europejskiej i aktywności 
gospodarczej.

Słowa kluczowe: unia rynków kapitałowych, rynek kapitałowy, Unia Europejska, MSP, finanse
Kody klasyfikacji JEL: G15, G18, G21, G23

Wprowadzenie

Postulat utworzenia unii rynków kapitałowych1 (URK) pojawił się w 2014 roku podczas 
przemówienia ówczesnego kandydata na przewodniczącego Komisji Europejskiej – Jeana 
Claude’a Junckera (2014, s. 8). Wzmiankowana w przemówieniu potrzeba dalszego rozwoju 
i integracji rynków kapitałowych krajów członkowskich Unii Europejskiej stała się jednym 
z filarów Planu inwestycyjnego dla Europy (tzw. planu Junckera), a szerszy kontekst koncep-
cji URK przedstawiono w Green Paper. Building a Capital Markets Union (2015). Dokument 
ten został opublikowany 18 lutego 2015 roku i skierowany do publicznych konsultacji w celu 
zainicjowania debaty poświęconej: ogólnej ocenie koncepcji europejskiej unii rynków kapita-
łowych, identyfikacji przesłanek dla ekonomicznego uzasadnienia tego projektu, wskazaniu 
działań niezbędnych dla stworzenia URK oraz określeniu jej elementów składowych. W re-
zultacie trzymiesięcznych konsultacji zgromadzono materiał od niemal 430 respondentów 
reprezentujących silnie zróżnicowaną grupę interesariuszy – instytucji rynku kapitałowego 

* dr Maciej Pawłowski, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, Katedra Finansów 
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1 Capital Markets Union (CMU).
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oraz jego uczestników (m.in. stowarzyszeń inwestorów i emitentów giełdowych, inwestorów 
indywidualnych, przedsiębiorstw, rządów i agend rządowych, banków centralnych państw 
członkowskich Unii Europejskiej i instytucji nadzoru) (Feedback Statement…, 2015, s. 3–4). 
Na tej podstawie Komisja Europejska opracowała opublikowany we wrześniu 2015 roku Plan 
działania na rzecz unii rynków kapitałowych (Action Plan on Building a Capital Markets 
Union, 2015).

Celem artykułu jest ocena koncepcji powstania URK z jednoczesną próbą identyfikacji 
szans i zagrożeń implementacji tego projektu z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorstw. 
Realizacja założonego celu wymagała przybliżenia założeń koncepcyjnych URK, przesłanek 
jej powstania oraz metod, instrumentów i działań zmierzających do budowy jednolitego 
i w pełni zintegrowanego europejskiego rynku kapitałowego.

1. Przesłanki unii rynków kapitałowych

URK stanowi inicjatywę ukierunkowaną na pogłębienie integracji rynków kapitałowych  
28 państw członkowskich Unii Europejskiej, a jej nadrzędnym celem jest lepsze powiązanie 
oszczędności z inwestycjami oraz wzmocnienie europejskiego systemu finansowego poprzez 
zapewnienie alternatywnych źródeł finansowania działalności przedsiębiorstw i zwiększenie 
oferty dla inwestorów, zarówno indywidualnych, jak i instytucjonalnych (Sprawozdanie..., 
2016, s. 4). W zamyśle inicjatorów powstanie URK otworzy nowe możliwości inwestycyjne 
i usprawni przepływ kapitału w strukturze europejskiego systemu finansowego, prowadząc 
w efekcie do stymulowania zrównoważonego wzrostu gospodarczego oraz wzrostu zatrud-
nienia, a w konsekwencji do zwiększenia innowacyjności i konkurencyjności gospodarki 
Unii Europejskiej (Sroka, 2016, s. 18).

Wskazując przesłanki inicjujące powstanie unii rynków kapitałowych podkreślenia 
wymaga fakt, iż o ile sama koncepcja URK jest inicjatywą nową, o tyle jej podstawy sięgają 
lat pięćdziesiątych XX wieku. Istota URK odnosi się bowiem do swobody przepływu kapitału 
– jednej z czterech podstawowych swobód Unii Europejskiej ujętych w traktacie rzymskim. 
Zapoczątkowana ponad pół wieku temu i dynamicznie postępująca integracja gospodarcza, 
uwzględniająca w swej istocie instytucję jednolitej polityki monetarnej i wspólnej waluty, 
uwypukliła potrzebę integracji rynków kapitałowych w dużym stopniu warunkujących efek-
tywność funkcjonowania gospodarek narodowych państw członkowskich Unii Europejskiej, 
jak również całej Wspólnoty. Fundamentem dla powstania jednolitego rynku kapitałowego 
było przyjęcie przez Komisję Europejską w 1999 roku Programu na rzecz Usług Finansowych 
(FSAP), którego realizacja skutkowała stworzeniem kompleksowego pakietu przepisów 
regulujących funkcjonowanie rynku finansowego oraz zniwelowaniem różnic pomiędzy 
systemami prawnymi poszczególnych państw członkowskich Unii Europejskiej (Pilecka, 
2007, s. 17). W konsekwencji wdrożono liczne rozwiązania prawne i instytucjonalne mające 
na celu zapewnienie pełnej swobody świadczenia usług w obszarze Unii oraz umożliwienie 
pozyskiwania kapitału z europejskiego i integrującego się rynku kapitałowego.
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Rysunek 1. Kapitalizacja giełd i wartość rynku obligacji na koniec 2014 r. w wybranych 
państwach Unii Europejskiej (% PKB)
Źródło: Valiante (2016).

Rysunek 2. Struktura sektora finansowego Unii Europejskiej na tle wybranych krajów (wielkości 
średnie dla lat 2010–2014 wyrażone jako % PKB)
Źródło: Valiante (2016).

Pomimo szeroko zarysowanych i podjętych działań urzeczywistnienie idei swobody prze-
pływu kapitału w obszarze Unii Europejskiej nie nastąpiło. Jak wskazują badania Mrzygłód 
(2011, s. 118), integracja europejskich rynków kapitałowych ma charakter fragmentaryczny, 
a wzajemne powiązania rynków kapitałowych krajów członkowskich Unii Europejskiej 
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są niezwykle skromne. Współczesne rynki kapitałowe funkcjonujące w obszarze Unii są 
zatem w dużej mierze zorganizowane na poziomie krajowym i ponadto obserwuje się duże 
zróżnicowanie poziomu ich rozwoju i znaczenia w lokalnych gospodarkach (rys. 1).

Potrzeba integracji rynków kapitałowych w obszarze Unii Europejskiej wynika także 
z niedostatecznego poziomu finansowania przedsiębiorstw przez sektor bankowy (Janc, 
Mikołajczak, Waliszewski, 2016, s. 48 i n.). Kryzys finansowy lat 2007+ w istotny sposób 
wpłynął na kryteria i warunki finansowania jednostek gospodarczych, a zwłaszcza pod-
miotów reprezentujących sektor MSP, przedsiębiorstw realizujących projekty o charakterze 
innowacyjnym czy tak zwanych start-upów. Problem ten jest szczególnie istotny w warunkach 
systemu finansowego Unii Europejskiej, w ramach którego finansowanie przy wykorzystaniu 
instrumentów rynku kapitałowego jest stosunkowo słabo rozwinięte, a wzrost gospodarczy 
jest ściśle powiązany z koniunkturą i polityką kredytową instytucji sektora bankowego (rys. 2).

2. Działania zmierzające do budowy unii rynków kapitałowych

Nie ulega wątpliwości, że wzrost znaczenia rynków kapitałowych w finansowaniu procesów 
gospodarczych wymaga identyfikacji i wyeliminowania barier w przepływie kapitału po-
między inwestorami a jednostkami poszukującymi zasileń finansowych, zarówno w obrębie 
państwa członkowskiego, jak i transgranicznie. Wedle założeń Komisji Europejskiej rozwią-
zaniem problemów Unii Europejskiej w tym zakresie będzie powoływana do życia URK. 
Upatruje się w niej szansy na (Waliszewski, 2015, s. 134–135): 

a) dywersyfikację źródeł i instrumentów finansowania gospodarki poprzez poprawę 
dostępu do zasobów finansowych dla projektów infrastrukturalnych oraz przedsię-
biorstw, szczególnie MSP;

b) wsparcie sektora MSP w dostępie do zasileń realizowanych na rynku kapitałowym;
c) wzrost nakładów inwestycyjnych bez zwiększania poziomu zadłużenia,
d) obniżenie kosztu pozyskania kapitału. 
Wyraźnego podkreślenia wymaga jednak fakt, iż poszukiwanie przeciwwagi dla 

finansowania bankowego nie jest jednoznaczne z całkowitym ograniczeniem roli sektora 
bankowego w gospodarce Unii Europejskiej. Banki w dalszym ciągu pełnić będą znaczącą 
rolę w finansowaniu procesów gospodarczych, a ponadto oczekuje się wzrostu ich aktyw-
ności w roli pośrednika na rynku kapitałowym, szczególnie w perspektywie intensyfikacji 
procesów integracyjnych (Green Paper…, 2015, s. 4). Zakłada się, że docelowa struktura 
finansowania kształtować się będzie w następujący sposób: 40% rynek kapitałowy, 60% 
sektor bankowy (Waliszewski, 2015, s. 134).

Sekwencję działań, metod i instrumentów zmierzającą do powstania URK ująć można 
w trzech zasadniczych obszarach odnoszących się do strony podaży i popytu na rynku 
oraz jego infrastruktury transakcyjnej i posttransakcyjnej. W poszczególnych obszarach 
podejmowane działania dotyczyć będą (Green Paper…, 2015; Waliszewski, 2015, s. 136):

a) strona podaży – emitenci instrumentów rynku kapitałowego:
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 – określenia ram i popularyzacji wykorzystania sekurytyzacji aktywów wysokiej 
jakości (high quality securitisation),

 – pobudzenia publicznych (IPO/SPO) i niepublicznych emisji akcji (private placement) 
oraz papierów dłużnych przedsiębiorstw (obligacji korporacyjnych) i banków (listów 
zastawnych, obligacji bankowych),

 – zwiększenia skali i dostępności finansowania bezpośredniego (peer-to-peer), spo-
łecznościowego (crowdfunding) oraz funduszy venture capital;

b) strona popytu – inwestorzy na rynkach kapitałowych:
 – zwiększenia skali mobilizacji oszczędności inwestorów indywidualnych oraz zapew-

nienia większego zakresu ochrony interesów inwestorów indywidualnych,
 – zwiększenia transparentności rynków,
 – podejmowania akcji edukacyjnej realizowanej na poziomie krajowym i paneuropejskim 

przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) i Europejski 
Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA),

 – umiędzynarodowienia inwestycji indywidualnych,
 – zwiększenia roli papierów wartościowych i równoczesnego zmniejszenia udziału 

depozytów bankowych w strukturze oszczędności gospodarstw domowych;
c) infrastruktura transakcyjna i posttransakcyjna – organizacja obrotu instrumentami 

na rynku kapitałowym:
 – regulacji i zasad funkcjonowania centralnych izb rozliczeniowych i centralnych 

depozytów papierów wartościowych.
Przegląd działań i instrumentów służących budowie unii rynków kapitałowych pozwala 

na stwierdzenie, iż do analizowanego zagadnienia nie należy podchodzić w ścisły, lite-
ralny sposób. Unia rynków kapitałowych nie jest koncepcją skupioną wokół klasycznie 
pojmowanego rynku kapitałowego jako miejsca emisji i publicznego obrotu instrumentami 
finansowymi. Obejmuje ona swym zakresem wiele rozmaitych, w tym nowoczesnych i al-
ternatywnych, rozwiązań służących gromadzeniu średnio- i długoterminowych funduszy 
przez przedsiębiorstwa (Sroka, 2016, s. 17).

3. Szanse i zagrożenia unii rynków kapitałowych

Z pełnym przekonaniem stwierdzić można, że proponowana koncepcja utworzenia URK 
otworzy nowe możliwości pozyskiwania i alokacji kapitału, przekładając się w efekcie na 
pogłębienie procesu integracji europejskiej. Szczególnie w jej dotychczas najskromniejszym 
wymiarze – sferze finansowej. Utworzenie mechanizmów i spopularyzowanie instrumentów 
sprzyjających zwiększeniu głębokości lokalnych rynków kapitałowych prowadzić może nie 
tylko do zwiększenia aktywności gospodarczej (mierzonej PKB) i innowacyjności przed-
siębiorstw strefy euro, ale również przyczynić się do zwiększenia płynności obrotu szeroko 
rozumianymi instrumentami finansowymi. Rezultaty powyższego obserwowane będą we 
wzroście aktywności inwestycyjnej różnych grup inwestorów i w konsekwencji – zwiększe-
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niu podaży środków udostępnianych w strukturze rynku kapitałowego (i dalej – wzroście 
znaczenia rynku kapitałowego w źródłach finansowania europejskich przedsiębiorstw). 

Przeniesienie ciężaru finansowania działalności gospodarczej z sektora bankowego 
może nadto sprzyjać stabilności europejskiego systemu finansowego. Badania empiryczne 
(Giovannini i in., 2015) wskazują bowiem, iż model finansowania rynkowego jest bardziej 
efektywny od modelu zorientowanego na sektor bankowy. W warunkach zaburzeń finan-
sowych (kryzysu) system finansowy oparty na modelu anglosaskim nie kumuluje strat 
wewnątrz systemu, a z powodzeniem zmienia je w zewnętrzne koszty funkcjonowania 
systemu finansowego. Odwrotna sytuacja dotyczy natomiast systemów finansowych 
opartych na modelu reńskim, gdzie w warunkach silnych szoków asymetrycznych ryzyko 
i jego negatywne konsekwencje wracają do bilansów banków, gdyż to one są gwarantem 
stabilności systemu finansowego (tab. 1) (Solarz, 2015, s. 57).

Tabela 1

Model systemu finansowego a utracony PKB (% PKB)

Epizody Modele systemu 
finansowego N = 71 Utrata

(łącznie)

Utrata 
w warunkach 
recesji

Utrata 
w warunkach 
ożywienia

Łącznie reński 40 4,33 3,73 0,60

anglosaski 31 3,73 3,92 –0,19

Bez kryzysu 
finansowego

reński 26 –0,09 1,70 –1,79

anglosaski 16 3,24 3,60 –0,36

Z kryzysem 
finansowym

reński 14 12,54 7,51 5,03

anglosaski 15 4,24 4,25 –0,01

Źródło: Giovanni (2016), s. 31, za: Solarz (2015), s. 57.

Stworzenie URK prowadzić także będzie do standaryzacji rynków kapitałowych 
państw członkowskich Unii Europejskiej. Ujednolicenie zasad funkcjonowania lokalnych 
rynków kapitałowych z pewnością nie będzie zadaniem łatwym i możliwym do szybkiego 
urzeczywistnienia. Wyeliminowanie różnic formalnych w dostępie do finansowania na 
rynku kapitałowym stanowi duże wyzwanie, które w przypadku sukcesu zaowocuje innym 
wymiarem konkurencyjności lokalnych rynków kapitałowych. W percepcji interesariuszy 
konkurencyjność rynków kapitałowych postrzegana będzie przez pryzmat ich wielkości 
oraz kosztu, jaki towarzyszył będzie procesowi finansowania. Tu jawi się jednak zagrożenie 
– słabiej rozwinięte rynki kapitałowe mogą się okazać mało atrakcyjne z punktu widzenia in-
westorów i emitentów, a co za tym idzie – stać się obszarem peryferyjnym URK. Oczekiwać 
zatem należy, że implementacja koncepcji URK uwzględniała będzie również takie aspekty, 
jak struktura czy różny stopień rozwoju rynków krajowych. Praktyka wskazuje, że dojrzałe 
i rozwinięte rynki kapitałowe stanowią obszar zainteresowania dużych jednostek gospo-
darczych, podczas gdy przedsiębiorstwa reprezentujące sektor MSP ukierunkowane są na 
finansowanie przy wykorzystaniu lokalnych struktur rynkowych (GPW, s. 13).
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Z uznaniem należy odnieść się także do trybu, w jakim Komisja Europejska rozpoczęła 
prace nad projektem URK. Zastosowane podejście bottom-up – polegające na przeglądzie 
barier rynkowych i poszukiwaniu możliwości ich niwelacji – daje podstawy do wykorzysta-
nia wypracowanych i efektywnych mechanizmów stymulowania rozwoju rynku kapitało-
wego. Oparcie koncepcji URK na doświadczeniach podmiotów rynkowych nakreśla szanse 
sukcesu tego projektu, gdyż koncentruje się na obszarach, które wymagają zmian i nie będą 
stanowić dodatkowego, nadmiernego i być może nieuzasadnionego obciążenia uczestników 
rynku (KDPW, 2015, s. 2).

Wyzwaniem dla efektywnego wdrożenia URK i realizacji celów przed nią stawianych 
jest z pewnością problem obowiązków informacyjnych, w tym szczególnie jakości infor-
macji generowanej przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Z problemem tym koresponduje 
podkreślana przez Waliszewskiego potrzeba stworzenia europejskiego systemy wymiany 
informacji gospodarczej, w ramach którego gromadzone i udostępniane będą informacje 
o sytuacji finansowej, rzetelności płatniczej i zdolności kredytowej przedsiębiorstw 
uczestniczących w obrotach realizowanych w obszarze URK. Godne rozważenia są także 
instrumenty wspierania rozwoju lokalnych agencji ratingowych – głównie z uwagi na fakt, 
iż koszty nadania not ratingowych przez globalne agencje ratingowe częstokroć są zbyt 
wysokie dla emisji papierów wartościowych realizowanych przez małe i średnie przedsię-
biorstwa (Waliszewski, 2015, s. 137).

Uwagi końcowe

Unia rynków kapitałowych jest ambitnym, trudnym i długofalowym projektem służącym 
pogłębianiu integracji europejskiej oraz umacnianiu światowej pozycji gospodarki Unii 
Europejskiej. Podjęta próba identyfikacji szans i zagrożeń realizacji tego projektu z pew-
nością nie wyczerpuje problematyki, stanowi jednak przyczynek do dalszej dyskusji i po-
głębionych badań w tym obszarze. Jest to szczególnie istotne, zważywszy na fakt, iż pełna 
implementacja rozwiązań służących powstaniu URK datowana jest na rok 2019, co daje 
stosunkowo duże możliwości decydentom i interesariuszom na kształtowanie wdrażanych 
rozwiązań w celu stworzenia efektywnej i stabilnej struktury rynkowej.
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Streszczenie: Cel – celem artykułu jest analiza polityki wypłat inwestorskich mniejszych spółek kapitałowych. 
Analizowane są podstawowe zalety i wady alternatywnych wobec klasycznej dywidendy form wypłat inwe-
storskich. 
Metodologia badania – analiza literaturowa. 
Wynik – podstawowymi, alternatywnymi wobec klasycznej dywidendy instrumentami polityki wypłat inwestor-
skich małych i średnich przedsiębiorstw są dywidenda specjalna oraz wykup akcji własnych.
Oryginalność/wartość – artykuł ma charakter przeglądowy. Może być wykorzystany w badaniach szczegóło-
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Kod klasyfikacji JEL: G35 

Wprowadzenie

Małe i średnie podmioty gospodarcze tworzą kluczowy element każdej rozwijającej się 
gospodarki, stanowiąc około 99% wszystkich przedsiębiorstw. Zgodnie z art. 2 załącznika 
do zalecenia Komisji Europejskiej (2003/361/WE) do kategorii mikroprzedsiębiorstw oraz 
małych i średnich przedsiębiorstw zalicza się te podmioty, które zatrudniają mniej niż  
250 pracowników i których roczny obrót nie przekracza 50 mln euro, a całkowity bilans 
roczny jest niższy niż 43 mln euro. O braku konsekwencji w stosowaniu polityki dywidend 
wśród małych i średnich przedsiębiorstw pisze między innymi Uchman (2015). Dlatego 
umiejętne wykorzystywanie instrumentów polityki finansowej przez mniejsze podmioty 
gospodarcze ma kluczowe znaczenie w ich funkcjonowaniu, a istotna rola przypada 
w tym zakresie efektywnemu wdrażaniu przez nie innowacji w zakresie polityki wypłat 
inwestorskich. 

Do podstawowych trendów współczesnej polityki dywidend należy coraz głębsze różni-
cowanie narzędzi wypłat inwestorskich; klasyczna jednoinstrumentowa polityka dywidend 
jest wypierana przez nowoczesną multiinstrumentalną politykę płatności spółki wobec 
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inwestorów. Ponieważ polityka dywidend w mniejszych spółkach należy do kluczowych 
czynników ich rozwoju, dlatego wzbogacanie zestawu wykorzystywanych w spółkach 
instrumentów polityki dywidend jest ważnym trendem rozwojowym we współczesnej poli-
tyce relacji inwestorskich także firm mniejszych, a nowoczesne instrumenty płatności mogą 
i powinny stanowić uzupełnienie klasycznej, regularnej dywidendy gotówkowej również 
w tych podmiotach.

Polityka dywidend małych i średnich przedsiębiorstwach różni się jednak znacząco od 
polityki w tym zakresie realizowanej przez duże podmioty gospodarcze. Najważniejsze 
różnice w podejściu do wypłat dywidend pomiędzy firmami dużymi i mniejszymi podmio-
tami dotyczą między innymi (Zarębski, 2011, s. 244):

a) trudniejszego dostępu do rynków finansowych firm mniejszych (stąd większy 
nacisk w tych spółkach na wykorzystywanie w procesach inwestycyjnych zysków 
zatrzymanych);

b) mniej znaczącego udziału instytucjonalnych i dużych inwestorów (o zwykle odmien-
nej polityce dywidend niż inwestorzy mniejsi i zwłaszcza indywidualni) w struktu-
rach właścicielskich mniejszych spółek;

c) funkcjonowania małych podmiotów głównie w sektorach o niższym poziomie wypłat 
(poziom dywidend zależy od sektora, w którym funkcjonuje dany podmiot, przy czym 
dywidendy są tym wyższe, im niższy jest poziom konkurencyjności danego rynku);

d) odmiennego niż w przypadku dużych inwestorów etapu cyklu rozwojowego spółek 
młodszych (skutkuje to odmiennymi założeniami polityki finansowej i polityki dywi-
dend, np. unikaniem wypłat regularnych dywidend, wyższym relatywnie poziomem 
inwestycji wpływającym na niższą skalę dystrybucji);

e) statystycznie niższego (w spółkach małych) poziomu wypłat dywidendy w relacji do 
osiąganych zysków;

f) niższej stabilności poziomu dochodów w kolejnych okresach rozrachunkowych 
(pokrywających się z okresami wypłat inwestorskich).

Artykuł prezentuje zestaw najważniejszych – z punktu widzenia mniejszych podmiotów 
gospodarczych – alternatywnych metod wypłat inwestorskich służących wzbogaceniu 
instrumentarium tej polityki. Przedstawiono możliwości ich wykorzystania w tego typu 
podmiotach oraz zestawiono główne zalety i wady takich narzędzi dystrybucji inwestorskiej, 
jak wykupy akcji własnych czy dywidendy specjalne.

1. Dywidendy specjalne w małych i średnich przedsiębiorstwach –  
wady i zalety 

Dywidendy specjalne (specially designated dividends – SDD) tworzą szczególną, odmienną 
kategorię dywidend, pozwalając władzom spółek na wypłacanie inwestorom nieregularnych 
kwot pieniężnych. Mają one charakter wypłat o charakterze wyjątkowym, często jednorazo-
wym, i uważane są za instrument realizacji zadań o nadzwyczajnym (specjalnym) charakte-
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rze. Zarówno w małych, jak i w dużych spółach dywidendy specjalne stanowią uzupełnienie 
bądź alternatywę wobec klasycznych, regularnych dywidend gotówkowych. Dywidendy 
specjalne mogą być ważnym narzędziem także dla mniejszych podmiotów gospodarczych, 
zarówno ze względu na swój nieregularny charakter, jak i z powodu specyfiki prawnej, gdy 
inne instrumenty – takie jak dywidendy akcyjne czy wykup akcji własnych – mogą być dla 
takich spółek trudniejsze w realizacji lub mniej efektywne. 

1.1. Zalety dywidendy specjalnej w polityce finansowej mniejszych podmio-
tów gospodarczych

Zwiększenie możliwości dokonywania zróżnicowanych wypłat inwestorskich. 
Dywidenda specjalna może mieć szczególne znaczenie praktyczne jako instrument wypłat 
inwestorskich w mniejszych spółkach, gdyż podmioty takie mają często znacznie mniejsze 
możliwości wypłat regularnych dywidend. Mniejsza spółka często musi dokonywać wyboru 
pomiędzy czasowym wstrzymaniem wypłat inwestorskich (okresy przyśpieszonego rozwoju 
lub okresowych kłopotów finansowych) lub zapłatą niewielkich, mało atrakcyjnych wypłat 
regularnych. W tej sytuacji dywidenda specjalna staje się interesującą alternatywą, a rozsze-
rzenie palety instrumentów płatności wykorzystywanych w spółce może się stać ważnym 
składnikiem polityki płatności inwestorskich. 

Ominięcie trudności formalnoprawnych związanych z wykupem akcji. Praktyka 
wykorzystywania instrumentów polityki finansowej w spółkach determinowana jest często 
– choć w różnym stopniu – przez wymogi prawne narzucane przez władze ustawodawcze 
lub organy kontrolne (jak polska Komisja Nadzoru Finansowego). Ograniczenia prawne 
często skłaniają spółki do wykorzystywania alternatywnych instrumentów o podobnych 
funkcjach czy charakterze. Dywidendy specjalne część swojej „popularności” zawdzięczają 
utrzymującym się w wielu krajach ograniczeniom prawnym lub kłopotliwym barierom 
administracyjnym dotyczącym wykupu akcji własnych. W przypadku mniejszych spółek 
argument ten jest istotny głównie z tego powodu, iż spółki takie znacznie częściej przyjmują 
formę organizacyjno-prawną spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, podczas gdy rygory 
prawne dotyczące wykupu w spółkach akcyjnych są znacznie łagodniejsze niż dla spółek 
akcyjnych. 

Ułatwianie realizowania założeń polityki dywidend w spółce. Każdy z licznych in-
strumentów wypłat inwestorskich realizuje określone funkcje polityki wypłat inwestorskich. 
Dywidenda specjalna uważana jest za efektywny instrument tej polityki w zakresie wygła-
dzania poziomu wypłat dla akcjonariuszy w okresie redukcji (lub wzrostów) regularnych 
dywidend (tzw. smoothing), dokonywania zmian dotyczących restrukturyzacji finansowej 
lub kapitałowej przedsiębiorstwa, a także realizowania efektywnej obrony przed wrogim 
przejęciem.

Realizacja funkcji sygnalizacyjnej (informacyjnej). Jak już wspomniano, wypłacie 
dywidendy specjalnej towarzyszy często pozytywna reakcja rynku finansowego wynika-
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jąca z interpretacji tego manewru jako sygnału poprawy zysku w przedsiębiorstwie oraz 
skłonności władz spółki do transferu części majątki spółki do akcjonariuszy. Niekiedy także 
pojawienie się lub wzrost wartości wypłacanych specjalnych dywidend jest traktowany jako 
prekursor wzrostu regularnych dywidend. Dywidendy specjalne realizują również ważne 
funkcje informacyjne (sygnalizacyjne), szczególnie cenione w mniejszych spółkach niepub-
licznych, których inwestorzy cierpią często na chroniczny deficyt informacyjny.

Wysoki poziom elastyczności w zakresie wysokości i terminu wypłaty. Zarówno wy-
sokość, jak i terminy wypłat inwestorskich w przypadku dywidendy specjalnej są w dużym 
stopniu wyznaczane i modyfikowane decyzjami władz spółki. Wpływa to znacząco na 
stopień elastyczności wykorzystania tego instrumentu. W przypadku podmiotów, które nie 
są w stanie regularnie i długoterminowo generować stałego dochodu przeznaczonego na 
dywidendę – co zdarza się w mniejszych podmiotach gospodarczych znacznie powszechniej 
niż w dużych firmach – jest to cecha szczególnie istotna. Inną cechą charakterystyczną 
małych podmiotów jest wyższy potencjał rozwojowy, a wysoki poziom inwestycji także 
nie jest czynnikiem ułatwiającym regularne wypłaty dywidend. W efekcie mniejsze firmy 
znajdujące się we wcześniejszej fazie rozwoju cyklu życiowego postrzegają często dywi-
dendę specjalną jako bardziej elastyczny niż dywidenda klasyczna instrument rozliczeń 
inwestorskich. 

1.2. Wady wykorzystywania dywidendy specjalnej w mniejszych podmiotach 
gospodarczych

Konieczność zaburzenia lub całkowitej rezygnacji z długotrwałego schematu wypłat. 
Właściciele spółek wysoko cenią sobie regularność wypłat dywidend, preferując tak zwane 
spółki dywidendowe ponad te podmioty, które dzielą się z nimi zyskami w sposób mniej 
regularny. Spółki wykorzystujące dywidendy specjalne jako podstawowy instrument dys-
trybucyjny, kosztem dywidendy klasycznej, mogą być przez wielu inwestorów postrzegane 
jako mniej atrakcyjne. Zastosowanie dywidendy specjalnej ze względu na jej jednorazowy 
i specjalny charakter nie zawsze stanowi czytelny i jednoznaczny sygnał dotyczący poziomu 
oczekiwań rynku wobec spółki. 

Wysoki poziom jednorazowych wypłat. „Specjalny” charakter dywidendy nieregular-
nej powoduje, iż są one zwykle wyższe (choć rzadsze) niż dywidendy regularne. Wypłata 
takiej dywidendy może więc oznaczać – co szczególnie istotne dla mniejszych podmiotów 
gospodarczych – wyższy niż w przypadku dywidendy klasycznej wypływ środków pie-
niężnych z przedsiębiorstwa. Dlatego też wypłata dywidendy specjalnej w małych spółkach 
wynika często z jednorazowych (niepowtarzalnych) zdarzeń nadzwyczajnych, na przykład 
sprzedaży części aktywów spółki czy wygranej sądowej. 

Alternatywny (konkurencyjny) charakter dywidendy specjalnej wobec innych form 
wypłat inwestorskich. Dywidenda specjalna często postrzegana jest jako instrument kon-
kurencyjny wobec wykupu akcji własnych. Dzieje się tak pomimo niewątpliwych aspektów 
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komplementarności dywidendy regularnej i specjalnej (DeAngelo, DeAngelo, Skinner, 2009, 
s. 309–354) wynikającej z realizowania przez oba instrumenty jednakowego celu – umoż-
liwienia menedżerom tymczasowego wzrostu płatności bez zobowiązań do kontynuowania 
podwyższonej dystrybucji w kolejnych latach. Wykorzystanie dywidendy specjalnej zwykle 
jednak ogranicza władze spółki w realizowaniu programu wykupu, co wywołuje skutek 
w postaci braku możliwości wykorzystywania zalet tego instrumentu dystrybucji.

Przedstawione powyżej zestawienie zalet i wad dywidendy specjalnej jako instrumentu 
polityki wypłat inwestorskich w mniejszych podmiotach gospodarczych wskazuje, że dywi-
dendy te mogą służyć realizowaniu ważnych (i czasami odmiennych od celów klasycznych 
dywidend) funkcji związanych z kształtowaniem polityki dywidend. Aby mogły one jednak 
stanowić efektywny – podstawowy lub uzupełniający – instrument polityki finansowej 
takich podmiotów, władze spółek powinny rozważyć nie tylko ich liczne zalety, ale także 
istotne niedociągnięcia.

2. Wykup akcji własnych w małych i średnich przedsiębiorstwach –  
zalety i wady 

Wykup akcji własnych jest metodą wtórnej dystrybucji kapitałów od spółki do jej udziałow-
ców. Dokonywany jest poprzez zakup akcji/udziałów ze środków własnych spółki lub ze 
środków dłużnych i traktowany jest albo jako wypłata o charakterze autonomicznym, albo 
jako uzupełnienie dywidendy. Poszczególne spółki, które dokonują wykupu, uzasadniają 
taką operację różnorodnymi aspektami swojej polityki finansowej. W Polsce – chociaż 
dywidenda gotówkowa pozostaje wciąż najważniejszym instrumentem płatności wobec 
inwestorów – wykup akcji własnych jest instrumentem coraz szerzej wykorzystywanym 
w praktyce; wynika to głównie ze zmian prawnych (np. modyfikacja Kodeksu spółek handlo-
wych w 2008 r.) implementujących dyrektywy unijne dotyczące harmonizacji europejskiego 
prawa finansowego1.

Wykupy akcji własnych są instrumentem dystrybucji także w mniejszych firmach, mimo 
iż takie podmioty gospodarcze – co potwierdzają liczne badania empiryczne – są znacznie 
rzadszymi płatnikami dywidend, rzadziej również niż duże podmioty gospodarcze dokonują 
wykupów akcji2. Poniżej zaprezentowano podstawowe zalety i wady wykupu akcji własnych 
dla mniejszych podmiotów gospodarczych.

1  Szerzej: Zarębski (2010).
2  Prawidłowość ta dotyczy zarówno firm europejskich, jak i przedsiębiorstw amerykańskich [m.in. Correia 

da Silva i inni (2004); von Eije, Megginson (2008); De Angelo i inni (2004)].
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2.1. Pozytywne aspekty wykupu akcji własnych w mniejszych podmiotach 
gospodarczych 

Możliwość wykorzystania wykupu akcji własnych jako alternatywnego celu lokowania 
wolnej gotówki w spółce. Problem nadmiaru środków pieniężnych – zwłaszcza w okresach 
braku okazji inwestycyjnych, nadmiernego ryzyka inwestycyjnego lub w momentach ni-
skiego oprocentowania papierów wartościowych o stałym oprocentowaniu – bywa istotnym 
problemem wielu podmiotów gospodarczych. Rosnący poziom niewykorzystanych zasobów 
środków pieniężnych w spółkach jest też od kilku lat charakterystyczny dla polskiej 
gospodarki. W takiej sytuacji wykup akcji własnych staje się ważną metodą upłynnienia 
wolnych zasobów gotówkowych. Również mniejsze spółki, czasowo niezdolne do dokony-
wania rentownych inwestycji we własny potencjał, mogą uznać wykup akcji za interesującą 
alternatywę. 

Pozytywny sentyment inwestorów do przeprowadzania takich operacji. Znanym 
i często występującym zjawiskiem są wzrosty cen akcji towarzyszące ogłoszeniu i realizo-
waniu planów wykupu akcji, co jest zwykle interpretowane jako świadectwo wzrostu atrak-
cyjności inwestycji w daną spółkę na skutek dokonania operacji wykupu3. Wzrost wartości 
spółki jest jednak możliwy do uchwycenia jedynie dla dużych publicznych spółek, natomiast 
w przypadku spółek niepublicznych i mniejszych ich cena rynkowa (a tym samym zmiany 
cen rynkowych) jest znacznie trudniejsza do obserwacji. Pozytywne sygnały od inwestorów 
mogą być jednak obserwowane na przykład w cenie akcji określanej na potrzeby wykupu.

Wysoka elastyczność wykupu akcji własnych. Ze względu na fakt, iż spółki, które 
przeprowadzają wykup akcji, mają dużą swobodę w określeniu zarówno wyboru terminu 
wykupu, jak i poziomu wypłat, wykup akcji jest uważany za narzędzie dystrybucji kapitału 
o wysokiej elastyczności (także w porównaniu do dywidendy klasycznej). Charakterystyczne 
cechy środowiska finansowego mniejszych podmiotów gospodarczych, takie jak między 
innymi mniejsza regularność w generowaniu dochodów czy większe niż w przypadku 
dużych spółek możliwości inwestycyjne (wyższy potencjał wzrostu), wzmacniają dodatkowo 
znaczenie przykładane w tych podmiotach do poziomu elastyczności wypłat inwestorskich.

Zwłaszcza firmy, które znajdują się we wcześniejszej fazie rozwoju swojego cyklu ży-
ciowego, mogą preferować nieregularne formy wypłat inwestorskich kosztem tradycyjnej, 
cyklicznej dywidendy. Ważne jest w tym kontekście traktowanie wykupu jako metody 
wyjątkowej (a więc pozbawionej regularności) i dokonywanej w okresie najbardziej od-
powiednim dla spółki. Wszystkie te czynniki powodują, iż wykup akcji własnych może 
być skutecznym instrumentem uelastycznienia polityki płatności wobec akcjonariuszy 
w mniejszych spółkach.

Walory sygnalizacyjne wykupu akcji własnych. Wykup akcji własnych skutkuje często 
zmianami poziomu podstawowych wskaźników finansowych. Przykładowo ważnym efektem 
wykupu mogą być zmiany wskaźnika cena/zysk (wskaźnik P/E), gdy następuje redukcja ilości 

3 Szerzej: Zarębski (2010), s. 237–244.
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akcji przy niezmienionym poziomie zysku. Podniesienie poziomu wskaźnika cena/zysk jest 
uznawane za ważny miernik wzrostu atrakcyjności spółki dla inwestorów, stąd ważnym 
skutkiem zrealizowanego planu wykupu będzie spodziewany wzrost tego wskaźnika. Wykup 
akcji może także dostarczyć wielu innych informacji dotyczących kondycji finansowej spółki, 
jak choćby tych związanych z poziomem oferowanej ceny wykupu czy z realizacją kolejnych 
transz takiej operacji. Dla inwestorów, zwłaszcza spółek niepublicznych ubogich w sygnały 
o ich aktualnej kondycji finansowej, takie informacje mogą być szczególnie istotne. 

Wywoływanie pożądanych zmian w strukturze właścicielskiej spółki. Wykup akcji 
własnych zawsze wywołuje zmiany w strukturze właścicielskiej spółki proporcjonalne 
do skali wykupu i wielkości kapitałów własnych spółki – w mniejszych podmiotach go-
spodarczych taka sama skala wykupu wywoła więc relatywnie większe zmiany struktury 
właścicielskiej niż w spółkach dużych. Mniejszy kapitał spółek MSP będzie ułatwieniem 
dla przeprowadzenia znaczących zmian struktury własnościowej za pomocą wykupu akcji 
własnych i stąd niekiedy właśnie pragnienie dokonania zmiany struktury własnościowej 
będzie podstawowym motywem przeprowadzenia operacji typu buy-back. W takich właśnie 
spółkach zmiany struktury właścicielskiej będą częściej związane z operacjami typu: wykup 
lewarowany (LBO) czy wykup menedżerski (MBO). Wykup akcji własnych jest często 
wykorzystywany do realizowania tego typu operacji. 

2.2. Negatywne aspekty wykupu akcji własnych w mniejszych podmiotach 
gospodarczych

Niewątpliwe zalety wykupu akcji własnych nie powinny powodować lekceważenia mniej 
korzystnych dla przeprowadzających wykup spółek konsekwencji wykorzystania tego in-
strumentu wypłat inwestorskich. Negatywne makroekonomiczne skutki wykupów koncen-
trują się na dwóch podstawowych aspektach: udziale wykupów w pogłębianiu problemów 
rosnących nierówności dochodowych i majątkowych oraz wpływie tego narzędzia na skalę 
i kierunki alokacji zysków spółek publicznych. Powszechnie uważa się, iż wykupy stanowią 
ważną przyczynę rozszerzającej się dysproporcji dochodowej współczesnych społeczeństw. 
Jedną z głośniejszych prac, które to zjawisko analizują, jest Piketty (2015).

Negatywnie oceniane są również konsekwencje przejawiające się w rosnącej skali wypłat 
inwestorskich w relacji do poziomu inwestycji oraz wpływie tego zjawiska na tempo wzrostu 
ekonomicznego gospodarki danego kraju i na jej efektywność, głównie poprzez redukcję 
poziomu nakładów na inwestycje oraz przez zmniejszenie nakładów na badania i rozwój. 
Istnieją też liczne negatywne skutki mikroekonomiczne wykupu akcji. Szczególnie istotne 
dla mniejszych podmiotów negatywne konsekwencje wykupu akcji własnych zaprezento-
wano w poniższym zestawieniu.

Negatywny wpływ wykupu akcji na długoterminowy wzrost potencjału rozwojo-
wego spółki. Wykup akcji własnych związany jest z wypływem środków pieniężnych ze 
spółki. Relatywnie duże wykupy (podobnie jak wysokie wypłaty dywidend) będą powo-
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dować redukcję poziomu zatrzymanych w spółce kapitałów, co – zwłaszcza w dłuższych 
okresach – może oddziaływać na długoterminowy wzrost potencjału rozwojowego spółki. 
Ograniczenie takie będzie często oznaczać redukcję środków na inwestycje i w efekcie może 
skutkować spowolnieniem długookresowego wzrostu przedsiębiorstwa. 

Ryzyko poniesienia strat kapitałowych w przypadkach niekorzystnego terminarza 
wykupów. Efektywny terminarz wykupów akcji własnych wymaga przeprowadzenia ko-
lejnych transz wykupu w okresach czasowego niedowartościowania cen akcji danej spółki. 
Takie działania bywają jednak trudne do przeprowadzenia, a zakupy na wolnym rynku niosą 
ryzyko ponoszenia strat kapitałowych w przypadkach niekorzystnego terminarza wykupów. 
Świadczy o tym fakt, iż maksimum wykupów w Stanach Zjednoczonych przypadało na rok 
2007 – okres silnych wzrostów na giełdach (Lazonick, 2014). 

Redukcja poziomu elastyczności wypłat wywołana przez wykup akcji własnych. 
Wykup akcji należy do bardzo elastycznych elementów polityki dystrybucyjnej przedsiębiorstw 
(ze względu na pewną swobodę w zakresie doboru terminów i wysokości płatności z tego 
tytułu). W pewnych sytuacjach jednak – zwłaszcza przy planach długookresowych – poziom tej 
elastyczności może się znacząco obniżyć. Zatwierdzony wcześniej plan wykupu akcji wymusza 
bowiem na spółce dokonywanie zaplanowanych wcześniej, a nie zawsze korzystnych finansowo 
zakupów akcji. Ich skala może stać się nawet powodem zadłużania spółki.

Zaburzanie prawidłowej (rynkowej) wyceny akcji przedsiębiorstwa. Wykup akcji 
własnych może niekiedy wywołać okresowe zaburzanie prawidłowej wyceny akcji danej 
spółki. Ryzyko takie jest większe w przypadku małych spółek, gdyż wykupy obejmują 
często wyższy odsetek kapitału własnego spółki niż w dużych podmiotach gospodarczych. 
Innym problemem jest wspomniany powyżej wzrost cen akcji wywołany wykupem, który 
jest rezultatem raczej pozytywnego nastawienia inwestorów do tej operacji niż poprawia-
jącymi się wynikami finansowymi podmiotu dokującego wykupu. Efektem jest często 
zaburzenie prawidłowej wyceny spółki. 

Występowanie wymienionych powyżej (niektórych tylko) wad programów wykupu akcji 
własnych powinno skłaniać planujących tego typu działania właścicieli i menedżerów spółek 
do dokładnych analiz realnych kosztów i zagrożeń towarzyszących takim działaniom. 

Małe podmioty gospodarcze, wykorzystując wykup akcji własnych, powinny jednak 
wyjątkowo starannie rozważyć zarówno pozytywy tego instrumentu, jak i liczne zagrożenia 
związane z wykupem. Niezbędna jest więc dokładna analiza realnych zysków, kosztów 
i zagrożeń towarzyszącym wykupom. Kopiowanie rozwiązań większych podmiotów może 
być niebezpieczne.

Uwagi końcowe

1. Współczesny rynek finansowy charakteryzuje się ważną cechą zastępowania tradycyjnej 
polityki dywidend, w której jedyną metodą rozliczeń z akcjonariuszami jest wypłata 
regularnej dywidendy, bardziej urozmaiconą polityką rozliczeń wobec inwestorów. 
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Poszczególne przedsiębiorstwa, dążąc do zwiększenia efektywności polityki finansowej 
w tym zakresie, stają się pod względem wykorzystywanego w tym zakresie instrumen-
tarium coraz bardziej twórcze i elastyczne, a alternatywne instrumenty polityki dywi-
dend coraz powszechniej uzupełniają bądź zastępują wypłaty regularnych dywidend. 
Tendencja ta dotyczy zarówno dużych, jak i mniejszych podmiotów gospodarczych. Do 
najpowszechniej stosowanych alternatywnych narzędzi rozliczeń inwestorskich należą 
wykup akcji własnych oraz dywidendy specjalne. 

2. Decyzja o wyborze optymalnego dla danego podmiotu instrumentu rozliczeń inwestor-
skich wymaga analizy różnorodnych czynników, takich jak: konsekwencje podatkowe, 
nastawienie wierzycieli i dłużników spółki, reakcje akcjonariuszy, preferencje poten-
cjalnych inwestorów, wpływ metody wypłaty na poziom wskaźników finansowych 
czy wpływ decyzji o sposobie wypłaty na strukturę kapitałową przedsiębiorstwa.  
Te dylematy wyboru są po części przynajmniej zależne od wielkości danego podmiotu; 
dlatego właśnie analiza przydatności wykorzystania konkretnego instrumentu polityki 
dywidend powinna aspekt wielkości danego podmiotu możliwie dogłębnie uwzględniać.

3. Dywidenda specjalna należy do grupy instrumentów polityki finansowej, które mogą 
posłużyć mniejszym podmiotom do rozszerzenia możliwości w zakresie realizacji 
rozliczeń inwestorskich. Wykorzystywanie tej formy dywidendy charakteryzuje się 
ważnymi cechami, które powinny być uwzględnione przy podejmowaniu decyzji przez 
władze takich spółek. Również liczne teorie dywidend (np. teorie sygnalizacyjne czy tzw. 
teorie FCF) wskazują na przydatność dywidendy specjalnej w mniejszych podmiotach 
gospodarczych.

4. Wykup akcji własnych jest potencjalnie jednym z ważniejszych instrumentów płatności 
inwestorskich także w mniejszych spółkach kapitałowych. Wykorzystanie wykupu 
akcji własnych jako istotnej formy płatności inwestorskich małych i średnich podmio-
tów gospodarczych jest efektem takich zalet tego instrumentu, jak: przekazywanie 
pozytywnego sygnału o kondycji finansowej firmy realizującej wykup kierowanego do 
dotychczasowych i potencjalnych inwestorów, a także wysoka elastyczność tej metody 
płatności.

5. Decydujące się na programy wykupu akcji podmioty gospodarcze powinny każdorazowo 
rozważać również negatywne skutki wykupu. Do najważniejszych wad tego instrumentu 
należą między innymi: możliwość spowolnienia długoterminowego potencjału wzrosto-
wego spółki, ryzyko związane z zaburzeniem wyceny akcji spółki (spółki publiczne) oraz 
ewentualne wysokie koszty wykupu. Podobnie negatywne aspekty dywidend specjalnych 
także mogą skutkować zmniejszeniem skłonności do wykorzystywania tego instrumentu 
w praktyce gospodarczej mniejszych podmiotów.

6. Szeroki wachlarz instrumentarium polityki dywidend może się okazać dla niektórych 
podmiotów gospodarczych jedynie pozorem bogactwa wyboru. Zwłaszcza mniejsze 
podmioty gospodarcze mogą być z wielu powodów pozbawione możliwości skorzystania 
z dobrodziejstw części przedstawionych powyżej narzędzi polityki wypłat inwestorskich. 
Zarówno przyczyny prawne, jak i – przede wszystkim – przyczyny o charakterze eko-
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nomicznym powodują, iż mniejsze spółki często ograniczają wybór wykorzystywanych 
narzędzi polityki dywidend do kilku podstawowych instrumentów. Do tych najbardziej 
istotnych instrumentów z praktycznego punktu widzenia należą właśnie – obok dywiden-
dy klasycznej – zaprezentowane w opracowaniu: wykup akcji własnych oraz dywidenda 
specjalna. 
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Jednolity Plik Kontrolny –  
koszty i korzyści cyfryzacji

Grażyna Voss*

Streszczenie: Jednolity Plik Kontrolny (JPK) stanowi nowe rozwiązanie w praktyce gospodarczej i wprowadza 
wiele zmian w zakresie dokumentowania i przekazywania informacji podatkowych. Elektroniczne przekazywa-
nie danych w ściśle określonej formie zapisu cyfrowego wymagało od podmiotów gospodarczych dostosowania 
programów finansowo-księgowych i przygotowania pracowników odpowiedzialnych za sporządzanie JPK. 
Cel – zaprezentowanie wymogów prawnych i przyjętych rozwiązań organizacyjnych wraz z uwzględnieniem 
niezbędnych nakładów finansowych poniesionych na zakup i aktualizację oprogramowania, związanych z przy-
gotowaniem i przesyłaniem JPK. 
Metodologia badania – to przede wszystkim badanie ankietowe przeprowadzone wśród pracowników podmio-
tów gospodarczych zobowiązanych do sporządzania JPK oraz analiza regulacji prawnych wprowadzających 
obowiązek składania informacji podatkowych w ramach JPK. Obowiązek przekazywania JPK został rozłożony 
w czasie, co umożliwia małym i mikro podmiotom odpowiednie przygotowanie do zmian wynikających z re-
gulacji prawnych, jednak pomimo przesunięcia w czasie wdrożenia nowych rozwiązań firmy muszą ponieść 
dodatkowe nakłady finansowe na aktualizację oprogramowania i szkolenie pracowników. Wdrożenie JPK zda-
niem badanych niewątpliwie wpłynie na wzmożoną kontrolę podatkową, w tym szczególnie kontrolę krzyżową. 
Oryginalność/wartość – prezentowane wyniki badań mają charakter pilotażowy i dotyczą nowych rozwiązań, 
których wdrożenie rozpoczęło się w lipcu 2016 roku, a zakończy w styczniu 2018 roku i do tej pory nie było 
przedmiotem badań. 

Słowa kluczowe: Jednolity Plik Kontrolny, cyfryzacja, informacja podatkowa 
Kody klasyfikacji JEL: M41, M48 

Wprowadzenie

We współczesnym świecie istotną rolę odgrywają sprawozdania finansowe ze względu 
na ich porównywalność i zakres zawartych informacji (Voss, 2016a, s. 7). Jednak zakres 
informacyjny sprawozdań uległ zmianie i został zmodyfikowany w zależności od wielkości 
podmiotu gospodarczego (Karmańska, 2017, s. 51). Sprawozdania te nazywane są sprawo-
zdaniami ogólnego przeznaczenie, ponieważ dostarczają informacji wykorzystywanych 
w procesie decyzyjnym i ocenie funkcjonowania jednostki. Warto jednak podkreślić, że 
we współczesnej gospodarce potrzeba dostępu do informacji finansowych nieustannie 
się zwiększa, a sprawozdanie finansowe jako finalny produkt rachunkowości pozwala na 

* dr Grażyna Voss, Uniwersytet Technologiczno-Przyrodniczy im. J.J. Śniadeckich w Bydgoszczy, Wydział 
Zarządzania, 85-790 Bydgoszcz, ul. Fordońska 430, e-mail: grazyna.voss@utp.edu.pl
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zaprezentowanie sytuacji majątkowej, finansowej i osiągniętych wyników z działalności 
(Jabłoński, Kawczyńska, Pietrzak, Wnuk-Pel, 2016, s. 56). Wykorzystanie tych informacji 
ma istotne znaczenie w wielu obszarach działalności (Voss, 2016b, s 160). Jednak współ-
czesny świat i działania gospodarcze oraz wymogi prawne stawiają przed podmiotami 
nowe wyzwania w zakresie raportowania i wykorzystania informacji finansowych objętych 
procesem ewidencji księgowej. Wykorzystanie informatycznych systemów finansowo-
-księgowych pozwala na dostarczanie użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym 
informacji z dowolną częstotliwością i o wybranym poziomie szczegółowości (Karmańska, 
2016, s. 15; Wielogórska-Leszczyńska, 2013, s. 169). Informacje wprowadzone do systemu 
pozwalają na ich wieloobszarowe przetwarzanie i opracowywanie raportów, jednocześnie 
nie wymaga to dodatkowego nakładu pracy (Voss, Prewysz-Kwinto, 2013, s. 149). W celu 
zaspokojenia potrzeb informacyjnych przedsiębiorstwa niezbędna jest integracja systemu 
zarządzania ze zintegrowanym systemem informatycznym (Jabłoński, Bartkiewicz, 2006). 
Połączenie to pozwala na realizację obowiązków nałożonych przez ustawodawcę w zakresie 
raportowania i sporządzania niezbędnej dokumentacji dla celów podatkowych i innych, 
wymaganych przez interesariuszy, w tym przygotowanie Jednolitych Plików Kontrolnych 
(JPK). Zmiany, które wprowadzi JPK, są korzystne dla organów podatkowych, ponieważ 
oprócz uszczelnienia systemu podatkowego, skróceniu ulegnie czas kontroli, a kontrolerzy 
będą mogli zbadać księgi w wersji elektronicznej szybciej i z lepszym skutkiem.

Celem artykułu jest zaprezentowanie wymogów prawnych związanych z wprowadzeniem 
JPK oraz wyników badania ankietowego przeprowadzonego wśród księgowych i dyrektorów 
firm, pozwalającego ocenić koszty związane z wdrożeniem do jednostek nowego procesu 
raportowania oraz korzyści wynikających z przekazywania danych w postaci JPK.

1. Uwarunkowania prawne związane z wdrożeniem JPK 

Wykorzystanie informatycznych systemów finansowo-księgowych pozwala na dostarcza-
nie użytkownikom wewnętrznym i zewnętrznym informacji z dowolną częstotliwością 
i o wybranym poziomie szczegółowości. Informacje wprowadzone do system pozwalają na 
ich wieloobszarowe przetwarzanie i opracowywanie raportów, jednocześnie nie wymaga 
to dodatkowego nakładu pracy. Jednak zmiana systemu lub jego aktualizacja i testowanie 
nowo wprowadzonych rozwiązań każdorazowo związane są z dużym obciążeniem dla 
pracowników, co podyktowane jest zagwarantowaniem prawidłowej obsługi programu 
i generowaniem raportów spełniających wymogi określone przez ustawodawcę (Voss, 
Prewysz-Kwinto, 2013, s. 156). 

W art. 20 ustawy o rachunkowości (UoR) zostały określone zasady prowadzenia ksiąg 
rachunkowych przy użyciu komputera. Zakładają one wprowadzanie automatycznie 
zapisów za pośrednictwem urządzeń łączności i informatycznych nośników danych przy 
zapewnieniu, że podczas rejestrowania tych zapisów zostaną spełnione określone warunki 
(Świderska, 2012, s. 27):
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a) zapisy uzyskają trwale czytelną postać zgodną z treścią odpowiednich dowodów 
księgowych; 

b) możliwe jest stwierdzenie źródła ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzial-
nej za ich wprowadzenie; 

c) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetworzenia odnośnych 
danych oraz kompletności i identyczności zapisów; 

d) dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób za-
pewniający ich niezmienność, przez okres wymagany do przechowywania danego 
rodzaju dowodów księgowych.

Wymagania określone przez ustawodawcę mają charakter ogólny i pozostawiają dużą 
swobodę działania w zakresie wyboru i wdrożenia oprogramowania obsługującego system fi-
nansowo-księgowy oraz opracowania szczegółowych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

1 lipca 2016 roku weszły w życie nowe przepisy Ordynacji podatkowej (art. 193 a) 
wprowadzające reguły udostępniania organom podatkowym informacji wynikających 
z ksiąg rachunkowych i dowodów księgowych, nazwanych Jednolitym Plikiem Kontrolnym 
(Standard Audit File for Taxes – SAF-T). Wprowadzenie obowiązku raportowania JPK nie 
jest odosobnionym pomysłem polskich władz skarbowych (http://softhis.com). Polska jako 
kolejny, piąty kraj Unii Europejskiej (po Wielkiej Brytanii, Niemczech, Litwie i Słowenii) 
(www. comarch.pl) wprowadza JPK jako nowy sposób raportowania danych finansowo-
-księgowych oraz działanie prowadzące do uszczelnienia systemu podatkowego. 

Nowe obowiązki podatników zakładają udostępnianie organom podatkowym w postaci 
elektronicznej całości lub części ksiąg rachunkowych oraz dowodów księgowych przy jed-
noczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa i wiarygodności, a także ochrony przed dostępem 
osób nieuprawnionych. Przepisy te wprowadzają przekazywanie danych w postaci logicznej 
struktury, która możliwa jest do uzyskania przy powszechnie stosowanych programach 
komputerowych. Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) zdefiniowała 
JPK jako zbiór danych tworzonych z systemów informatycznych podmiotu gospodarczego 
(bezpośredni eksport danych), zawierający informacje o operacjach gospodarczych za 
dowolnie wybrany okres, mający układ i format (XML) umożliwiający jego łatwe prze-
twarzanie. W polskich przepisach nie został wskazany format XML, co pozwala jednostką 
na przedstawienie JPK w formie logicznej struktury i pozostawia do wyboru możliwość 
wdrożenia innych formatów, na przykład UBL lub XBRL. 

Przesyłanie JPK może być realizowane jako:
a) przekazanie ksiąg podatkowych i dokumentów na żądanie organów kontroli (Ustawa, 

1997, art. 193a);
b) bez wezwania organu podatkowego (Ustawa, 2004, art. 109 ust. 3).
Ważnym elementem w zakresie elektronicznego przesyłania danych jest okres wprowa-

dzenia obowiązku. W przypadku przesyłania raportów na żądanie organów podatkowych 
należy wyodrębnić dwa terminy:

 – lipiec 2016 roku dla dużych podmiotów,
 – styczeń 2018 roku – dla mikro, małych i średnich podmiotów. 
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Dla określenia wielkości podmiotów ustawodawca przedstawia kryteria podziału: 
wielkość zatrudnienia, roczny obrót i sumę aktywów. Dla dużych podmiotów kryteria te 
przedstawiają się następująco: zatrudnienie 250 i więcej pracowników lub obrót powyżej 
50 mln euro i aktywa powyżej 43 mln euro. Wielkości te dla średnich i małych podmiotów 
przedstawia się następująco: zatrudnienie poniżej 250 pracowników oraz obrót mniejszy lub 
równy 50 mln euro lub aktywa mniejsze lub równe 43 mln euro. Do mikropodmiotów zali-
czyć można te jednostki, których wielkość zatrudnienia jest mniejsza niż 10 pracowników 
oraz obroty są mniejsze lub równe 2 mln euro lub aktywa są mniejsze lub równy 2 mln euro. 

Elektroniczne raportowanie miesięczne dla celów podatku VAT (bez wezwania organu 
podatkowego) jest obowiązkiem dużych jednostek od lipca 2016 roku. Małe i średnie pod-
mioty obowiązek takiego raportowania mają od stycznia 2017 roku, a mikropodmioty od 
stycznia 2018 roku. 

Podstawowym celem JPK jest eliminowanie przestępstw i nieprawidłowości w naliczaniu 
podatków. W swoim założeniu działania te mają na celu realizację czynności sprawdzają-
cych, dzięki czemu kontrola u podatnika nie będzie konieczna.

2. Ocena wdrożenia JPK w opinii księgowych i kierowników jednostek 

Badanie ankietowe przeprowadzono w styczniu i lutym 2017 roku (dotyczyło podatników, 
których obsługa finansowo-księgowa prowadzona jest w jednostce gospodarczej i nie 
korzystają z usług biur rachunkowych). Wszyscy ankietowani – 60 osób – to kierownicy 
jednostek gospodarczych uczestniczących w studiach MBA (30 osób) – odpowiedzialni 
z tytułu nadzoru za prowadzoną ewidencję i składanie zeznań podatkowych oraz księgowi 
(30 osób) – uczestnicy szkoleń lub studiów podyplomowych odpowiedzialni za ewidencję 
i wprowadzanie danych finansowych do systemu, w tym również danych dotyczących 
zakupu i sprzedaży objętej podatkiem od towarów i usług VAT. 

Ankietowanych poproszono o udzielenie odpowiedzi na zadane w kwestionariuszu 
badawczym dziewięć pytań. Były to pytania zamknięte polegające na wskazaniu jednej 
z sugerowanych odpowiedzi, a w wypadku dwóch pytań poproszono o wybranie z listy 
kilku odpowiedzi.

Pierwsze z pytań pozwoliło na określenie wielkości podmiotu gospodarczego i poproszo-
no o wskazanie, czy firma przekazuje informacje podatkowe w ramach JPK. W przypadku 
48 badanych wskazano tak, co oznacza, że są to podmioty zaliczane do dużych i małych 
jednostek, na których leży już obowiązek składania JPK dotyczących wielkości podatku 
VAT. Wśród badanych 10 respondentów zaznaczyło odpowiedź nie, co oznacza, że są to 
mikroprzedsiębiorstwa, które obowiązkiem JPK objęte zostaną od stycznia 2018 roku. 
Wyniki zaprezentowano na rysunku 1.
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Rysunek 1. Liczba podmiotów przekazujących informacje podatkowe w ramach JPK 
Źródło: opracowanie własne na podstawie badania.

Kolejne pytanie miało pozwolić na uzyskanie opinii respondentów na temat tego, czy  
wdrożenie i wykorzystania JPK zapewni wykonanie prac księgowych w sposób kompe-
tentny, obiektywny, rzetelny, uczciwy i odpowiedzialny. Tutaj zdania respondentów były 
wyraźnie podzielone. 45% badanych uważa, że wdrożenie JPK poprawi rzetelność i wia-
rygodność informacji, jednak prawie 1/4 jest odmiennego zdania, a ponad 1/3 nie potrafi 
odnieść się w sposób jednoznaczny do wykorzystania JPK i rzetelności informacji. Wyniki 
te zaprezentowano na rysunku 2.

Rysunek 2. Wpływ wykorzystania JPK na rzetelne, obiektywne, uczciwe i odpowiedzialne 
prezentowanie danych podatkowych
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Z zaprezentowanych wyników można wnioskować, że ponad połowa ankietowanych nie 
jest przekonana, że wdrożenie JPK w sposób kompleksowy rozwiąże problem informacji 
podatkowych i rzetelnej ewidencji obrotu gospodarczego.

Kolejne pytanie dotyczyło samego procesu wdrożenia JPK w jednostkach i nakładu 
pracy, jaki musiały one ponieść na przygotowanie odpowiednich procedur i programów.  
92% ankietowanych uznało, że bez względu na wielkość jednostki gospodarczej przygoto-
wanie się do opracowania i przekazywania informacji w postaci JPK wymagało od podmiotu 
gospodarczego dodatkowego nakładu pracy. Warto zwrócić uwagę, że działania te mogły być 
związane z zakupem nowego oprogramowania, zainstalowaniem nowo zakupionej aplikacji 
pozwalającej na przygotowanie JPK w formie określonej przez ustawodawcę czy też doko-
naniem zakupu, certyfikacji podpisu elektronicznego, gdyż wiele podmiotów nie posiadało 
odpowiednich podpisów. Strukturę odpowiedzi na to pytanie zaprezentowano na rysunku 3.

Rysunek 3. Czy wdrożenie JPK wymagało od jednostek dodatkowego nakładu pracy?
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Obowiązek przygotowania JPK związany jest także z bezpośrednią pracą pracowników 
odpowiedzialnych za wprowadzanie informacji do systemu oraz generowanie raportów. 
Zapytano respondentów, czy wdrożona zmiana wymagała dodatkowych szkoleń i odpo-
wiedniego przygotowania pracowników. Tutaj 93% badanych wskazało, że zmiana ta wyma-
gała odpowiedniego przygotowania kadry, odpowiedź „raczej nie” wskazało 7% badanych 
(rys. 4). Warto zauważyć, że nikt z respondentów nie zaznaczył odpowiedzi „nie”. Można 
w związku z tym przyjąć, że przeszkolenie pracowników było konieczne lub nieznaczna 
grupa osób wybrała formę samokształcenia.
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Rysunek 4. Wdrożenie JPK a konieczność szkolenia pracowników
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Większość wprowadzanych zmian pociąga za sobą konieczność ponoszenia przez jed-
nostki dodatkowych nakładów finansowych. Dlatego kolejne pytanie dotyczyło wskazania 
obszarów, w jakich badana jednostka poniosła dodatkowe nakłady finansowe konieczne do 
wdrożenia rozwiązań niezbędnych do prawidłowego przygotowania JPK. Tutaj respondenci 
mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Najczęściej wymienianym elementem był zakup 
oprogramowania i szkolenie pracowników, ale równie często ankietowani wskazywali na 
zakup i aktywację podpisu elektronicznego. Wyniki zaprezentowano na rysunku 5.

Rysunek 5. Ponoszone nakłady finansowe związane z wdrożeniem JPK
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.
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Następne pytanie pozwoliło na uzyskanie opinii respondentów, czy wprowadzenie JPK 
dla małych i mikropodmiotów stanowi duże wyzwanie organizacyjno-finansowe. Dla 90% 
badanych wdrożenie takich rozwiązań stanowi duże wyzwanie organizacyjno-finansowe. 
Warto zwrócić uwagę, że w wielu podmiotach działy finansowo-księgowe są jedno- lub 
dwuosobowe, a częstotliwość zmian w zakresie rachunkowości w ostatnich latach nabiera 
coraz większego tempa. Warto tutaj chociażby przytoczyć zmianę zakresu informacyjnego 
i prezentowania danych w sprawozdaniach finansowych w roku 2016. 

Kolejne pytanie dotyczyło wydłużenia okresu wdrożenia procedur JPK dla małych 
i mikroprzedsiębiorstw, który miał pozwolić tym podmiotom na odpowiednie i profesjonalne 
przygotowanie się do wprowadzonych zmian i składania informacji w JPK. 47% badanych 
wskazało, że wydłużenie okresu wdrożenia w najmniejszych jednostkach jest niezbędne 
i pozwoli im na przygotowanie organizacyjne i finansowe (rys. 6). 

Rysunek 6. Czy wydłużenie okresu wdrożenia JPK dla mikro i małych jednostek jest konieczne?
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Respondentów zapytano również, czy wdrożenie JPK usprawni pracę i poprawi jakość 
przekazywanych informacji podatkowych. Niewątpliwie zakres informacji dotyczących 
transakcji zakupu i sprzedaży oraz identyfikacji NIP kontrahentów stanowi dodatkowy 
element w rozliczaniu podatku VAT, jednak respondenci nie są przekonani, że wprowadzone 
zmiany mogą usprawnić pracę i poprawić jakość informacji podatkowych. 33% badanych 
sądzi, że wprowadzona zmiana nie poprawi jakości przekazywanych informacji, 32% nie 
wie, jak ta zmiana wpłynie na jakość i usprawnienie pracy. Jedynie 35% uważa wprowadzone 
rozwiązania za korzystne, które przyczynią się do poprawy pracy i jakości przekazywanych 
informacji (rys. 7). 
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Rysunek 7. Czy wdrożenie JPK wpłynie na poprawę pracy i jakości informacji podatkowych?
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.

Ostatnie pytanie ankiety miało udzielić odpowiedzi, czy wdrożenie JPK wprowadzi 
zmiany w zakresie oczekiwań użytkowników informacji podatkowych i jakie to będą 
zmiany. Respondenci mogli wskazać więcej niż jedną odpowiedź. Najczęściej wskazywa-
nym obszarem, w którym nastąpią zmiany, jest przeprowadzenie kontroli krzyżowej, która 
ma na celu weryfikację odliczenia podatku VAT od wielkości zobowiązania podatkowego 
przez jednego kontrahenta oraz zweryfikowanie, czy drugi kontrahent odprowadził podatek 
VAT i wskazał go jako zobowiązanie podatkowe oraz czy termin obu rozliczeń dotyczy 
tego samego miesiąca. Kolejna zmiana dotyczy przede wszystkim wzmocnienia kontroli 
podatkowej. Rozkład wszystkich odpowiedzi został zaprezentowany na rysunku 8. 

Rysunek 8. Obszary zmian wynikające z wdrożenia JPK 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonego badania.



194 Grażyna Voss

Uwagi końcowe

Wdrożenie systemów finansowo-księgowych wprowadza wiele możliwości w zakresie prezen-
towania różnorodnych raportów i zestawień. Wymaga ono jednak od jednostek gospodarczych 
zaangażowania finansowego i organizacyjnego w odpowiednie przygotowanie techniczne i or-
ganizacyjne. Całość prac pociąga za sobą nakłady finansowe, które są konieczne do poniesie-
nia w celu przygotowania odpowiednich raportów i przekazywania ich zgodnie z wymogami 
ustawodawcy, z zachowaniem odpowiednich procedur i ram strukturalnych raportów. Proces 
cyfryzacji w rachunkowości dynamicznie się rozwija, wymaga jednak od mikro i małych 
jednostek wysoko wykwalifikowanej kadry, odpowiednio opracowanych procedur, zakupu 
i aktualizacji programów komputerowych i certyfikowanych podpisów elektronicznych, 
możliwości przechowywania danych elektronicznych – wymaganych w ramach uregulowań 
prawnych w zakresie archiwizacji dokumentów i odpowiednio zapisanych plików. 

Warto jednak zwrócić uwagę na korzyści wynikające z wprowadzenia JPK, gdzie przede 
wszystkim wpłynie on na:

a) uszczelnienie systemu podatkowego;
b) zwiększenie efektywności kontroli podatkowej;
c) zmniejszenie kosztów kontroli podatkowej po stronie organów podatkowych;
d) wzmocnienie kontroli wewnętrznej w jednostce (w szczególności w małych i średnich 

podmiotach, w których nie zostały wdrożone procedury audytu wewnętrznego);
e) rozbudowanie systemów informatycznych klasy ERP;
f) poprawę rzetelności i wiarygodności informacji finansowych;
g) kompleksowe rozwiązanie problemu dotyczącego informacji podatkowych (kontrole 

krzyżowe) oraz rzetelnej ewidencji obrotu gospodarczego;
h) rozwój edukacji zawodowej (kształcenie ustawiczne), w tym proces samokształcenia 

i świadomość uczenia się przez całe życie.
Obsługa finansowo-księgowo-podatkowa firm pociąga za sobą istotne nakłady finansowe 

i wymaga ogromnej wiedzy, jaką muszą posiadać pracownicy księgowości. Warto jednak 
pamiętać o odpowiedzialności kierownika jednostki za wszystkie prowadzone działania, 
sporządzane raporty i rozliczenia. Poruszając problem rachunkowości i sprawozdawczości 
finansowej, w tym sporządzania sprawozdań ogólnego przeznaczenia, warto się zastanowić, 
czy przy obecnie wprowadzonych zmianach mają one jeszcze charakter ogólnego przezna-
czenia i jak są wykorzystywane przez użytkowników. 
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Streszczenie: Cel – podkreślenie znaczenia podatkowego kapitału amortyzacyjnego w przedsiębiorstwie.
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Wprowadzenie

Podjęcie problematyki podatkowego kapitału amortyzacyjnego wymaga wskazania na 
szczególny charakter kategorii finansowej amortyzacji. Wiąże się ona z procesem rozłożenia 
w czasie obciążenia finansowego. Jest kosztem uzyskania przychodu w podatku dochodo-
wym. Amortyzacja nie jest odrębną i samodzielną kategorią finansową. Jej istota przejawia 
się w stymulacji wielkości przepływów amortyzacyjnych.

W przypadku inwestycji w środki trwałe przedsiębiorstwo uzyskuje realny przepływ fi-
nansowy wynikający z pomniejszenia podstawy opodatkowania w wyniku zaliczenia amor-
tyzacji do kosztów uzyskania przychodów i mniejszych wypływów płatności podatkowych. 
Na tej płaszczyźnie uwidacznia się szczególna rola podatkowego kapitału amortyzacyjnego. 

Celem opracowania jest podkreślenie znaczenia norm prawa podatkowego w kształto-
waniu podatkowego kapitału amortyzacyjnego w przedsiębiorstwie.

1. Istota amortyzacji w podatku dochodowym

Podatki dotykają każdego podmiotu gospodarczego i wszelkiej działalności przedsiębiorstw, 
gdyż doskonała neutralizacja podatków w decyzjach podmiotów gospodarczych nie istnieje, 
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nawet w przypadku podatków pośrednich (Owsiak, 2013, s. 144–146). W doktrynie podat-
kowej wskazuje się, że system prawa podatkowego „nie powinien stanowić autonomicznej 
i samoistnej przesłanki decyzyjnej podatników” (Modzelewski, 2005, s. 32). Taki system 
prawa podatkowego można by określić mianem neutralności ekonomicznej prawa podatko-
wego. W praktyce finansów przedsiębiorstwa tak jednak nie jest, a w procesie inwestowania 
wpływ podatków jest szczególnie widoczny – także przez kategorię amortyzacji podatkowej.

Specyfikę systemu podatku dochodowego w Polsce można określić poprzez miejsce tego 
podatku w systemie podatkowym. Przez dziesiątki lat podatek dochodowy uznawany był 
za najdoskonalszą postać podatku – głównie z tego względu, że najlepiej dostosowywał 
obciążenie podatkowe do zdolności płatniczej podatnika. 

System podatku dochodowego od przedsiębiorstw oparty jest na powszechnej zasadzie, 
że wartość podatku, który zobowiązany jest zapłacić przedsiębiorca, zależy od podstawy 
opodatkowania i stawki podatku. Podstawą opodatkowania jest różnica między przychodami 
podlegającymi opodatkowaniu, pomniejszonymi o przychody zwolnione z opodatkowania, 
a kosztami uzyskania przychodu. 

Związek amortyzacji z finansami przedsiębiorstwa uwidacznia się na dwóch płaszczy-
znach: jako faktyczny przepływ wynikający z amortyzacyjnej tarczy podatkowej i jako 
przepływ finansowy w rachunku cash flow. Stymulacja przepływów finansowych poprzez 
finansowe rozwiązania systemowe motywuje dbałość przedsiębiorstwa o trwały wzrost 
zysku i wymusza taki sposób zachowania się na rynku, który mu umożliwi dalszy rozwój 
(Iwin-Garzyńska, 2015, s. 624).

W tym miejscu należy postawić pytanie: Czym jest podatkowy kapitał amortyzacyjny 
w przedsiębiorstwie i z czego wynika? 

Pojęcie kapitału amortyzacyjnego należy oprzeć na definicji amortyzacji jako źródła fi-
nansowania działalności przedsiębiorstw oraz na definicji kapitału. Przyjmując za Fisherem, 
że kapitałem jest każdy zasób, wszystko, co ma wartość i służy produkcji dóbr i usług 
(Hendriksen, Breda, 2002, s. 295), nie ulega wątpliwości, że środki finansowe pozyskane 
na skutek amortyzacji są kapitałem. Amortyzacja nie jest kapitałem w sensie ustawy o ra-
chunkowości, gdyż nie można jej wpisać w pasywach bilansu. Dobija (2002, s. 29) wskazuje 
jednak, że podstaw teoretycznych rachunkowości nie mogą kształtować ani standardy, ani 
przepisy prawa bilansowego. Amortyzacja pośrednio wpływa na kształtowanie się składni-
ków kapitału własnego (poprzez oddziaływanie na wartość majątku trwałego i zysk) oraz 
obcego (poprzez oddziaływanie na wielkość zasobów pieniężnych i zapotrzebowanie na 
kapitał zarówno własny, jak i obcy). Przyjmując, że amortyzacja występuje w aktywach, 
w pozycji środki pieniężne, gdyż jest kosztem bez wydatku, to po odjęciu zobowiązań od 
aktywów pozostanie kapitał, a w nim kapitał amortyzacyjny.

Na skutek amortyzacji następuje zmniejszenie wartości środków trwałych ujętych 
w bilansie przedsiębiorstwa. Zmniejszenie znajduje swój wyraz jedynie w pozycji kosztów 
– odpisy amortyzacyjne. Jednak środki amortyzacyjne nie stanowią tylko kosztu, a przede 
wszystkim kapitał, który wykorzystywany jest na finansowanie nowych składników majątku 
trwałego. Środki finansowe uwolnione z aktywów trwałych wracają ponownie, powodując 
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zwiększenie wartości rzeczowego majątku trwałego. Z tego też powodu często środki z amor-
tyzacji traktowane są jako wynikające z transformacji majątku i niewchodzące w skład 
samofinansowania. W tej sytuacji pojęcie samofinansowania zawężone jest do finansowania 
z zatrzymanego zysku. Trudno jednak zgodzić się z takim poglądem, zważywszy jak duży 
wpływ na wartość zysku zatrzymanego mają odpisy amortyzacyjne. 

2. Podatkowe zasady dokonywania odpisów amortyzacyjnych

Realne możliwości pozyskania podatkowego kapitału amortyzacyjnego w przedsiębiorstwie 
są zależne od finansowych rozwiązań systemowych, które określają wielkość odpisów amor-
tyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu. W tym znaczeniu amortyzacja 
jest metodą pomniejszania dochodu podatkowego o koszty środka trwałego zaliczane do 
kosztów uzyskania przychodu. Takie określenie amortyzacji jest zdefiniowaniem pojęcia 
amortyzacja podatkowa. 

Amortyzacja podatkowa jest określana przez system amortyzacji, którego cechą 
charakterystyczną jest fiskalność, co oznacza, że został on stworzony przede wszystkim 
w celach podatkowych. Koszt składnika majątku ponoszony w formie amortyzacji w czasie 
użytkowania środka trwałego powinien być usankcjonowany przez normy prawa finansowe-
go kształtujące ten system. Koszty podatkowe amortyzacji muszą także spełniać warunek 
dotyczący związku przyczynowo-skutkowego między kosztem amortyzacji danego środka 
trwałego a przychodami z tytułu jego eksploatacji1. 

Oceniając finansowe rozwiązania systemowe w aspekcie zależności między kosztami 
uzyskania przychodu w myśl norm prawa podatkowego a podatkowym efektem amortyzacji, 
czyli wartością amortyzacyjnej tarczy podatkowej, nie wolno zapomnieć o możliwości 
zastosowania przez podmiot różnych metod amortyzacji jako instrumentów stymulujących 
wielkość kosztów uzyskania przychodu. 

W ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, w części dotyczącej amortyzacji, 
ustawodawca przewidział możliwość wykorzystania przez przedsiębiorstwo trzech metod 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych zaliczanych do kosztów uzyskania przychodu. 
Są to metody: jednorazowa, liniowa i degresywna. Przedsiębiorstwo dokonuje odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych podlegających amortyzacji od wartości początko-
wej, począwszy od pierwszego miesiąca następującego po miesiącu, w którym ten środek 
wprowadzono do ewidencji. Przedsiębiorstwo samodzielnie dokonuje wyboru jednej z metod 
amortyzacji przed rozpoczęciem amortyzacji i wybraną metodę stosuje do pełnego zamorty-

1  Zostało to potwierdzone przez Naczelny Sąd Administracyjny, który wskazał, że konstrukcja uwzględ-
niania kosztu w postaci amortyzacji środka trwałego koresponduje z ogólną zasadą, w ramach której musi istnieć 
związek przyczynowo-skutkowy pomiędzy kosztem w postaci amortyzacji środka trwałego a przychodem 
uzyskiwanym w następstwie wykorzystania w działalności gospodarczej tego właśnie środka. Por. wyrok NSA  
z 27 marca 2003 r., sygn. S.A./Bd 482/03 niepubl.
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zowania danego środka trwałego2. Ewentualna korekta odpisów amortyzacyjnych możliwa 
jest tylko w wyjątkowych sytuacjach, na przykład gdy przedsiębiorstwo nieprawidłowo 
ustaliło wysokość odpisów amortyzacyjnych, niewłaściwie określiło wartość początkową 
środków trwałych, zastosowało złą stawkę, ale tylko w przypadku stosowania metody linio-
wej i stawek zawartych w załączniku do ustawy3. W trakcie amortyzacji środka trwałego nie 
ma możliwości zmiany metody amortyzacji środka trwałego4. 

Przedsiębiorstwo w określonych prawem granicach może dokonać wyboru metody 
amortyzacji, okresu umarzania środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, 
a w niektórych przypadkach nawet wysokości zastosowanej stawki. Z reguły każda decyzja 
w tym zakresie wywołuje różne skutki w sferze wysokości obciążeń podatkiem dochodowym.

Zgodnie z zapisami ustawy nie występuje metoda jednorazowa jako sposób dokonywania 
odpisów amortyzacyjnych. Może to wynikać z faktu, że stosując odpis jednorazowy w przed-
siębiorstwie, nie wystąpią cykliczne odpisy amortyzacyjne. Jednak dla celu analizy podat-
kowego kapitału amortyzacyjnego możliwość jednorazowego odpisu ma duże znaczenie.

metoda jednorazowa polega na jednorazowym wliczeniu do kosztów uzyskania przy-
chodów wartości nabytego środka trwałego. W ustawie zapisano, że podatnicy mogą nie 
dokonywać odpisów amortyzacyjnych od składników majątku, których wartość początkowa 
nie przekracza 3500 zł, a wydatki na ich nabycie stanowią koszty uzyskania przychodów 
w miesiącu oddania do używania5. Jest to prawo przedsiębiorstwa, ale nie obowiązek. Zapis 
ma charakter fakultatywny. 

Z możliwością jednorazowego zaliczenia wartości środków trwałych do kosztów uzyska-
nia przychodów związany jest zapis ustawy, w którym przewidziano ją dla środków trwałych 
o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł, jeżeli ze względu na okres przewidywanego 
używania równy lub krótszy rok nie zostaną zaliczone przez przedsiębiorstwo do środków 
trwałych6.

2  Zgodnie z zapisami ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych podatnicy zobowiązani są stosować 
raz wybraną metodę aż do pełnego zamortyzowania środka trwałego. Por. Ustawa (1992, art. 16h ust. 2).

3  Por. wyrok NSA z 17 kwietnia 2008 r., sygn. II FSK 282/07, http://orzeczenia.nsa.gov.pl.
4  Por. wyrok NSA z 6 czerwca 2006r., sygn. II FSK 909/05, MoPod 2006/12/44.
5  Por. Ustawa (1992, art. 16d pkt 1). Należy dodać, że podatnicy mają obowiązek wprowadzenia takiego 

środka trwałego do ewidencji prowadzonej zgodnie z przepisami ustawy o rachunkowości najpóźniej w miesiącu 
przekazania go do używania. Por. Ustawa (1994, art. 17 ust. 1 pkt 1).

6 Zgodnie z zapisami ustawy jeżeli podatnicy nabędą lub wytworzą we własnym zakresie składniki majątku 
o wartości początkowej przekraczającej 3500 zł i ze względu na przewidywany przez nich okres używania równy 
lub krótszy niż rok nie zaliczą ich do środków trwałych, a faktyczny okres ich używania przekroczy rok, podatnicy 
są obowiązani w pierwszym miesiącu następującym po miesiącu, w którym ten rok upłynął: 

1) zaliczyć te składniki do środków trwałych albo wartości niematerialnych i prawnych, przyjmując je 
do ewidencji w cenie nabycia albo koszcie wytworzenia;

2) zmniejszyć koszty uzyskania przychodów o różnicę między ceną nabycia lub kosztem wytworzenia 
a kwotą odpisów amortyzacyjnych przypadającą na okres ich dotychczasowego używania, obliczonych 
dla środków trwałych przy zastosowaniu stawek amortyzacyjnych określonych w Wykazie rocznych 
stawek amortyzacyjnych stanowiącym załącznik nr 1 do ustaw;

3) stosować stawki amortyzacji, o których mowa w pkt 2, w całym okresie dokonywania odpisów 
amortyzacyjnych;
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Metoda liniowa to dokonywanie odpisów w równych miesięcznych lub kwartalnych 
ratach albo jednorazowo na koniec roku podatkowego; jest to podstawowa metoda amorty-
zacji. Polega ona na tym, że odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od pierwszego miesiąca 
następującego po miesiącu, w którym środek trwały prowadzono do ewidencji. W odniesie-
niu do tej metody ustawodawca przewidział możliwość zastosowania przez przedsiębiorstwa 
podwyższonych stawek amortyzacji i stawek indywidualnych. 

Możliwość podwyższania stawek amortyzacyjnych dotyczy budynków i budowli użyt-
kowanych w warunkach pogorszonych lub złych, środków trwałych poddanych szybkiemu 
postępowi technicznemu, używanych bardziej intensywnie w stosunku do warunków 
przeciętnych lub wymagających szczególnej sprawności technicznej7. Przedsiębiorstwo ma 
także możliwość obniżenia stawki amortyzacji podanej w załączniku do ustawy. Możliwość 
taka nie jest warunkowana wystąpieniem jakichkolwiek okoliczności. Podkreśla to fiskalny 
charakter zapisów dotyczących zasad amortyzacji środków trwałych. Obniżając stawkę, 
przedsiębiorstwo może kierować się zasadą adekwatności kosztów amortyzacji do produk-
tywności środka trwałego. Jednak z punktu widzenia wartości podatkowego efektu amor-
tyzacji jest to rozwiązanie niekorzystne. W wyniku obniżenia stawki zwiększeniu ulega 
podstawa opodatkowania podatkiem dochodowym, zwiększają się płatności podatkowe, 
zmniejsza się podatkowy efekt amortyzacji w budżetowanych projektach inwestycyjnych. 

Możliwość podwyższania i obniżania stawek amortyzacji jest przejawem zasady ela-
styczność rozwiązań podatkowych. Zasada jest jedną z podstawowych przy konstruowaniu 
wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania, koncepcji harmonizacji podatków do-
chodowym w państwach Unii Europejskiej. Z drugiej strony jednak w koncepcji poszukuje 
się rozwiązań sprzyjających standaryzacji i obiektywizacji ustalania dochodu podatkowego, 
a dzięki temu łatwiejszemu porównywaniu obciążeń podatkowych (Supera-Markowska, 
2010, s. 205). 

4) wpłacić w terminie do dwudziestego dnia tego miesiąca do urzędu skarbowego kwotę odsetek 
naliczonych od dnia zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na nabycie lub wytworzenie 
we własnym zakresie składników majątku do dnia, w którym okres ich używania przekroczył rok, 
i naliczoną kwotę odsetek wykazać w zeznaniu, o którym mowa w art. 27 ust. 1; odsetki od różnicy, 
o której mowa w pkt 2, są naliczane według stawki odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych 
obowiązującej w dniu zaliczenia składnika majątku do środków trwałych Por. Ustawa (1992, art. 16e).

7  Zgodnie z zapisami ustawy podatnicy mogą podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki 
podwyższać: 

1) dla budynków i budowli używanych w warunkach:
a) pogorszonych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,2;
b) złych – przy zastosowaniu współczynników nie wyższych niż 1,4;

2) dla maszyn, urządzeń i środków transportu z wyjątkiem morskiego taboru pływającego, używanych 
bardziej intensywnie w stosunku do warunków przeciętnych albo wymagających szczególnej sprawności 
technicznej, przy zastosowaniu w tym okresie współczynników nie wyższych niż 1,4;

3) dla maszyn i urządzeń zaliczonych do grupy 4–6 i 8 Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) wydanej 
na podstawie odrębnych przepisów, poddanych szybkiemu postępowi technicznemu, przy zastosowaniu 
współczynników nie wyższych niż 2,0. 

W razie wystąpienia bądź ustania warunków uzasadniających podwyższenie stawek, o których mowa  
w ust. 2 pkt 1 i 2, stawki te ulegają podwyższeniu lub obniżeniu od miesiąca następującego po miesiącu, w którym 
zaistniały okoliczności uzasadniające te zmiany. Por. Ustawa (1992, art. 16i).
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Obowiązujący system amortyzacji środków trwałych stwarza przedsiębiorstwom moż-
liwości stosowania indywidualnych stawek amortyzacji dla ulepszonych lub używanych 
składników majątku trwałego. Stawki do tych środków ustala wprawdzie samo przedsiębior-
stwo, jednak okres amortyzacji wynikający z zastosowanej przez nie stawki nie może być 
krótszy od podanego w ustawie dla poszczególnych grup środków trwałych.

Podobnie jednak jak w przypadku możliwości podwyższania stawek amortyzacyjnych, 
możliwość zastosowania stawek indywidualnych przez podmiot jest bardzo ograniczona. 
Ograniczenia te wprowadzono w celu zapobieżenia nadużyciom ze strony przedsiębiorstw, 
ale jednocześnie bardzo zawężono krąg podmiotów mogących skorzystać z tej preferencyjnej 
możliwości amortyzacji środków trwałych. 

Podwyższone stawki amortyzacyjne w granicach określonych przez prawo podatkowe 
oblicza się za pomocą metody liniowej amortyzacji. Oprócz tej metody polskie prawo 
podatkowe umożliwia zastosowanie metody degresywnej amortyzacji, czyli amortyzacji 
przyśpieszonej. Jest ona uważana za formę preferencji podatkowych, gdyż zwiększone 
odpisy powodują, że zmniejszy się dochód firmy do opodatkowania, a w konsekwencji także 
podatek dochodowy.

W dyrektywach podatkowych Unii Europejskiej wskazano, że podatnik powinien mieć 
prawo wyboru między amortyzacją przyśpieszoną o charakterze degresywnym a amortyzacją 
liniową. Również w pracach nad koncepcją Wspólnej Jednolitej Podstawy Opodatkowania 
Osób Prawnych (CCCTB) przewiduje się możliwość wyboru między liniową a degresywną 
metodą amortyzacji, co umożliwiłoby dopasowanie do danego składnika aktywów metody 
najlepiej oddającej jego zużycie (por. An Overview…, s. 3; Summary Record…, s. 5).

W Polsce amortyzacja przyśpieszona o charakterze degresywnym może być stosowana 
do maszyn i urządzeń zaliczanych zgodnie z klasyfikacją rodzajową środków trwałych GUS 
do grup 3–6 i 8 oraz środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych. Zgodnie 
z zapisami ustawy w pierwszym roku używania środka trwałego przedsiębiorstwo stosuje 
stawki amortyzacji zawarte w wykazie podwyższone o współczynnik nie wyższy niż 2, 
a w następnych latach podatkowych odpisów dokonuje od wartości początkowej pomniejszo-
nej o dotychczasowe odpisy amortyzacyjne, ustalonej na początek kolejnych lat używania. 
Wynika stąd, że podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych jest wartość netto 
środka trwałego. Począwszy od roku podatkowego, w którym tak określona roczna kwota 
amortyzacji miałaby być niższa od rocznej kwoty amortyzacji obliczonej metodą liniową, 
przedsiębiorstwo dokonuje dalszych odpisów metodą liniową. Współczynnik podwyższenia 
stawki amortyzacyjnej przy stosowaniu metody degresywnej może wynieść maksymalnie 3, 
ale wyłącznie w przypadku używania środków trwałych, które mogą być tą metodą amor-
tyzowane, w zakładzie położonym na terenie gminy o szczególnym zagrożeniu wysokim 
bezrobociem strukturalnym albo w gminie zagrożonej recesją i degradacją społeczną8.

8  Wykaz tych gmin ustala Rada Ministrów. Obecnie brak jest wykazu gmin o szczególnym zagrożeniu 
wysokim bezrobociem strukturalnym oraz gmin zagrożonych recesją i degradacją społeczną. Przepis ten nie 
znajduje praktycznego zastosowania.
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W uregulowaniach dotyczących metody degresywnej zawarto też zapisy preferen-
cyjne dla przedsiębiorców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, oraz dla „małych 
podatników”9. Przedsiębiorcy ci mają możliwość skorzystania z amortyzacji obejmującej 
jednorazowym odpisem amortyzacyjnym do 100% wartości początkowej środka trwałego 
w pierwszym roku podatkowym (art. 16k ustawy). Dotyczy to środków trwałych z grup 3–8 
Klasyfikacji Środków Trwałych, w tym maszyn, urządzeń i środków transportu, z wyłą-
czeniem samochodów osobowych. Łączna kwota dokonanych według tej metody odpisów 
amortyzacyjnych od środków trwałych wprowadzonych w danym roku do ewidencji nie 
może przekroczyć równowartości kwoty 100 tys. euro10. Określony preferencyjny sposób 
dokonywania odpisów amortyzacyjnych stanowi pomoc de minimis udzielaną w zakresie 
i na zasadach określonych w aktach prawa wspólnotowego11.

W raportach Ministerstwa Finansów jedynie preferencyjne zapisy dla przedsiębiorców, 
którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, oraz dla „małych podatników” zostały uznane 
za preferencje podatkowe (por. Preferencje podatkowe…, 2010, s. 12). Uwzględnienie tylko 
tej „ulgi amortyzacyjnej” wskazuje, że Ministerstwo nie dostrzega problemu ciężaru budże-
towego innych rozwiązań z zakresu amortyzacji.

Amortyzacji podlegają również nabyte prawa majątkowe, takie jak: licencje, prawa 
autorskie, prawa własności przemysłowej oraz know-how, a także wartość firmy, koszty 
prac rozwojowych, czyli wartości niematerialne i prawne. Przy amortyzacji tych wartości 
stosuje się zasadę, że okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych nie może być krótszy 
niż ustawowo określona liczba miesięcy, na przykład od licencji (sublicencji) na programy 
komputerowe oraz od praw autorskich – 24 miesiące.

W metodzie degresywnej w początkowym okresie używania środka trwałego odpisy 
amortyzacyjne są największe i maleją wraz z upływem okresu użytkowania. Zastosowanie 
odpowiednich rozwiązań systemowych przez podmiot gospodarczy ma bezpośredni 
wpływ na wielkość ponoszonych kosztów uzyskania przychodu i podatkowego kapitału 
amortyzacyjnego. 

Wnioski końcowe

Przedsiębiorstwa borykają się z wieloma problemami, a jednym z nich jest jakość systemu 
podatkowego, a w tym zapisy dotyczące amortyzacji podatkowej. Przeprowadzona analiza 
literatury, krytyczna analiza norm prawa podatkowego pozwala stwierdzić, że ustawodawca 

9  Zgodnie z zapisami ustawy „mały podatnik” to taki, u którego wartość przychodów ze sprzedaży (wraz 
z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej  
w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1 200 000 euro. Kwota przeliczana jest na złote według średniego 
kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy dzień roboczy października roku poprzedzającego rok podatkowy, 
w zaokrągleniu do 1000 zł. 

10  Ustawą (2009) zmieniono kwotę tego limitu. 
11  Zasady de minimis w ramach Wspólnoty określa rozporządzenie Komisji (WE) nr 1998/2006 w sprawie 

stosowania art. 87 i 88 traktatu pomocy de minimis. 
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stworzył rozwiązania, które bezpośrednio oddziałują na wielkość zobowiązania podatko-
wego i kształtują potencjał finansowy przedsiębiorstwa w postaci podatkowego kapitału 
amortyzacyjnego. 
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Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału 
w ramach finasowania społecznościowego  

przez mikro i małe przedsiębiorstwa

Katarzyna Kocoń*

Streszczenie: Celem artykułu jest analiza i ocena aspektów prawnopodatkowych oraz finansowych przycho-
dów i kosztów finansowania przy wykorzystaniu modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego  
(social lending).
Metodologia badania – wykorzystano metodę analizy dokumentów z portalu Kokos.pl w zakresie procedur 
i zasad pozyskiwania środków finansowych modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego oraz 
związanych z tym kosztów i opłat. 
Wynik – efektem analizy jest wskazanie, które aspekty prawne i podatkowe są ważne i należy je uwzględ-
niać w strategii pozyskiwania kapitału za pomocą finansowania społecznościowego (modelu pożyczkowego 
finansowania społecznościowego) w porównaniu z tradycyjnym kredytem bankowym.
Oryginalność/wartość – opracowanie ma walor praktyczny z punktu widzenia MSP, gdyż uwzględnia naj-
nowsze trendy i możliwości finansowania w ramach modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego, 
bardziej elastyczne w porównaniu do kredytu. 

Słowa kluczowe: pożyczki społecznościowe, prawo, podatki, MSP, finansowanie
Kody klasyfikacji JEL: G19, G29, H25

Wprowadzenie

Rynek pożyczek społecznościowych w Polsce jest bardzo młodym rynkiem (zaczął się tworzyć 
w 2008 r.) i charakteryzuje się bardzo wysoką dynamiką wzrostu. Pożyczki społecznościowe 
stanowiące atrakcyjną alternatywę dla banków i parabanków zyskują na popularności; z roku 
na rok zainteresowanie pożyczkami społecznościowymi w naszym kraju wzrasta. 

Problemy związane z finansowaniem działalności przedsiębiorstw z sektora MSP skła-
niają je do poszukiwania różnych źródeł pozyskiwania kapitału. Wśród całego spektrum 
instrumentów finansowych można pozyskiwać środki finansowe w ramach finansowania 
społecznościowego. To segment finansowy, który umożliwia pozyskiwanie środków 
bezpośrednio od osób i firm, które dysponują gotówką i chcą zainwestować w określone 
przedsięwzięcie, by uzyskać wyższy zysk niż z lokaty czy innych papierów dłużnych.

* mgr Katarzyna Kocoń, Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa w Katowicach, 40-659 Katowice, ul. Harcerzy 
Września 1939 3, e-mail: k.kocon@wp.pl.
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W literaturze wskazuje się wiele zalet modelu pożyczkowego finansowania społecz-
nościowego (social lending). W przeciwieństwie do tradycyjnych praktyk, finansowanie 
społecznościowe w ramach modelu social lending nie przechodzi przez takich pośredników 
finansowych, jak banki (Keh-Wen, Songtao, Kuan-Chou, Chen, 2016, s. 33; Dziuba, 2012, 
2014). Pozyskanie środków może być natychmiastowe, za pośrednictwem portali interneto-
wych. Jedną z cech modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego w internecie 
jest to, że zwykle nie wymaga on zabezpieczeń i przyciąga MSP, które nie mają szans na 
uzyskanie finansowania w ramach tradycyjnych kredytów bankowych (Keh-Wen i in., 2016, 
s. 33; Dziuba, 2012, 2014). Pozyskiwanie przez portale P2P środków finansowych pozwala na 
obniżenie kosztów w stosunku do innych form finansowania dostępnych dla MSP (Dziuba, 
2015, s. 103). Zakres korzyści zależy jednak od stosowanego modelu i specyfiki danej 
platformy. Należy uwzględniać koszty prowizji platformy (do kilkunastu procent wartości) 
czy opłaty rejestracyjne lub (miesięczne) abonamentowe. Dodatkowe opłaty (np. 2–3%) usta-
lane są od transferów finansowych, przetwarzania transakcji z użyciem kart kredytowych. 
Należy też uwzględnić koszty realizacja kampanii związanej na przykład z tworzeniem 
prezentacji na witrynie platformy, przekazywaniem sygnałów rynkowych (Dziuba, 2015,  
s. 104). Dlatego tak ważne jest to, by korzystając z finansowania społecznościowego 
w ramach modelu pożyczkowego finansowania społecznościowego, poznać aspekty prawne 
i podatkowe danej formy finansowania. 

Artykuł ma na celu analizę i ocenę aspektów prawnopodatkowych oraz finansowych 
przychodów i kosztów finansowania przy wykorzystaniu modelu pożyczkowego finanso-
wania społecznościowego.

1. Podstawy finansowania społecznościowego – ujęcie teoretyczne

Finansowanie społecznościowe [peer-to-peer (P2P) lending] to transakcje pieniężne 
zawierane między osobami niespokrewnionymi (Keh-Wen i in., 2016, s. 33). Pożyczanie 
na portalach P2P jest zjawiskiem społecznym, które rozpatrywać mozna w aspekcie konsu-
mentów, non-profit, zarządzania, technologii informatycznych (Mittelman, Rojas-Méndez, 
2013, s. 310). 

Powszechne stosowanie komputerów osobistych i internetu, rozwój technologii infor-
matycznych i związany z nimi wzrost popularności portali społecznościowych pozwoliły 
na rozwój pożyczek P2P w internecie (online P2P). Ten innowacyjny model finansowania 
MSP znacznie zmniejsza znaczenie pośredników i związane z nimi koszty transakcyjne 
(Keh-Wen i in., 2016, s. 33). Odbywa się to za pomocą jednej z wielu stron internetowych, 
gdzie pożyczkodawcy chcieliby wesprzeć niewielkimi pożyczkami MSP po zapoznaniu się 
z profilem danego przedsiębiorcy, jak również zaproponowanym wykorzystaniem fundu-
szy (Mittelman, Rojas-Méndez, 2013, s. 310; Ashta, Assadi, 2010; Assadi, Hudson, 2010). 
W literaturze wskazuje się na cztery podstawowe modele finansowania społecznościowego 
wraz z submodelami:
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1. Model donacyjny (donations model – crowdfunding), w tym:
a) model bez nagradzania uczestników (non-rewards model), zwany charytatywnym 

(charity crowdfunding; charitable & cause-based crowdfunding), w tym bazujący 
na zakupach elektronicznych;

b) model z nagradzaniem niefinansowym uczestników (reward-based model), 
zwany sponsorskim czy oparty na świadczeniach dodatkowych (perks-based; 
pledge-based crowdfunding), w tym:
 – w ramach sklepów internetowych,
 – model przedsprzedaży (pre-sale-based model), w tym integrowany z syste-

mami sprzedaży biletów (ticketing platforms).
2. Model pożyczkowy (lending model), zwany dłużnym (debt crowdfunding), w tym:

a) model bezpośrednich pożyczek społecznych (social lending), w tym:
 – pożyczek konsumenckich (P2P: person-to-person), w tym w pieniądzu cyfro-

wym bitcoin (P2P BTC) i innych kryptowalutach,
 – pożyczek biznesowych (P2B: person-to-business),
 – pożyczek na zakup nieruchomości (P2RE: P2P Real Estate),
 – systemów dla franszyzobiorcow ( franchise loan markets),
 – systemów zintegrowanych,
 – innych submodeli,

b) model mikrokredytów (microcredits, microfinance-lending, P2P microfinance).
3. Model inwestycyjny, w tym:

a) model udziałowy (contribution crowdfunding), zwany „kolektywnym” współfi-
nansowaniem firm (collective investment) lub partycypacyjnym, 

b) model inwestycyjny – akcyjny (securities model), w tym:
 – handlu akcjami na rynkach pierwotnym i wtórnym,

c) model inwestowania w inne papiery wartościowe (obligacje, crowd-bonds),
d) model community shares,
e) model inwestowania w nieruchomości (real estate crowdfunding), w tym komer-

cyjne, rezydencje i wielorodzinne/apartamenty, 
f) model wykupu faktur (invoice trading) i innych zobowiązań firmy, 
g) model bazujący na tantiemach (royalty-based crowdfunding), 
h) model inwestowania pieniądzem cyfrowym bitcoin i innymi kryptowalutami,
i) model funduszu inwestycyjnego bazującego na crowdfundingu (crowdfunding in 

vestment fund), 
j) inne modele inwestycyjne, w tym sieci inwestorów, 
k) zintegrowany model inwestycyjny.

4. Model hybrydowy (hybrid model) (Dziuba, 2015, s. 21–23; 2012, s. 83–103; 2014).
W praktyce najczęściej pozyskuje się kapitały poprzez pożyczki społecznościowe oraz 

crowdfunding. Warto wskazać na istotne różnice tych form finansowania społecznościo-
wego. Pożyczki społecznościowe (social lending) to proces, w którym niezabezpieczone 
pożyczki pochodzą od prywatnych pożyczkodawców i pożyczkobiorców na platformach in-
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ternetowych. Relatywnie wyższe zyski wiążą się z większym ryzykiem dla kredytodawców. 
Pożyczkobiorcy godzą się płacić wyższe oprocentowanie w zamian za szybki i stosunkowo 
łatwy proces pozyskania kapitału (Keh-Wen i in., 2016, s. 33). Proces rozpoczyna się, gdy 
pożyczkobiorca tworzy listę, która obejmuje kwotę pożyczki, maksymalną stopę procento-
wą, jaką jest skłonny zapłacić, dane osobowe, poziom dochodów, a także szczegółowy opis 
celów pożyczki. Kwoty pożyczki są ograniczone, na przykład maksymalnie 25 tys. zł, co 
narzuca racjonowanie pożyczki (Everett, 2015, s. 18).

Z kolei termin crowdfunding jest neologizmem, złączeniem słów crowd i funding, co 
znaczy: gromadzenie środków finansowych z (internetowego) „tłumu”. Środki, zwykle o jed-
nostkowych, niewielkich udziałach, uzyskiwane są z relatywnie dużej (sieciowej) populacji. 
Motywacją takiego działania mogą być inne, pozafinansowe korzyści z punktu widzenia 
donatora, filantropia czy też pozyskiwanie drobnych nagród rzeczowych, a nawet udziałów 
i akcji w przedsięwzięciach o charakterze inwestycyjnym (Dziuba, 2015, s. 9). Sam termin 
zaproponował Sullivan w 2006 roku na forum blogu fundavlog, pisząc między innymi: 
„gromadzenie środków finansowych z «tłumu» jest bazą, od której wszystko inne zależy 
i jest tworzone. Zatem crowdfunding jest właściwym określeniem, bym mógł wyjaśnić istotę 
fundavlog” (What is Crowd…).

Powyższe definicje wskazują, że crowdfunding i social lending to alternatywny typ finan-
sowania. Pożyczki społecznościowe są alternatywą dla tradycyjnych źródeł finansowania, 
jak kredyty bankowe. Natomiast crowdfunding obejmuje różne platformy pożyczkowe, które 
oferują alternatywny lub komplementarny typ finansowania mniejszymi kwotami start-
-upów, freelancerów i kreatywnych osób (np. artystów, autorów, muzyków, dziennikarzy, 
projektantów itp.) bądź prywatnych pożyczkobiorców. Istotą jest wykorzystanie „mocy” 
tłumu do finansowania niewielkich przedsięwzięć, projektów, dla których pozyskiwanie 
kapitału tradycyjnymi metodami nie jest możliwe (Dziuba, 2015, s. 10).

2. Przychody i koszty dla MSP związane z modelem pożyczkowym 
finansowania społecznościowego na tle kredytu bankowego

Koncepcja finansowania społecznościowego może być realizowana na wiele sposobów – 
poprzez otwarte zgłoszenie na dowolnych witrynach Web albo jako transfer informacji 
na jakieś publiczne miejsce, zaś najczęściej z wykorzystaniem specjalistycznych platform 
elektronicznych. W artykule zostanie zaprezentowany najprostszy model pożyczkowy 
finansowania społecznościowego (Dziuba, 2012, 2014). 

Szerzej zbadany zostanie model pożyczek biznesowych (P2B: person-to-business). 
Umożliwia on pożyczanie środków finansowych z pominięciem tradycyjnych instytucji fi-
nansowych, na przykład banków. W Polsce przykładem jest portal Kokos.pl. Pożyczki mogą 
być udzielane na cele konsumpcyjne i/lub biznesowe, zakup nieruchomości (Dziuba, 2015, 
s. 24). Modele pożyczkowe analizowane w artykule opierają się na koncepcji bezpośrednich 
relacji (Direct P2P Model) (Hassett, Bergeron, Kreger, Looft, 2011, s. 1). Według Penczar 
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ich istota sprowadza się do „stworzenia [elektronicznej – przyp. K.K.] platformy wymiany 
środków finansowych pomiędzy osobami, które mają do zaoferowania wolne środki finan-
sowe, a konsumentami, którzy chcą je pożyczyć” (Penczar, Barembruch, 2006, s. 36.). 

Analizując przychody (wysokość pozyskanych środków) i koszty (wydatki) dla MSP 
związane z modelem pożyczkowym finansowania społecznościowego, konieczne jest 
przedstawienie kilku podstawowych zasad związanych z pozyskaniem środków w ramach 
finansowania społecznościowego, wynikających z modelu finansowania przez portal Kokos.
pl (https://kokos.pl). Zgodnie z regulaminem tego portalu mogą z niego korzystać podmioty 
prowadzące działalność gospodarczą w celach bezpośrednio związanych z działalnością 
gospodarczą lub zawodową (Regulamin dla przedsiębiorców w Kokos.pl, § I, pkt 4). Po za-
rejestrowaniu się w Kokos.pl w celu rozpoczęcia korzystania z określonych funkcjonalności 
serwisu konieczne jest dokonanie wymaganych weryfikacji. 

Pożyczkobiorca po spełnieniu warunków weryfikacji składa ofertę zawarcia umowy 
pożyczki. Zakłada on aukcję poprzez uzupełnienie formularza. W aukcji prezentowane są 
informacje dotyczące pożyczkobiorcy oraz pożyczki, jaką zamierza zaciągnąć w zakresie 
określonym w serwisie Kokos.pl. Pożyczkobiorca składa wniosek do inwestora o zawarcie 
z nim umowy pożyczki na warunkach określonych w ofercie pożyczkowej. Pożyczkobiorca 
ma prawo zrezygnować z założonej przez siebie aukcji, jeśli kwota przekazana przez in-
westorów wynosi mniej niż 50% kwoty wnioskowanej pożyczki. Do każdej raty pożyczki 
doliczana jest prowizja określona cennikiem, która stanowi procent kwoty spłacanego z daną 
ratą kapitału pożyczki (Zasady realizacji usług w serwisie Kokos.pl.).

Na ratę składają się: prowizja i oprocentowanie pożyczki (według stanu na 31 grudnia 
2016 r. oprocentowanie wynosi 10% w skali roku). Prowizją portal dzieli się po połowie 
z inwestorami, a jej wysokość zależy od ratingu pożyczkobiorcy. Wysokość prowizji jest 
uzależniona od liczby uzyskanych „gwiazdek” warunkowanych stażem, które stanowią 
rating wiarygodności. Tym samym użytkownicy: 

a) z jedną i dwiema zielonymi gwiazdkami (limit do 5000 zł oraz limit do 7500 zł, staż 
> 3 miesiące) – 20% z kwoty pożyczki w skali roku;

b) z trzema zielonymi gwiazdkami (limit do 10 000 zł, staż > 6 miesięcy) – 15% z kwoty 
pożyczki w skali roku;

c) z czterema zielonymi gwiazdkami (limit do 15 000 zł, staż > 9 miesięcy) – 10% kwoty 
pożyczki w skali roku;

d) z pięcioma zielonymi gwiazdkami (limit do 25 000 zł, staż > 12 miesięcy) – 5% 
z kwoty pożyczki w skali roku;

e) z co najmniej jedną niebieską gwiazdką (limit do 50 000 zł, staż > 2 lata) – 0,5% 
pobierane z góry od kwoty pożyczki.

Pożyczka inwestorska to 1% pobierany z góry od kwoty pożyczki (Cennik usług w ser-
wisie Kokos.pl.).

Porównując te warunki finansowania do kredytu, trzeba wskazać, że kredyt to stosunek 
ekonomiczny wynikający z obustronnej umowy, w której bank stawia do dyspozycji kredyto-
biorcy określoną kwotę środków pieniężnych, a kredytobiorca zobowiązuje się do jej zwrotu 
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w ustalonym terminie wraz z należnymi odsetkami (Marecki, 2008, s. 43). Podstawowym 
obowiązkiem kredytobiorcy jest zatem zwrot kwoty udzielonego mu przez bank kredytu 
(wraz z odsetkami) oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu (Mikos-Sitek, Zapadka, 
2009, s. 14). Cena kredytu, jaką ponosi kredytobiorca, jest uzależniona od takich elementów, 
jak: oprocentowanie kredytu, prowizje pobierane przez bank oraz inne koszty.

Oprocentowanie kredytów zwykle równe jest stawce bazowej1 powiększonej o marżę 
wynikającą z ryzyka związanego z kredytowanym przedsięwzięciem. Na wysokość opro-
centowania wpływają też takie czynniki, jak: kondycja finansowa kredytobiorcy, okres 
kredytowania czy formy lub rodzaje zabezpieczenia (Szczęsny, 2009, s. 56). Prowizja od 
kredytu to określony w umowie procent przyznanego kredytu. Najczęściej pobieranymi 
prowizjami są: 

a) prowizja przygotowawcza pobierana od kwoty przyznanego kredytu;
b) prowizja od zaangażowania pobierana od salda niewykorzystanej części kredytu;
c) prowizja rekompensacyjna pobierana od wcześniejszej spłaty kredytu bez uprzedze-

nia banku;
d) prowizje pobierane od aneksów do umów kredytowych (Rutkowski, 2007, s. 285; 

Dobosiewicz, 2007, s. 53).
Analizując konstrukcję pozyskiwania środków w ramach pożyczek społecznościowych 

i kredytu, można przedstawić porównanie przychodów i kosztów dla MSP i inwestorów 
(tab. 1).

Tabela 1

Przychody i koszty dla stron pożyczek społecznościowych i kredytów bankowych wykorzystywa-
nych na finansowanie działalności MSP

Wyszczególnienie
Pożyczka społecznościowa (Kokos.pl)

Kredyt bankowy
Inwestor Pożyczkobiorca

1 2 3 4

Pozyskane środki Oprocentowanie 
minus opłaty + 50% 
prowizji pobieranej 
przez portal

Wartość pożyczki 
minus prowizje 
i opłaty

–

Prowizje Brak Od 0,5% (klient 
o najwyższym 
ratingu) do 20% 
(klient początkujący) 
wartości pożyczki 
– pobierane z kwoty 
pożyczki 

1. Przygotowawcza pobierana od 
kwoty przyznanego kredytu
2. Od salda niewykorzystanej części 
kredytu
3. Prowizja pobierana od 
wcześniejszej spłaty kredytu
4. Prowizje pobierane od aneksów 
do umów kredytowych

1  Na przykład WIBOR, czyli średnia stopa oprocentowania, po jakiej banki skłonne są udzielać pożyczek 
innym bankom, stopa kredytu dyskontowego NBP lub dla kredytów dewizowych stopa LIBOR.
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1 2 3 4

Odsetki Brak 10% od wartości 
pożyczonych środków

Według umowy – maksymalnie 10%2

Forma 
zabezpieczenia

Brak – Zabezpieczenie akceptowalne przez 
bank

Opłaty 
transakcyjne

Koszty przelewów Koszty przelewów
Koszty weryfikacji 
finansowej i BIK

Koszty przelewów
Koszty zabezpieczenia 
akceptowalnego przez bank

Źródło: opracowanie własne.

Można zatem dokonać kalkulacji kosztów pozyskania środków na zakup komputera dla 
MSP z wykorzystaniem pożyczki społecznościowej oraz kredytu bankowego. Do obliczeń 
uwzględniono warunki kredytowe mBanku, czyli określające parametry kosztów dla podob-
nej konstrukcji pożyczki społecznościowej. Wyliczenia przedstawiono w tabeli 2. 

Tabela 2 

Porównanie kosztów pozyskania środków dla MSP z wykorzystaniem pożyczki społecznościowej 
oraz kredytu bankowego

 Pożyczka społecznościowa Kredyt bankowy
Kwota finansowania 4000 zł 4000 zł
Parametry kosztów   
Termin spłaty 12 miesięcy 12 miesięcy
Oprocentowanie 10,00% 8,99%
Prowizje   
prowizja za uruchomienie 0,00% 14,99%
prowizja od pozyskanej kwoty 20,00% 0,00%
Inne koszty   
weryfikacja 15,00 zł 0,00 zł
Koszty kredytu – wartość   
Oprocentowanie 400,00 zł 359,60 zł
Prowizje   
prowizja za uruchomienie 0,00 zł 599,60 zł
prowizja od pozyskanej kwoty 800,00 zł 0,00 zł
Inne koszty   
weryfikacja w całym okresie 
kredytowym 120,00 zł 0,00 zł
opłaty za przelewy 100,00 zł 0,00 zł
Razem koszty 1 420,00 zł 959,20 zł
RRSO 35,50% 23,98%

Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 1 i danych mBanku (według stanu na 31 grudnia 2016 r.).

2  Górny limit 10% w skali roku – według stanu na 31 grudnia 2016 r. – wynika z regulacji art. 359 k.c. 
Przewiduje on, że odsetki maksymalne nie mogą wynieść więcej niż czterokrotność stopy lombardowej NBP. 
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Powyższe porównanie wskazuje, że koszt pozyskania środków za pośrednictwem portalu 
społecznościowego Kokos.pl jest wyższy niż w przypadku kredytu bankowego. Nie chodzi 
tu tylko o różne oprocentowanie – tutaj różnica jest minimalna. Pożyczki społecznościowe 
wymagają od kredytobiorcy spełnienia wielu warunków narzuconych przez portal. Banki 
pobierają tylko jedną prowizję – na uruchomienie – i w ramach tej opłaty dokonują weryfi-
kacji klienta. Przelewy za spłaty odsetek i rat kapitałowych są bezpłatne. Jednak wiele MSP, 
szczególnie na początku swojej działalności, nie ma szans na uzyskanie kredytu bankowego. 
Dlatego dobrym rozwiązaniem są pożyczki społecznościowej. Może to być także doskonała 
forma lokowania wolnych środków przez inwestorów, na przykład osoby fizyczne, MSP. 
Dzięki temu mogą one uzyskiwać wyższe korzyści niż z lokat bankowych czy na rynku 
kapitałowym.

3. Prawnopodatkowe aspekty pozyskiwania kapitału w ramach pożyczek 
społecznościowych na tle kredytów bankowych

Porównując aspekty prawnopodatkowe finansowania społecznościowego, warto zauważyć, że 
są one regulowane przepisami Kodeksu cywilnego (Ustawa, 1964), a kredyt – Prawa ban-
kowego (Ustawa, 1997). Zgodnie z Kodeksem cywilnym pożyczka to taka umowa, w której 
pożyczkobiorca zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy 
albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość 
pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości (art. 720 k.c.).  
Istota sprowadza się do czasowego korzystania z określonego przedmiotu, przy czym od 
woli stron zależy czas tego korzystania (pożyczka krótko- lub długoterminowa, pożyczka na 
czas nieoznaczony) (Wolf-Kalamala, 2014). Do przeniesienia własności przedmiotu pożyczki 
(z pożyczkodawcy na pożyczkobiorcę i odwrotnie – przy zwrocie pożyczki) mają zastosowanie 
ogólne zasady przenoszenia własności, a w szczególności reguła wyrażona w art. 155 § 2 k.c. 
(Ciszewski, 2014; Gudowski, 2013). W praktyce funkcjonuje również umowa pożyczki ban-
kowej, do której mają zastosowanie art. 710–724 k.c. oraz – odpowiednio – niektóre przepisy 
Prawa bankowego. Udzielanie pożyczek należy do czynności bankowych (art. 5 ust. 2 pkt 1 
Prawa bankowego). Pożyczki bankowe są zawsze odpłatne. Odpłata przybiera postać odsetek. 
Do umów pożyczek pieniężnych zawieranych przez bank stosuje się odpowiednio przepisy do-
tyczące zabezpieczenia spłaty i oprocentowania kredytu (art. 78 Prawa bankowego) (Gudowski, 
2013). Brak kwalifikacji podmiotowej dotyczy też drugiej strony – pożyczkobiorcy. Jeżeli jest 
nim konsument, zastosowanie mogą znaleźć przepisy Ustawy (2011) dotyczące pożyczki 
konsumenckiej (por. art. 3 ust. 2 pkt 1 ustawy o kredycie konsumenckim). Z kolei kredyt to 
umowa, w której bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony 
w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca 
zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty 
wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty 
prowizji od udzielonego kredytu (art. 69 Prawa bankowego).
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Analizując kwestie prawnopodatkowe w zakresie pożyczek społecznościowych dla MSP, 
warto zauważyć, że pożyczka taka będzie obciążona podatkiem od czynności cywilnopraw-
nych. Zasady reguluje Ustawa (2000). Zgodnie z jej art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. b podatkiem od 
czynności cywilnoprawnych są objęte umowy pożyczki pieniędzy lub rzeczy oznaczonych co 
do gatunku. Forma pożyczki jest w zasadzie dowolna. Umowa pożyczki jest ważna i podlega 
podatkowi od czynności cywilnoprawnych niezależnie od wydania pieniędzy (ma charakter 
konsensualny, a więc dochodzi do skutku przez zgodne oświadczenie woli). Obowiązek 
uiszczenia należnego od takiej umowy podatku powstaje z mocy samego prawa już z chwilą 
zawarcia umowy (Bogucki, Dumas, Stachurski, 2014, s. 41). Tym samym pożyczkobiorca 
zostaje obciążony podatkiem od czynności cywilnoprawnej. Podstawę opodatkowania stanowi 
kwota pożyczki. Stawka podatku dla kredytobiorcy wynosi 2%. Kredytobiorca jest zobowią-
zany też złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć 
i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego. W przypadku 
kredytów bankowych kredytobiorca nie jest zobowiązany do zapłaty tego podatku.

Opłatą za pożyczkę społecznościową, a także kredyt stanowią odsetki, prowizje i inne 
opłaty. Od strony inwestora działającego za pośrednictwem pożyczkowego portalu społecz-
nościowego za przychód należy uznać uzyskane odsetki z inwestycji. W tym przypadku po-
wstały kontrowersje, jakim podatkiem należy obłożyć inwestora za takie odsetki. Zajmowała 
się tym Izba Skarbowa w Łodzi. Wszystko zależy od tego, czy inwestor jest osobą fizyczną 
prowadzącą, czy nieprowadzącą działalności gospodarczej. Powstał dylemat, czy odsetki 
od pożyczki udzielonej przez osobę fizyczną za pośrednictwem serwisu internetowego 
pożyczek społecznościowych należy opodatkować podatkiem od przychodów kapitałowych 
wskazanym w art. 30a ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, 
czy powinny zostać potraktowane jako przychód z pozarolniczej działalności gospodarczej 
(Ustawa, 1991, art. 10, ust. 1, pkt 3) (Pismo z dnia 21 stycznia 2014 r., Izba Skarbowa w Łodzi, 
IPTPB2/415-669/13-2/Akr.).

Izba Skarbowa wskazała, że odsetki od pożyczki udzielonej za pośrednictwem portalu 
pożyczek społecznościowych powinny zostać opodatkowane zgodnie z art. 30a ust. 1 pkt 1 
Ustawy (1991). Dotyczy to przypadku, gdy wnioskodawca nie prowadzi działalności gospo-
darczej polegającej na udzielaniu pożyczek zarówno osobom fizycznym, jak i podmiotom 
gospodarczym. Warto podkreślić, że dochodem ze źródła przychodów jest nadwyżka sumy 
przychodów z tego źródła nad kosztami ich uzyskania osiągnięta w roku podatkowym. Na 
podstawie art. 10 ust. 1 pkt 7 wyżej wymienionej ustawy źródłem przychodów są kapitały 
pieniężne i prawa majątkowe. Z kolei w świetle art. 17 ust. 1 pkt 1 tej ustawy za przychody 
z kapitałów pieniężnych uważa się odsetki od pożyczek. Jak stanowi art. 30a ust. 1 pkt 1 
Ustawy (1991), od uzyskanych dochodów (przychodów) z odsetek od pożyczek z wyjątkiem, 
gdy udzielanie pożyczek jest przedmiotem działalności gospodarczej, pobiera się 19-procen-
towy zryczałtowany podatek dochodowy z zastrzeżeniem art. 52a. W świetle art. 30a ust. 6  
Ustawy (1991) zryczałtowany podatek, o którym mowa w ust. 1 pkt 1–4 oraz pkt 6, 8 i 9, 
pobiera się bez pomniejszania przychodu o koszty uzyskania, z zastrzeżeniem art. 24 ust. 5 
pkt 1 i 4, ust. 5a, 5d i 5e.
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Tym samym dla osoby fizycznej nieprowadzącej działalności gospodarczej otrzymane 
odsetki z tytułu udzielonej pożyczki społecznościowej stanowią przychód z kapitałów 
pieniężnych w rozumieniu art. 17 ust. 1 pkt 1 Ustawy (1991), który zgodnie z art. 30a ust. 1  
pkt 1 tej ustawy podlegać będzie – w momencie jego otrzymania przez wnioskodawcę – 
opodatkowaniu 19-procentowym zryczałtowanym podatkiem dochodowym. W przypadku 
MSP, które chciałoby inwestować wolne środki za pośrednictwem portali pożyczek społecz-
nościowych, posiada status podmiotu udzielającego pożyczki w celu zarobkowym w sposób 
zorganizowany i ciągły, przychód z tego tytułu stanowić będzie przychód z pozarolniczej 
działalności gospodarczej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 3 Ustawy (1991) (Pismo z dnia 
21 stycznia 2014 r., Izba Skarbowa w  Łodzi, IPTPB2/415-669/13-2/Akr.). Dla kredytobiorcy 
– MSP – odsetki i prowizje oraz inne opłaty zapłacone na rzecz inwestora i portalu pożyczek 
społecznościowych stanowią koszt uzyskania przychodu (podobnie jak prowizje i odsetki 
w przypadku kredytu).

Uwagi końcowe

Podsumowując przedstawione zagadnienia, można stwierdzić, że pozyskiwanie kapitału 
w ramach finansowania społecznościowego przez mikro i małe przedsiębiorstwo stanowić 
może alternatywę dla kredytu bankowego. Może to być ważne źródło kapitału zalążkowego 
na rozpoczęcie działalności czy wkład kapitału własnego, by pozyskać na przykład dotację 
w ramach środków unijnych. Konstrukcja prawna pożyczek społecznościowych jest nieco 
odmienna od kredytu bankowego. Główne różnice dotyczą tego, że bank pobiera prowizję za 
udzielenie kredytu. Stanowi ona opłatę za weryfikację wniosku oraz inne koszty związane 
z udzieleniem kredytu. W przypadku pożyczek społecznościowych trzeba przy rejestracji albo 
przed zawarciem pierwszej transakcji dokonać obowiązkowych procedur rejestracyjnych. 
Następnie trzeba ponosić wydatki na obowiązkowe sprawdzanie wiarygodności finansowej. 
Dopiero potem kredytobiorca spłaca raty kapitałowe oraz odsetki. W przypadku kredytu 
bankowego nie występują procedury weryfikacji (zostały one dokonane przed uzyskaniem 
kredytu), a kredytobiorca spłaca raty (obejmujące część kapitałową i odsetkową). Dlatego 
przed podjęciem decyzji dotyczącej finansowania warto poznać wszystkie koszty związane 
z pożyczanym kapitałem, ale mikro i małe przedsiębiorstwa powinny także poznać zasady 
ewidencjonowania i wliczania w poczet kosztów poszczególnych elementów pożyczek i/lub 
kredytów.
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LEGAL AND TAX ASPECTS OF CAPITAL ACQUISITION UNDER CROWD FUNDING  
BY MICRO AND SMALL BUSINESSES

Abstract: The purpose of this article is to analyse and assess legal, tax and financial aspects of revenues from 
and costs of funding by the use of social lending 
Methodology of the study: the study is based on an analysis of documents from Kokos.pl in terms of procedures 
and principles for acquiring financial resources of the model of social lending  and related costs and charges.
Outcome: as a result of the analysis, we will indicate which legal and tax aspects are important and should be 
taken into account in crowd funding strategies in comparison with traditional bank loans.
Uniqueness/value: the paper is practical from the point of view of SMEs as it takes into account the latest fun-
ding trends and opportunities, which are more flexible in comparison to loans.
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Wybrane instrumenty ograniczania  
oszustw podatkowych w podatku VAT

Dariusz Pauch*

Streszczenie: Cel – celem rozważań jest wskazanie na instrumenty ograniczania luki podatkowej w podatku VAT.
Metodologia badania – podstawą analizy są: literatura przedmiotu, akty prawne oraz dokumenty Ministerstwa 
Finansów, a także dane statystyczne. 
Wynik – porównanie czterech mechanizmów ograniczania oszustw podatkowych w podatku VAT stosowanych 
w Polsce.
Oryginalność/wartość – wartością artykułu jest prezentacja aktualnych instrumentów ograniczania oszustw 
podatkowych w podatku VAT. 

Słowa kluczowe: podatki, oszustwa podatkowe, podatek VAT
Kody klasyfikacji JEL: H25, H26

Wprowadzenie

Przestępczość gospodarcza stanowiąca zarówno domenę działalności zorganizowanych 
grup przestępczych, jak i indywidualnych sprawców powoduje najwyższe straty dla Skarbu 
Państwa oraz sektora prywatnego. W wielu przypadkach ofiarami tego rodzaju przestępczo-
ści stają się również osoby prywatne. Natomiast przestępcy dostosowują metody działania 
do zmieniającej się sytuacji ekonomicznej, społecznej i prawnej, dlatego przestępczość 
gospodarcza jest najszybciej ewoluującą formą działalności przestępczej. Zorganizowane 
grupy przestępcze nierzadko wykorzystują do nielegalnych działań legalne struktury bi-
znesowe, co powoduje konieczność szczegółowego określania zakresu i charakteru udziału 
poszczególnych osób w procederze przestępczym. Dlatego też niezbędne jest opracowanie 
i wdrożenie kompleksowego programu rządowego umożliwiającego określenie i koordynację 
głównych obszarów polityki państwa w zakresie przeciwdziałania i zwalczania przestępczo-
ści gospodarczej (Sprawne Państwo 2020, 2013, s. 93).

W dalszym ciągu walka z oszustwami podatkowymi w VAT jest jednym z prioryteto-
wych wyzwań stojących przed administracją państwową. Należy zwrócić uwagę, że wśród 
państw członkowskich Unii Europejskiej Polska plasuje się w czołówce krajów, jeśli chodzi 
o skalę wyłudzeń podatku VAT (zob. Study and Reports on the VAT…, 2016).

* dr Dariusz Pauch, Uniwersytet Szczeciński, Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług, 71-004 Szczecin,  
ul. Cukrowa 8, e-mail: dariusz.pauch@wzieu.pl
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Najważniejsze rozwiązania legislacyjne mające na celu zwalczanie oszustw podatko-
wych VAT, które stosowane są obecnie lub które planuje się wdrożyć w najbliższym czasie 
w Polsce, to: mechanizm odwrotnego obciążenia, solidarna odpowiedzialność nabywcy, 
monitoring przewozu towarów wrażliwych oraz split payment1.

Celem artykułu jest wskazanie na instrumenty ograniczania luki podatkowej w podatku VAT.

1. Mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT

W Polsce mechanizm odwrotnego obciążenia podatkiem VAT został wprowadzony 1 kwiet-
nia 2011 roku i początkowo obowiązywał w związku z wykonywaniem takich czynności, 
jak sprzedaż uprawnień do emisji gazów cieplarnianych oraz handel złomem. Mechanizm 
odwrotnego obciążenia zakłada, że zobowiązanym do rozliczenia podatku należnego od 
dokonanej czynności podlegającej opodatkowaniu VAT jest nabywca towarów lub usług. 
Mechanizm ten jest wyjątkiem od reguły ogólnej, zgodnie z którą rozliczenia podatku VAT 
dokonuje sprzedawca, który realizuje dostawy towarów lub świadczy usługę. Do rozlicze-
nia podatku od takiej transakcji przy zastosowaniu mechanizmu odwrotnego obciążenia 
obowiązane są osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz 
osoby fizyczne nabywające usługi wymienione w załączniku nr 14 (poz. 2–48) do ustawy 
o VAT, jeżeli łącznie spełnione są następujące warunki:

a) usługodawcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, u którego sprzedaż nie jest 
zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 i 9 (zarejestrowany jako podatnik 
VAT czynny);

b) usługobiorcą jest podatnik, o którym mowa w art. 15, zarejestrowany jako podatnik 
VAT czynny;

c) usługodawca świadczy usługi jako podwykonawca.
W praktyce przy spełnieniu powyższych warunków nabywca usług budowlanych wymie-

nionych w poz. 2–48 załącznika nr 14 do ustawy o VAT, świadczonych przez podwykonawcę, 
stanie się odpowiedzialny za rozliczenie podatku VAT. Oznacza to, że nabywca jednocześnie 
zadeklaruje oraz co do zasady odliczy ten podatek (jeśli ma pełne prawo do odliczenia), to 
jest w rzeczywistości dokona rozliczenia „księgowego” kwot podatku, bez angażowania 
środków na kwotę podatku przy dokonywaniu płatności za usługę usługodawcy.

Przykładowy wykaz towarów i usług objętych odwrotnym obciążeniem w sprzedaży 
krajowej (Załącznik nr 11 i 14 do Ustawy, 2014) obejmuje:

a) złom, surowce wtórne;
b) laptopy, telefony komórkowe w obrocie hurtowym;
c) wyroby stalowe;
d) usługi budowlane świadczone przez podwykonawców (wliczane m.in. prace ziemne, 

prace rozbiórkowe);

1  W związku z ograniczeniami objętościowymi artykułu zaprezentowano tylko wybrane instrumenty.
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e) mikroprocesory;
f) surowce i półwyroby jubilerskie ze złota i innych metali szlachetnych2.
Należy zauważyć, że powyższe rozwiązanie może mieć jedynie charakter doraźny 

i nie rozwiązuje problemu oszustw w sposób systemowy. Po wprowadzeniu odwrotnego 
obciążenia na dany towar lub usługę podmioty zajmujące się wyłudzeniami VAT przenoszą 
działalność na inne towary i usługi nieobjęte odwrotnym obciążeniem i kontynuują oszukań-
czy proceder. Dodatkowo wprowadzenie odwrotnego obciążenia przesuwa ryzyko wyłudzeń 
na inny etap obrotu, w tym etap sprzedaży detalicznej (Opinia nr 8/2015, s. 3).

2. Instytucja odpowiedzialności solidarnej

W związku z koniecznością reakcji na nadużycia w obrocie pozostałymi towarami, których 
objęcie mechanizmem odwrotnego opodatkowania nie było możliwe bez wprowadzenia 
szczegółowych procedur na gruncie prawa unijnego, od 1 października 2013 roku wprowa-
dzono w Polsce instytucję odpowiedzialności podatkowej nabywcy za zobowiązania podat-
kowe w podatku od wartości dodanej sprzedawcy w zakresie dostaw towarów wymienionych 
w załączniku nr 13 ustawy o podatku VAT. Wprowadzenie powyższego rozwiązania miało 
na celu, po pierwsze, zniechęcenie potencjalnych nabywców do nabywania towarów w przy-
padkach zwiększonego ryzyka uwikłania się w transakcję stanowiącą oszustwo podatkowe 
(popełniane przez zbywcę). Po drugie, służy do zrekompensowania Skarbowi Państwa strat 
spowodowanych przez oszustów (nabywcy, którzy nie wykazali się należytą starannością 
w celu uniknięcia uwikłania w transakcje wykorzystywaną do oszustwa podatkowego lub 
działający w złej wierze, ponoszą finansową odpowiedzialność za działania podmiotów 
dopuszczających się oszustw VAT) (Opinia nr 8/2015, s. 4).

Do końca grudnia 2016 roku przepisy ustawy o VAT wskazywały, że nabywcy tak 
zwanych towarów wrażliwych mogą być solidarnie odpowiedzialni za zaległości podatko-
we dostawców tych towarów. Dotychczas żeby zwolnić nabywcę z tej odpowiedzialności, 
podmiot dokonujący dostawy powinien być wymieniony w wykazie podmiotów, które 
złożyły w odpowiedniej kwocie kaucję gwarancyjną. 

Od 1 stycznia 2017 roku warunkiem zwolnienia z solidarnej odpowiedzialności jest doko-
nanie płatności na rachunek bankowy, który został wskazany przez sprzedawcę w zgłoszeniu 
identyfikacyjnym na potrzeby podatku VAT. Dodatkowo w przypadku transakcji, których 
przedmiotem są paliwa, warunkiem zwolnienia z solidarnej odpowiedzialności będzie to, że 
podmiot dokonujący dostawy posiadał na dzień poprzedzający dzień dokonania dostawy kon-
cesje wymagane w wykonywaniu działalności gospodarczej w przypadku dostaw tych towarów.

Przykłady towarów objętych trybem odpowiedzialności solidarnej (Załącznik nr 13 do 
Ustawy, 2014) to:

 – paliwa, olej opałowy, oleje smarowe (bez tankowania do pojazdów),

2  Należy mieć na uwadze, że są to przykładowe towary i usługi – pełna lista towarów i usług podlegających 
odwrotnemu obciążeniu znajduje się w Ustawie (2004, załączniki nr 11 i 14).
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 – surowce i półwyroby jubilerskie (srebro, platyna),
 – toner i tusz do drukarek, 
 – dyski twarde (HD), dyski półprzewodnikowe (SSD),
 – programy, nagrania audio i wideo na dyskach SSD,
 – olej rzepakowy,
 – rury stalowe, siatki i ogrodzenia stalowe3.

Odpowiedzialność podatkowa nabywcy ma zastosowanie w odniesieniu do transakcji 
o dużej wartości, to jest w przypadku, gdy wartość nabywanych towarów wrażliwych od 
jednego dostawcy bez kwoty podatku przekroczyła w danym miesiącu 50 000 zł. Przesłanka 
do zastosowania tej instytucji wystąpi również, gdy w momencie dokonania dostawy towarów 
wrażliwych nabywca wiedział lub miał uzasadnione podstawy do tego, aby przypuszczać, że 
cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz dostawę tych towarów lub jej 
część nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego (Ustawa, 2004, art. 105a, ust. 1). 
Uzasadnione podstawy do tego, że cała kwota podatku przypadająca na dokonaną na jego rzecz 
dostawę tych towarów lub jej części nie zostanie wpłacona na rachunek urzędu skarbowego, 
wystąpią, jeżeli okoliczności towarzyszące tej dostawie towarów lub warunki, na jakich została 
ona dokonana, odbiegały od okoliczności lub warunków zwykle występujących w obrocie tymi 
towarami, w szczególności jeżeli cena za dostarczone podatnikowi towary była bez uzasadnienia 
ekonomicznego niższa od ich wartości rynkowej (Ustawa 2004, art. 105a, ust. 1).

W związku z wprowadzeniem instytucji odpowiedzialności solidarnej konieczne były 
zmiany w Ordynacji podatkowej w kwestii dochodzenia roszczeń w zakresie odpowiedzial-
ności podatkowej nabywcy. Wskazano, że nabywca odpowiada całym swoim majątkiem za 
zaległości podatkowe podmiotu dokonującego dostawy towarów w zakresie i na zasadach 
określonych w przepisach o podatku od towarów i usług. Zgodnie z art. 117 b Ordynacji 
podatkowej nabywca będzie odpowiadał wyłącznie za zaległość podatkową dostawcy. 
W zakres odpowiedzialności nie będą wchodziły odsetki za zwłokę od tych zaległości oraz 
koszty egzekucji związane z ich egzekwowaniem.

3. Monitoring przewozu towarów wrażliwych

18 kwietnia 2017 roku weszły w życie przepisy dotyczące systemu monitorowania dro-
gowego towarów wrażliwych. Towary wrażliwe to towary podatne na wykorzystywanie 
w procederze wyłudzeń VAT (Ustawa, 2004, załącznik nr 13). Ustawa (2004) ma za zadanie 
chronić legalny handel towarami uznanymi przez ustawodawcę za wrażliwe oraz ograni-
czyć poziom uszczupleń w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym, a także 
zwiększyć skuteczność kontroli w obszarach obarczonych istotnym ryzykiem naruszenia 
obowiązujących przepisów.

3  Należy mieć na uwadze, że są to przykładowe towary i usługi – pełna lista towarów i usług podlegających 
odwrotnemu obciążeniu znajduje się w Ustawie (2004, załącznik nr 13).
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Przeprowadzenie monitorowania przewozu towarów wrażliwych umożliwi utworzony 
rejestr zgłoszeń, który jest prowadzony w systemie teleinformatycznym przez Szefa Krajowej 
Administracji Skarbowej. Przewóz towarów wrażliwych objęty jest obowiązkiem zgłoszenia 
do tego rejestru. Poszczególnych zgłoszeń do rejestru dokonują: podmiot wysyłający towary, 
podmiot odbierający towary, przewoźnik, a także kierujący środkiem transportu. Zgłoszenia 
dokonuje się za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Skarbowo-Celnych. 
Przewóz towarów może nastąpić po otrzymaniu numeru referencyjnego. Trasę przejazdu 
takiej ciężarówki służby podatkowe, celne i Policja mogą śledzić za pomocą lokalizatorów 
korzystających z nawigacji satelitarnej GPS i telefonii komórkowej.

W Ustawie (2017) podmiot wysyłający zdefiniowano jako osobę fizyczną, osobę prawną 
lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność 
gospodarczą, dokonującą:

a) dostawy towarów w rozumieniu Ustawy (2004):
 – ostatniej przed rozpoczęciem przewozu towarów – w przypadku, gdy jest 

dostawcą towaru, a po wydaniu towaru jest on przewożony na rzecz podmiotu 
odbierającego,

 – uprawnioną do rozporządzania towarami jak właściciel w momencie rozpoczęcia 
przewozu – w przypadku, gdy dostarcza towary na rzecz podmiotu odbierającego 
w celu dokonania dostawy towarów po zakończeniu przewozu towarów;

b) wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów (WDT) w rozumieniu ustawy o VAT;
c) eksportu towarów w rozumieniu ustawy o VAT.
Natomiast podmiot odbierający rozumiany jest jako osoba fizyczna, osoba prawna lub 

jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, prowadząca działalność gospo-
darczą, dokonująca wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów (WNT), importu towarów lub 
nabycia towarów w przypadku dostawy towarów w rozumieniu ustawy o VAT. Jako prze-
woźnika wskazano osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadającą 
osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą, wykonującą przewóz towarów.

Za towary wrażliwe wskazane w Ustawie (2017) uważa się między innymi:
a) paliwa silnikowe i ich pochodne;
b) paliwa opałowe;
c) oleje smarowe i preparaty smarowe, które mogą być wykorzystane jako dodatki do 

paliw silnikowych;
d) wyroby zawierające alkohol etylowy (odmrażacze na bazie alkoholu etylowego, 

rozcieńczalniki i rozpuszczalniki), alkohol etylowy całkowicie skażony;
e) susz tytoniowy.
Systemem monitorowania drogowego nie są objęte przesyłki towarów wrażliwych poniżej 

500 kg wagi lub 500 litrów objętości, a także przesyłki wybranych materiałów w niewielkich 
opakowaniach jednostkowych, nawet jeżeli łączna masa lub objętość przesyłki przekroczy 
wyżej wskazane limity.
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4. Podzielona płatność – split payment

Kolejny instrument administracji państwowej do zwalczania zjawiska nadużyć podatkowych 
w podatku VAT to model podzielonej płatności (split payment). Znajduje on zastosowanie 
w przypadku transakcji, w ramach których płatność dokonywana jest za pomocą elektronicz-
nego systemu płatności. W ramach procedury nabywca płaci należność w dwóch częściach: 
kwotę netto na konto sprzedawcy, zaś kwotę VAT na konto, do którego upoważnienie ma 
aparat skarbowy. Mechanizm podzielonej płatności to w ocenie fiskusa jeden z najskutecz-
niejszych instrumentów do zasypywania luki w podatku VAT. Split payment powoduje, że 
VAT należny nabywca towaru lub usługi wpłaca nie dostawcy, lecz bezpośrednio fiskusowi 
lub na specjalny rachunek bankowy, którym kontrahent nie może swobodnie dysponować. 
Sprzedający otrzymuje tylko kwotę netto, więc nie ma pola do wyłudzeń podatku. Dzięki 
temu administracja podatkowa na bieżąco może monitorować płatności i w razie koniecz-
ności je blokować (Godusławski, 2017, s. 4–5).

Rysunek 1. Procedura podzielonej płatności (split payment)
Źródło: opracowanie własne.

Podstawowym skutkiem zastosowania mechanizmu podzielonej płatności jest wy-
łączenie kwoty podatku spod kontroli podatnika. W ten sposób organy podatkowe mają 
gwarancję otrzymania całej kwoty podatku VAT, która powinna zostać odprowadzona 
na rzecz Skarbu Państwa. Daje to również możliwość monitorowania przebiegu płatności 
między podatnikami.
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Główną zaletą i przewagą modelu split payment nad pozostałymi mechanizmami stoso-
wanymi w celu zapobiegania oszustwom podatkowym (np. modelem odwróconej płatności) 
jest fakt, że model podzielonej płatności uniemożliwia powstawanie nadużyć już na etapie 
samej transakcji (Split payment, 2015, s. 5). 

Oprócz podzielonej płatności Ministerstwo Finansów rekomenduje wprowadzenie 
kolejnych instrumentów ograniczania luki podatkowej w podatku od wartości dodanej. 
W tym aspekcie można wymienić: centralną ewidencję faktur, system online dla rejestracji 
sprzedaży detalicznej, a także System Teleinformatyczny Izby Rozliczeniowej (STIR). 
Zadaniem STIR będzie ocena ryzyka wykorzystania przez dane przedsiębiorstwo infra-
struktury bankowej do oszustw podatkowych. Projekt zobowiązuje banki do przekazania 
Krajowej Izbie Rozliczeniowej wszystkich danych pozwalających na identyfikację przedsię-
biorcy: adresu, regonu i numerów rachunków oraz powiadomienia nie później niż w ciągu  
24 godzin o wszelkich zmianach, otwartych lub zamkniętych kontach. Fiskus liczy, że nowe 
narzędzie uzyska pełną operacyjność w czerwcu 2017 roku i pozwoli podciągnąć tegoroczne 
wpływy z VAT o około 600 mln zł. W ciągu dekady STIR ma dać fiskusowi ponad 32 mld zł  
dodatkowych dochodów (Godusławski, 2017, s. 4–5). 

Uwagi końcowe

Jak wskazują wyniki raportu NIK, zastosowane rozwiązania systemowe, takie jak: mechanizm 
odwrotnego obciążenia oraz instytucja odpowiedzialności solidarnej nabywcy, okazały się niewy-
starczające dla poprawy skuteczności zwalczania oszustw między innymi w zakresie wystawiania 
fikcyjnych faktur oraz ograniczenia dochodów budżetu państwa. Zastosowanie danego instru-
mentu w odniesieniu do konkretnej działalności gospodarczej powoduje przesunięcie nielegalnych 
działań do innych sektorów gospodarki. Wprowadzane zmiany legislacyjne utrudniają działania 
oszustom, ale również przysparzają dodatkowych obowiązków uczciwym podatnikom. 

Tabela 1

Dochody z podatku VAT w I półroczu 2016 i 2017 r. (mln zł)

Miesiąc 2016 2017
Różnica

Kwota %

I 17 492 21 913 4421 125

II 6430 11 608 5178 181

III 6227 8877 2650 143

IV 12 426 14 432 2006 116

V 10 309 11 927 1 618 116

VI 9558 11 259 1 701 118

Razem 62 442 80 016 17 574 128%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Ministerstwa Finansów.
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Biorąc pod uwagę pierwsze półrocza 2016 i 2017 roku, widoczny jest wzrost dochodów 
z VAT związany z uszczelnieniem systemu podatkowego. W pierwszym półroczu 2017 roku 
Ministerstwo Finansów zanotowało wzrost dochodów z tytułu podatku VAT o 17 574 mln zł. 

Na podstawie powyższych danych można zauważyć, że wprowadzone rozwiązania 
w pierwszym półroczu 2017 roku ograniczyły skalę nadużyć oraz skutecznie wpłynęły na 
poprawę ściągalności podatku VAT. Jednak na podstawie posiadanych danych nie można 
wyciągać daleko idących wniosków. Dopiero najbliższe lata zweryfikują, czy wprowadzone 
instrumenty przyczyniły się do uszczelnienia systemu podatkowego.

Dyskusja na temat rozwiązań mających na celu ograniczenie przestępczych procederów 
wyłudzania VAT trwa już wiele lat i jest trudna, bo dotyczy zmiany całego systemu VAT. 
Dlatego ważne jest, aby wprowadzane rozwiązania miały charakter systemowy, prewencyj-
ny i długofalowy.
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Obciążenie podatkiem u źródła usług niematerialnych 
nabywanych od podmiotów zagranicznych

Lidia Peretiatkowicz*

Streszczenie: Cel – celem artykułu jest przedstawienie zasad rozliczania podatku u źródła od tak zwanych 
usług niematerialnych nabywanych od podmiotów zagranicznych oraz ukazanie problemów polskich podat-
ników z tym związanych. W artykule omówiono również przepisy dotyczące określenia kryteriów podlegania 
dochodu ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu, które obowiązują od 2017 roku. Celem opracowania 
jest także wskazanie mankamentów konstrukcji podatku u źródła od usług niematerialnych i przedstawienie 
kierunków zmian w tym zakresie.
Metodologia badania – studia literatury przedmiotu, orzecznictwa, interpretacji podatkowych oraz analiza 
przepisów prawa.
Wynik – wskazano konsekwencje podatkowe zmian oraz aktualne stanowisko organów podatkowych w zakresie 
obszarów problemowych dotyczących rozliczania podatku u źródła od usług niematerialnych.
Oryginalność/wartość – artykuł prezentuje obszary problemowe związane z rozliczaniem podatku u źródła od 
nabywanych usług niematerialnych od podmiotów zagranicznych.

Słowa kluczowe: podatek u źródła, podatek dochodowy od osób prawnych, podatek dochodowy od osób fi-
zycznych, opodatkowanie usług niematerialnych
Kody klasyfikacji JEL: H22, H26, K34

Wprowadzenie 

Podatek u źródła dotyczy dochodów zagranicznych podatników, podlegających w Polsce ogra-
niczonemu obowiązkowi podatkowemu. Ma on ograniczony zakres przedmiotowy. Podatkiem 
u źródła są objęte przychody wymienione w art. 21 Ustawy (1992)1 i art. 29 Ustawy (1991)2, 
czyli między innymi przychody z tytułu: dywidend, odsetek, należności licencyjnych, usług 
artystycznych oraz usług niematerialnych.

Występowanie podatku u źródła wiąże się ze szczególnym trybem jego rozliczenia. 
W tym przypadku mimo że formalnie podatnikiem podatku u źródła jest podmiot zagranicz-
ny, to na polskim podmiocie (nabywcy świadczenia) ciążyć będzie obowiązek obliczenia, 
pobrania i wpłacenia tego podatku na rachunek właściwego naczelnika urzędu skarbowego.
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Rozliczanie podatku u źródła od usług niematerialnych budzi wiele wątpliwości. Wiążą 
się one nie tylko z brakiem akceptacji zagranicznego podatnika dla zmniejszenia jego 
należności o kwotę podatku, ale także z samym określeniem, czy dane świadczenie spełnia 
definicję usługi niematerialnej. Dodatkowo 1 stycznia 2017 roku nastąpiła nowelizacja prze-
pisów dotycząca określenia kryteriów podlegania dochodu ograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu. 

Artykuł składa się z trzech części. W pierwszej z nich wskazano zasady ustalania rezy-
dencji podatkowej podatników. W drugiej scharakteryzowano katalog usług niematerialnych 
objętych podatkiem u źródła. W trzeciej części przedstawiono obszary problemowe związane 
z rozliczaniem podatku u źródła od usług niematerialnych, a całość zamyka podsumowanie.

1. Ogólne zasady rozliczania podatku u źródła

1.1. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy

W ustawach o podatkach dochodowych zakres obowiązku podatkowego określa miejsce 
powstania dochodu oraz statut podatkowy podatnika (rezydent lub nierezydent). W kon-
sekwencji na potrzeby podatków dochodowych wyróżnić można dwa rodzaje obowiązku 
podatkowego, to jest nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy. Objęcie nie-
ograniczonym obowiązkiem podatkowym oznacza dla podatnika opodatkowanie w Polsce 
zasadniczo wszystkich osiągniętych przez niego dochodów (zarówno ze źródeł polskich, 
jak i zagranicznych). Podatnicy podlegający jedynie ograniczonemu obowiązkowi podatko-
wemu są objęci obowiązkiem podatkowym wyłącznie w zakresie dochodów, których źródło 
znajduje się na terytorium Polski. 

Podatnicy, którzy spełniają warunek dla posiadania na terytorium Polski nieorganicznego 
obowiązku podatkowego, określani są mianem rezydentów podatkowych, pozostali z kolei 
mianem nierezydentów podatkowych (Mariański, Jaszczak, Kuźniacki, Nowak, Wilk, 2014). 

1.2. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy podatników CIT

Podział podatników CIT na rezydentów i nierezydentów podatkowych zależy od miejsca 
siedziby lub zarządu tych podmiotów. Jeśli znajduje się ono na terytorium Rzeczpospolitej 
Polskiej, dany podatnik traktowany jest jako rezydent podatkowy, a w przypadku posiadania 
siedziby bądź zarządu poza terytorium RP jest on objęty jedynie ograniczonym obowiąz-
kiem podatkowym. 

Problem może się pojawić w sytuacji, gdy zarząd spółki jest wieloosobowy, a czynności 
zarządcze wykonywane są przez członków tego zarządu w różnych państwach. W praktyce 
stosowana jest koncepcja tak zwanego miejsca faktycznego zarządu, czyli przyjęcie, że 
siedziba organu zarządzającego (a zatem również siedziba spółki) znajduje się w miejscu, 
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w którym podejmowane są kluczowe decyzje dotyczące zarządzania przedsiębiorstwem, 
a także jego strategii rozwoju itp. (Mariański i in., 2014). Wynika ona z Konwencji Modelowej 
OECD, na podstawie której zainteresowane państwa podpisują umowy bilateralne o unikaniu 
podwójnego opodatkowania (UPO). 

Obrazując problematykę właściwego ustalenia miejsca siedziby oraz zarządu spółki 
i konsekwencji podatkowych z tego wynikających, można się posłużyć następującym 
przykładem. Spółka kapitałowa ma siedzibę na terytorium Czech, natomiast jej faktyczny 
zarząd ma siedzibę w Polsce. W takiej sytuacji mimo iż spółka ta została zarejestrowana za 
granicą, będzie ona podlegać opodatkowaniu od całości swoich dochodów w Polsce właśnie 
ze względu na dokonywanie faktycznych czynności zarządczych na terytorium Polski3.

1.3. Nieograniczony i ograniczony obowiązek podatkowy podatników PIT

Dla podatników PIT kryterium podziału zależy od miejsca zamieszkania podatnika. Za 
osobę posiadającą miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej uznaje się 
osobę fizyczną, która spełni jeden z dwóch wymaganych ustawą warunków, to jest posia-
danie na terytorium RP ośrodka interesów życiowych lub przebywanie na terytorium RP 
dłużej niż 183 dni w roku podatkowym (art. 3 ust. 2 u.p.d.o.f.).

Warto także zauważyć, że definicja miejsca zamieszkania nie jest identyczna w poszcze-
gólnych jurysdykcjach podatkowych. Przykładowo w uregulowaniach Republiki Włoskiej 
za miejsce zamieszkania należy uznać to państwo, które podatnik za takie uważa. Natomiast 
w Republice Federalnej Niemiec jest to miejsce, w którym podatnik zamieszkuje w oko-
licznościach wskazujących na jego stały pobyt oraz wykorzystanie tego miejsca w celach 
mieszkaniowych (Panasiuk, 2013).

1.4. Podwójna rezydencja podatkowa

Niekiedy może również dojść do sytuacji, w której dany podatnik będzie spełniał kryteria 
do uznania go jednocześnie za polskiego rezydenta podatkowego oraz za rezydenta zagra-
nicznego (zgodnie z ustawodawstwem tego państwa).

Powyższe kolizje występują dlatego, że poszczególne państwa przy określaniu rezydencji 
podatkowej stosują różne kryteria. Ponadto niektóre z nich, ustalając rezydencję podatkową 
danego podmiotu, korzystają z więcej niż jednego kryterium. Przykładowo przy opodatko-
waniu dochodów (przychodów) osób fizycznych mogą to być:

 – określona liczba dni spędzonych na terytorium danego kraju,
 – posiadanie stałego miejsca pobytu lub domu na terytorium danego państwa,

3  Wynika to z treści art. 4 ust. 3 umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Czeską w sprawie 
unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od 
dochodu (Dz.U. 2012, poz. 991).
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 – centrum interesów osobistych i gospodarczych,
 – posiadanie obywatelstwa danego kraju (Panasiuk, 2013).

W przypadku kolizji przepisów krajowych dotyczących zasad rezydencji pomiędzy 
poszczególnymi państwami zastosowanie znajdują UPO. Ich zapisy umożliwiają rozstrzyg-
nięcie, w którym państwie podatnik podlega opodatkowaniu od całości uzyskiwanych 
dochodów (Mariański i in., 2014).

Ponadto dokumentem rozstrzygającym rezydencję podatkową danego podmiotu jest 
certyfikat rezydencji wydany przez właściwy organ administracji podatkowej państwa 
rezydencji. Certyfikat ten stanowi dowód posiadania przez podatnika siedziby lub miejsca 
zamieszkania na terytorium danego państwa (Bartosiewicz, Kubacki, 2014).

Należy jednak podkreślić, że obowiązek podatkowy konstytuują przepisy ustawy po-
datkowej, a nie zapisy wynikające z UPO. Zadaniem UPO jest przyznanie kompetencji do 
pobrania podatku u źródła, to jest uzgodnienia, które z państw i w jakim zakresie może 
dany dochód opodatkować. W zależności od relacji, jaka zaistnieje między powyższymi 
uregulowaniami, będzie można mówić lub nie o opodatkowaniu danego dochodu w państwie 
źródła (tab. 1.).

Tabela 1 

Relacje między krajową ustawą podatkową a UPO

Krajowa ustawa podatkowa

Powstanie obowiązku 
podatkowego Brak obowiązku podatkowego

U
PO Kompetencja podatkowa Opodatkowanie dochodu 

w państwie źródła
Nie występuje dochód do opodatkowania

Brak kompetencji 
podatkowej

Dochód nie jest objęty 
jurysdykcją podatkową 
danego państwa

Nie występuje dochód do 
opodatkowania, a dane państwo 
nie posiada kompetencji do jego 
opodatkowania

Źródło: opracowanie własne.

Zatem aby dany dochód mógł zostać opodatkowany w państwie źródła, muszą jednocześ-
nie zaistnieć dwie przesłanki: przesłanka powstania obowiązku podatkowego i przesłanka 
kompetencji podatkowej danego państwa.

Powyższe znajduje swoje potwierdzenie w orzecznictwie. Przykładowo w wyroku 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z 10 marca 2008 roku (sygn.  
III SA/Wa 2230/07) czytamy: „Przy opodatkowywaniu przychodów osiągniętych na 
terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez podatników, o których mowa w art. 3 ust. 2 
u.p.d.o.p., w pierwszej kolejności należy zatem ustalić osobę podatnika, a dopiero później 
kierując się miejscem zamieszkania lub siedziby tego podatnika zastosować postanowienia 
odpowiedniej umowy międzynarodowej odnośnie określenia właściwej stawki podatku, czy 
też w ogóle od tego opodatkowania odstąpić”.
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2. Katalog usług niematerialnych 

Katalog usług niematerialnych objętych podatkiem u źródła określony został 
w art. 21 ust. 1 pkt 2a u.p.d.o.p. i art. 29 ust. 1 pkt 5 u.p.d.o.f. Zgodnie z ich treścią podatek 
dochodowy z tytułu uzyskanych przez nierezydentów na terytorium Polski przychodów 
z tytułu świadczeń: doradczych, księgowych, badania rynku, usług prawnych, usług re-
klamowych, zarządzania i kontroli, przetwarzania danych, usług rekrutacji pracowników 
i pozyskiwania personelu, gwarancji i poręczeń oraz świadczeń o podobnym charakterze 
ustala się w wysokości 20% przychodów.

Powyższe świadczenia można podzielić na dwie grupy. Na pierwszą z nich składają się 
świadczenia nazwane, druga natomiast obejmuje świadczenia o charakterze podobnym do 
świadczeń nazwanych. Niestety w przepisach nie wskazano jednoznacznie, jakie świadcze-
nia należy uznać za świadczenia podobne. W konsekwencji problem ten był wielokrotnie 
rozpatrywany przez organy podatkowe i sądy (tab. 2). 

Jak wskazał Naczelny Sąd Administracyjny w wyroku z 5 lipca 2016 roku (sygn. II FSK 
2369/15), w tej drugiej grupie mieszczą się świadczenia posiadające cechy charakterystyczne 
dla wymienionych w katalogu usług niematerialnych, ale zawierające również elementy 
charakterystyczne dla innych świadczeń. Dla uznania, że takie świadczenie jest objęte 
zakresem katalogu usług niematerialnych, decydujące jest, aby elementy charakterystyczne 
dla świadczeń wprost wymienionych w omawianym przepisie przeważały nad cechami 
charakterystycznymi dla świadczeń w nim niewymienionych. 

Tabela 2 

Świadczenia o podobnych charakterze w interpretacjach i orzecznictwie

Rodzaj usługi

Czy stanowi 
„świadczenia 
o podobnym 
charakterze”?

Rozstrzygnięcie

1 2 3

Usługi szkoleniowe Nie
interpretacja indywidualna Dyrektora Izby 
Skarbowej (DIS) w Katowicach z 27 lutego 2013 r.,  
nr IBPBI/2/423-1482/12/BG

Usługi pośrednictwa lub 
przedstawicielstwa handlowego Nie interpretacja indywidualna DIS w Katowicach  

z 27 maja 2015 r., nr. IBPBI/2/4510-251/15/MS

Usługi przeprowadzenia kampanii 
informacyjnej niezwiązanej 
z reklamą

Nie interpretacja indywidualna DIS w Katowicach  
z 27 lutego 2013 r., nr. IBPBI/2/423-1482/12/BG

Usługi certyfikacji produktów Nie interpretacja indywidualna DIS w Katowicach  
z 18 lutego 2015 r., nr. IBPBI/2/423-1397/14/BG

Usługi windykacji Nie interpretacja indywidualna DIS w Warszawie  
z 3 lutego 2015 r., nr IPPB5/423-1196/14-2/AJ
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1 2 3

Usługi przeglądów technicznych Nie interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu  
z 28 stycznia 2014 r., nr ILPB4/423-425/13-4/DS

Usługi wdrażania systemów 
informatycznych Nie wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego  

z 15 marca 2012 r., sygn. II FSK 1518/10

Usługi związane z funkcjonowaniem 
oprogramowania komputerowego Nie

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie z 27 marca 2015 r., sygn. III SA/Wa 
1758/14

Umowy ubezpieczeń i reasekuracji Nie interpretacja indywidualna DIS w Katowicach  
z 5 października 2015 r., nr IBPB-1-3/4510-385/15/AW

Usługi zagranicznych agencji celnych 
(usługi kompleksowej odprawy) 

Tak (podobne 
do usług 
księgowych 
i prawnych)

interpretacja indywidualna DIS w Katowicach  
z 15 marca 2011 r., nr IBPBI/2/423-1802/10/BG 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: www.sip.mf.gov.pl; www.orzeczenia.nsa.gov.pl.

Biorąc po uwagę różnorodność świadczeń, które były dotychczas przedmiotem analizy 
organów podatkowych i sądów, nie ulega wątpliwości, że każdy przypadek powinien być 
rozpatrywany oddzielnie.

3. Rozliczanie podatku u źródła – wybrane problemy praktyczne

3.1. Określenie państwa źródła przychodu

Do końca 2016 roku kwestia określenia państwa źródła przychodu z tytułu świadczenia 
usług niematerialnych była częstym przedmiotem sporu podatników z organami podatko-
wymi. W orzecznictwie wyróżnić można dwie linie orzecznicze dotyczące podatku u źródła, 
w szczególności tych usług (Świtała, 2015).

Pierwsza linia orzecznicza wiąże występowanie podatku u źródła ze statutem usługobior-
cy. Jeżeli usługobiorca posiada status rezydenta podatkowego, wówczas dochód uzyskany 
z tytułu świadczonych na jego rzecz usług powstał w kraju jego rezydencji, co potwierdza 
przykładowo wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 sierpnia 2014 roku (sygn.  
II FSK 2121/12). Zgodnie z drugą linią orzeczniczą kwestię powstania obowiązku rozliczenia 
podatku u źródła należy wiązać ze skutkiem wykonania usługi. Jak wskazał Naczelny Sąd 
Administracyjny w wyroku z 4 lipca 2013 roku (sygn. II FSK 2200/11), „dochód jest osiąg-
nięty na terytorium RP wtedy, gdy rezultat usługi w postaci powstania lub powiększenia 
przychodów następuje u usługodawcy na terytorium Polski”.

Powyższa rozbieżność w orzecznictwie wynikała z niejasnego sformułowania katalogu 
przypadków, w których dochód podatnika podlegającego ograniczonemu obowiązkowi 
podatkowemu uznaje się za uzyskany „na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. Jednak 
ani u.p.d.o.f., ani u.p.d.o.p. nie zawierały precyzyjnej definicji pojęcia dochodów osiąganych 
„na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej”. 
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Ta bardzo niekorzystna dla podatników sytuacja zmieniła się 1 stycznia 2017 roku. 
Tego dnia weszła w życie ustawa o zmianie przepisów u.p.d.o.f. i u.p.d.o.p., w wyniku 
której katalog dochodów osiąganych przez nierezydentów został doprecyzowany poprzez 
uzupełnienie oraz wskazanie przykładowych sytuacji, w których dochód rezydenta należy 
jednoznacznie uznać za osiągnięty na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. 

W konsekwencji od 1 stycznia 2017 roku zarówno w przypadku podatników PIT, jak i po-
datników CIT za dochody (przychody) osiągane przez nierezydentów na terytorium Polski 
uważa się w szczególności dochody (przychody) z tytułu usług niematerialnych stawiane 
do dyspozycji, wypłacane lub potrącane przez podmioty mające miejsce zamieszkania, sie-
dzibę lub zarząd na terytorium Polski niezależnie od miejsca zawarcia umowy i wykonania 
świadczenia (art. 3 ust. 2b pkt 7 u.p.d.o.f., art. 3 ust. 3 pkt 5 u.p.d.o.p.).

Oznacza to, że jeśli dany nierezydent świadczy usługę mieszczącą się w katalogu usług 
niematerialnych, wówczas na polskim podmiocie ciążyć będzie obowiązek obliczenia, 
pobrania i wpłacenia tego podatku na rachunek właściwego naczelnika urzędu skarbowego. 
W takiej sytuacji polski podmiot wypłacający wynagrodzenie występuje w roli płatnika 
podatku u źródła, którego stawka wynosi 20% przychodu.

3.2. Certyfikat rezydencji a rozliczenie podatku u źródła

Powyższe przepisy należy stosować z uwzględnieniem UPO, których stroną jest 
Rzeczpospolita Polska. Jednak zastosowanie stawki podatku wynikającej z właściwej UPO 
lub niepobranie (niezapłacenie) podatku zgodnie z taką umową jest możliwe pod warunkiem 
udokumentowania dla celów podatkowych miejsca zamieszkania/rezydencji usługodawcy 
na podstawie uzyskanego od niego certyfikatu rezydencji. 

Niestety organy podatkowe wymagają posiadania przez płatnika podatku u źródła 
oryginału certyfikatu rezydencji swojego kontrahenta. Akceptowane posiadanie certyfikatu 
w formie elektronicznej następuje pod warunkiem, że dane państwo wydaje certyfikaty 
rezydencji tylko i wyłącznie w formie elektronicznej (por. interpretację DIS w Katowicach 
z 17 czerwca 2013 r., sygn. IBPBI/2/423-342/13/MO). Gdy dane państwo umożliwia otrzy-
manie certyfikatu rezydencji zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, polskie 
organy podatkowe wymagają posiadania wersji papierowej. Ponadto taki certyfikat zacho-
wuje aktualność do końca okresu, na jaki został wydany. Jeżeli jednak taki okres nie został 
wskazany, wówczas zachowuje on swoją ważność przez okres kolejnych 12 miesięcy od dnia 
jego wydania.

3.3. Kurs waluty stosowany do obliczenia wysokości podatku u źródła

Ze względu na fakt, iż usługi są świadczone przez podmiot zagraniczny, wynagrodzenie 
może zostać ustalone w walucie obcej. W takiej sytuacji płatnik podatku u źródła powinien 
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dokonać odpowiedniego przeliczenia tej należności na złote, aby określić podatek do zapłaty 
we właściwej wysokości. 

Zgodnie ze stanowiskiem organów podatkowych (wyrażonym przykładowo w interpreta-
cji DIS w Katowicach z 13 kwietnia 2015 r., nr IBPBI/2/4510-53/15/MS) w celu przeliczenia 
kwoty wynagrodzenia na złote należy zastosować kurs średni ogłaszany przez Narodowy 
Bank Polski z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień dokonania wpłaty.

3.4. Ubruttowienie należności

Kwotę podatku u źródła należy potrącić od kwoty należnej kontrahentowi. Potrącenie 
stanowi procent wypłacanej należności. Jeżeli natomiast strony w umowie nie zawarły, 
że wynagrodzenie zawiera podatek u źródła, lub zagraniczny kontrahent nie przedstawi 
ważnego certyfikatu rezydencji, wówczas polski podmiot jako płatnik będzie zobowiązany 
dokonać zapłaty podatku z własnych środków. 

Należy jednak rozważyć, w jaki sposób, to jest od jakiej kwoty, podatek ten powinien 
zostać obliczony. Niestety w przepisach u.p.d.o.f. i u.p.d.o.p. nie zostały wskazane jedno-
znaczne reguły postępowania w takim przypadku. Można w tym zakresie wyróżnić dwie 
metody (tab. 3).

Tabela 3 

Obliczenie podatku u źródła

Wyszczególnienie Metoda 1 (wypłacona 
należność = kwota brutto)

Metoda 2 (wypłacona 
należność = kwota netto)

Kwota należności do zapłaty 10 000 euro 10 000 euro

Stawka podatku u źródła 20% 20%

Podstawa opodatkowania 10 000 euro 12 500 euro

Kwota podatku u źródła 2000 euro 2500 euro

Źródło: opracowanie własne.

Zgodnie z pierwszą z tych metod podatek płatny ze środków własnych płatnika powinien 
zostać obliczony na takich samych zasadach, jak by miało to miejsce w przypadku zwykłego 
potrącenia podatku – kwota wynagrodzenia stanowi podstawę obliczenia podatku (kwota 
brutto)4. 

Natomiast zgodnie z drugą metodą należy dokonać „ubruttowienia” podstawy opodat-
kowania. Owo ubruttowienie polega na założeniu, że podstawa opodatkowania obejmuje 
kwotę należną kontrahentowi (kwota netto) oraz kwotę niepotrąconego podatku u źródła. 
Powyższe stanowisko zdaniem organów podatkowych powinno mieć zastosowanie, jeżeli  
 

4  Por. interpretacja indywidualna DIS w Poznaniu z 20 lutego 2012 r., nr ILPB4/423-438/11-5/MC.
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strony w umowie wyraźnie wskażą, że kwota wynagrodzenia stanowi cenę netto, czyli bez 
potrącenia podatku u źródła lub jakichkolwiek innych podatków5.

Natomiast przy ustalaniu, która z metod powinna mieć zastosowanie, decydujące zna-
czenie powinna mieć treść postanowień umowy pomiędzy stronami. 

Uwagi końcowe

Wprowadzenie 1 styczna 2017 roku doprecyzowanych zasad ustalania miejsca powstawania 
dochodu dla usług niematerialnych, zgodnie z którymi jest ono powiązane z państwem 
rezydencji płatnika, jest mniej korzystne niż powiązanie źródła dochodu z efektem świad-
czonej usługi. Należy jednak pamiętać, że prawo do opodatkowania podatkiem u źródła 
według nowo wprowadzonych zasad występuje bezwzględnie w sytuacji, gdy Polska nie 
zawarła z danym państwem UPO. W przeciwnym razie kwestia ta zależy od postanowień 
umowy. Należy też zauważyć, że powiązanie źródła dochodów z miejscem siedziby płatnika 
wynagrodzenia pozostaje w sprzeczności z wytycznymi OECD, w których podkreśla się, że 
takie powiązanie jest nieuzasadnione. 

Ponadto taka zasada wymaga od polskiego podatnika odpowiedniego sporządzania 
zapisów umownych określających cenę usług. W przeciwnym razie może stanąć on przed 
dylematem – prowadzić spór sądowy z zagranicznym kontrahentem czy też ponieść koszt 
podatku u źródła. Należałoby zatem zastanowić się nad wprowadzeniem takich rozwiązań 
podatkowych, które będą w tej kwestii wspierać polskich podatników.

Jednocześnie postulować należy dalszą kontynuację prac nad doprecyzowaniem krajo-
wych regulacji dotyczących podatku u źródła, choćby w kwestii ubruttowienia podstawy 
opodatkowania (co nastąpi w przypadku konieczności zapłaty podatku z własnych środków 
podatnika).

Należy również rozważyć zmianę przepisów dotyczącą formy lub samego obowiązku 
pozyskania certyfikatu rezydencji w przypadku nabywania usług niematerialnych od 
podmiotów zagranicznych. W obecnym stanie prawnym organy podatkowe dysponują 
szeregiem instrumentów usprawniających wymianę informacji między administracjami 
skarbowymi poszczególnych państw, za pomocą których mogą zweryfikować rezydencję 
danego podmiotu. 

Warto się jednocześnie zastanowić nad zdefiniowaniem katalogu cech świadczeń 
podobnych do usług niematerialnych, co zdecydowanie zmniejszy liczbę wniosków o wydanie 
interpretacji w tym zakresie i ułatwi prowadzenie działalności polskim przedsiębiorcom. 

5  Por. interpretacja indywidualna DIS w Katowicach z 16 listopada 2012 r., nr IPPB5/2/423-1036/12/AP; 
interpretacja indywidualna DIS w Warszawie z 2 kwietnia 2015 r., nr IPPB5/4510-31/15-4/AJ.
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w małych gospodarstwach rolniczych1

Mirosław Wasilewski*, Magdalena Mądra-Sawicka**

Streszczenie: Cel – celem przeprowadzonych badań było określenie szacunkowych skutków wprowadzenia zry-
czałtowanego podatku dochodowego dla najmniejszych powierzchniowo towarowych gospodarstw rolniczych. 
Metodologia badania – w badaniach oszacowano przychody ewidencjonowane, które podlegałyby opodatko-
waniu ryczałtem na bazie danych jednostkowych FADN. W założeniach modelowych przyjęto stawkę ryczałtu 
na poziomie 5,5%, podobnie jak dla przychodów z działalności wytwórczej i budowlanej. 
Wynik – wprowadzenie zryczałtowanego podatku dochodowego spowodowałby znaczne podwyższenie obcią-
żeń fiskalnych głównie w przypadku gospodarstw małych obszarowo. Rezygnacja z preferencyjnego sposobu 
opodatkowania gospodarstw na rzecz zryczałtowanego podatku dochodowego wymagałaby obniżenia stawki 
przyjętego ryczałtu, co tworzyłoby preferencyjną stawkę opodatkowania na bazie istniejących rozwiązań po-
datkowych. 
Oryginalność/wartość – wartością oryginalną przedstawionych badań są przeprowadzone szacunki zmian opo-
datkowania w sytuacji wprowadzenia podatku dochodowego dla gospodarstw najmniejszych obszarowo.

Słowa kluczowe: podatek rolny, zryczałtowany podatek dochodowy, małe gospodarstwa
Kody klasyfikacji JEL: G31, Q12

Wprowadzenie 

W Polsce dominują gospodarstwa niewielkie powierzchniowo, które są dość niejednorodną 
grupą w zakresie działalności rolniczej (Chlebicka, Fałkowski, Wołek, 2009). Powoduje to 
problemy w zakresie wspierania drobnych i małych gospodarstw rolniczych o zróżnicowa-
nej specyfice działalności i barierach rozwoju produkcji. Ponadto gospodarstwa rolnicze 
w Polsce łączą często dwie funkcje – gospodarstwa domowego z przedsiębiorstwem pro-
dukcyjnym. W podmiotach tych wytwarzane dobra są dzielone na potrzeby konsumpcyjne, 
a nadwyżka dóbr sprzedawana jest na rynku. Uzyskany przychód przeznaczany jest na 

* dr hab. Mirosław Wasilewski, prof. nadzw. SGGW, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 
02-787 Warszawa, ul. Nowoursynowska 166, e-mail: miroslaw_wasilewski@sggw.pl
** dr Magdalena Mądra-Sawicka, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, 02-787 Warszawa,  
ul. Nowoursynowska 166, e-mail: magdalena_madra@sggw.pl

1  Praca naukowa finansowana ze środków na naukę w latach 2008–2011 jako projekt badawczy nr N N113 
032535.



238 Mirosław Wasilewski, Magdalena Mądra-Sawicka

pokrycie kosztów związanych z prowadzeniem gospodarstwa, regulowanie zobowiązań 
i zakup dóbr konsumpcyjnych (Księżyk, 2012). Małe gospodarstwa pełnią ponadto funkcję 
istotnego socjalnego bufora, oferując rolnikom i ich rodzinom miejsce zamieszkania i moż-
liwość uzyskania dodatkowego dochodu (Majewski, 2009; Czyżewski, Smędzik, 2011). 
Z uwagi na niski poziom dochodów rolnicy z gospodarstw mniejszych i niskotowarowych 
poszukują źródeł utrzymania poza gospodarstwem (Tweeten, 1983; Heffner, Rosner, 2006; 
Bórawski, 2009).

Małe gospodarstwa rolnicze mogą być klasyfikowane ze względu na kryterium obszaru, 
wielkości produkcji, wartości dodanej, przeznaczenia produkcji, nakładu pracy lub źródła 
utrzymania (Zegar, 2012). Obszar gospodarstwa jest związany z siłą ekonomiczną, kształtu-
jąc poziom możliwych do uzyskania dochodów (Zegar, 2000), natomiast siła tych powiązań 
jest zróżnicowana. Gospodarstwa rolnicze prowadzące działalność na mniejszą skalę wraz 
z mniejszym zaangażowaniu czynnika produkcji, jakim jest ziemia, uzyskują przeciętnie 
niższe dochody. Natomiast zależność ta nie zawsze będzie spełniona w przypadku gospo-
darstw towarowych, których produkcja może się cechować większą specjalizacją z uwagi 
na ograniczone zasoby.

Celem badań było określenie skutków zmian obciążeń fiskalnych przy wprowadzeniu 
zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów ewidencjonowanych w gospo-
darstwach rolniczych o powierzchni 0,1–5,0 ha użytków rolniczych (UR), zaliczanych do 
gospodarstw towarowych. Oszacowane finansowe skutki tych zmian w przeprowadzonym 
badaniu dotyczą jedynie obciążeń gospodarstw rolniczych.

1. Obciążenie fiskalne gospodarstw rolniczych

Działalność rolnicza w stosunku do gospodarczej jest wciąż uważana w Polsce za uprzywi-
lejowaną pod względem fiskalnym w odniesieniu zarówno do obciążeń podatkowych, jak 
i systemu ubezpieczeń społecznych. Gospodarstwo rolnicze nie jest traktowane w prawie 
podatkowym jak przedsiębiorstwo. Rolnicy indywidualni są wyłączeni z grupy płatników 
podlegających obowiązkowi opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
W systemie opodatkowania gospodarstw rolniczych głównym składnikiem obciążenia 
fiskalnego jest podatek rolny (Dziemianowicz, Przygodzka, 2002). Obciążenie podatkiem 
rolnym każdego hektara użytków rolniczych gospodarstw zależy od ich rodzaju, klasy boni-
tacyjnej gleby oraz przynależności do danego okręgu podatkowego (Ustawa, 1984). Rolnicy 
wciąż nie płacą podatku od dochodu, natomiast opłacają podatek obliczany na postawie 
liczby hektarów przeliczeniowych (Hajduga, 2014). 

Wymiar podatku rolnego nie jest uzależniony od skali produkcji, typu rolniczego, uzy-
skiwanej nadwyżki bezpośredniej czy samego dochodu z gospodarstwa. Uzasadnieniem 
oderwania konstrukcji podatku rolnego od dochodu i odniesienia go do ziemi rolniczej 
(hektara przeliczeniowego) była neutralna ocena oddziaływania tego obciążenia fiskalnego 
na decyzje ekonomiczne rolnika (Dziemianowicz, 2007a). 
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Istniejące rozwiązanie fiskalne dla rolnictwa ogranicza zastosowanie zasady po-
wszechności opodatkowania. Podejście to zakłóca alokację zasobów (Pieczonka, 2012; 
Dziemianowicz, 2007a), a istniejąca konstrukcja podatku rolnego nie wspiera przemian 
struktury agrarnej z uwagi na niski poziom tego obciążenia w relacji do powierzchni 
użytków rolniczych (Mądra, 2009). Funkcjonująca konstrukcja podatku sprzyja natomiast 
gospodarstwom dużym, które uzyskują wysokie nadwyżki bezpośrednie, a tym samym 
wyższe dochody z prowadzonej działalności, przy relatywnie stałym obciążeniu podatkiem 
rolnym (Wasilewski, Mądra-Sawicka, Ganc, Gruziel, 2015).

Wprowadzenie klasycznego podatku dochodowego dla gospodarstw rolniczych według 
Kosikowskiego (2011) wiąże się z problemami w zakresie obliczania wysokości przycho-
dów, a także ustalania kosztów, które mogłyby być zakwalifikowane jako koszty uzyskania 
przychodów. System taki mógłby znaleźć zastosowanie w dużych gospodarstwach rolni-
czych. Problem ustalania wiarygodnego poziomu dochodów do opodatkowania był również 
poruszany przez innych autorów, którzy wskazywali na wysokie koszty wdrażania takiego 
systemu opodatkowania (Khan, 2000). Wynika to z prowadzenia przez większość gospo-
darstw w Polsce produkcji rolniczej na relatywnie małą skalę, co może powodować problemy 
związane z rejestrowaniem kosztów i obrotów. Ponadto podatnicy dla celów obniżenia pod-
stawy opodatkowania mogą zaniżać wartość swoich dochodów lub przychodów w zależności 
od przyjętej podstawy naliczenia podatku dochodowego (Savickiene, Slavickiene, 2013). 

W krajach Unii Europejskiej, w których system fiskalny uwzględnia specyfikę działalności 
rolniczej, obciążenia podatkowe gospodarstw rolniczych są niższe w porównaniu do pozosta-
łych działów gospodarki (Dziemianowicz, 2007b). Uzasadnieniem tych preferencji w zakresie 
opodatkowanie jest występująca sezonowość prowadzonej produkcji, uzależnienie wyniku 
finansowego od warunków klimatycznych, niższa efektywność majątku, co tłumaczy wpro-
wadzone rozwiązania, których celem jest wyrównywanie dochodów gospodarstw rolniczych 
w relacji do innych podmiotów (Dziemianowicz, 2007b; Ksiel, Idźkowska, 2014). Ponadto 
stosowane preferencje w opodatkowaniu rolników w innych krajach mają też za zadanie 
zachęcić do przejścia z działalności pozarolniczej na rolniczą (Davenport, 1969; Sisson, 1979). 

Większość rolników w Polsce ocenia negatywnie ewentualne zmiany w systemie 
podatkowym w rolnictwie z uwagi ma możliwości wystąpienia trudności formalnych 
związanych z prowadzeniem zapisów księgowych oraz dodatkowymi obciążeniami po-
datkowymi prowadzonej działalności (Kubot, Czubak 2016). Według rolników zmiany 
w opodatkowaniu gospodarstw powinny uwzględniać wycenę kosztów pracy rolnika i jego 
rodziny (Ganc, Mądra, 2011). Z drugiej strony zmiany podatkowe w rolnictwie mogłyby 
sprzyjać ujednoliceniu zasad opodatkowania działalności gospodarczej ogółem (Owsiak, 
2016), co mogłoby przyczynić się do zwiększenia skuteczności realizowanej funkcji fiskalnej 
(Wasilewski, Gruziel, 2008). Skutkiem wprowadzenia podatku dochodowego w rolnictwie 
może być również postępująca konsolidacja gospodarstw wraz z możliwą zmianą formy 
organizacyjno-prawnej w celu zmniejszenia obciążeń podatkowych (Wasilewski i in., 2015).
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2. Metody badań

Przedstawione symulacje wprowadzenia podatku dochodowego obejmują gospodarstwa indy-
widualne będące gospodarstwami towarowymi uczestniczącymi w systemie danych rachun-
kowości rolnej Farm Accountancy Data Network (FADN) (Ustawa, 2000). Dane te gromadzi 
Instytut Ekonomiki Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej – Państwowy Instytut Badawczy2. 
Do analizy w opracowaniu przyjęto dane dla lat 2006–2009 obejmujące indywidualne go-
spodarstwa o najmniejszej powierzchni użytków rolniczych (0,1–5,0 ha UR). Przedstawione 
wyniki badań stanowią niepublikowaną część danych w zakresie badań nad konsekwencją 
opodatkowania gospodarstw rolniczych. Dane finansowe przyjęte dla lat 2006–2009 pełnią 
rolę danych wyjściowych dla przeprowadzonej symulacji, pozwalając na ocenę konsekwencji 
wprowadzenia podatku dochodowego w gospodarstwach. W wybranej grupie obszarowej 
gospodarstw odnotowano wysoką zmienność dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego 
w odniesieniu do generowanej nadwyżki ekonomicznej3. Wysoki udział gospodarstw mało-
obszarowych w strukturze agrarnej rolnictwa w Polsce świadczy o możliwości wystąpienia 
w grupie tych podmiotów największych zmian w sytuacji wprowadzenia podatku dochodowego.

W celu obliczenia wielkości obciążeń podatkowych z tytułu zryczałtowanego podatku 
dochodowego w gospodarstwach rolniczych dokonano symulacji wprowadzenia tego 
podatku. Przeliczenia wyników finansowych bazowały na obowiązujących w latach 2006–
2009 limitach przychodów ewidencjonowanych, stawek ryczałtu oraz odliczeń w zakresie 
składki ZUS, składki zdrowotnej (na podstawie płacy minimalnej) oraz składki KRUS. Dla 
celów porównawczych uzyskane wyniki zestawiono z wielkościami średnimi dla całej próby 
FADN w badanym okresie4. 

Podatek zryczałtowany od przychodów ewidencjonowanych można stosować w przypadku 
przychodów z działalności gospodarczej prowadzonej wyłącznie samodzielnie oraz z tytułu 
udziału w spółce od przychodów osiągniętych łącznie przez wspólników. Ryczałtem nazywa 
się pewną z góry określoną stawkę (lub kwotę), która jest jednakowa dla wszystkich następują-
cych miesięcy (Ustawa, 1998). Stawki są zróżnicowane i uzależnione od rodzaju wykonywanej 
działalności (Makuch, 2011). W ryczałcie podstawę opodatkowania stanowi przychód, który 
nie jest pomniejszony o koszty jego uzyskania. Przy niskim poziomie przychodów taki rodzaj 
rozliczenia nie jest opłacalny dla podatnika, który w tym wypadku ponosić będzie wyższe 
straty niż korzyści. Wadą jest także brak możliwości rozliczania się ze współmałżonkiem oraz 
niemożność odrzucenia tego typu rozliczania na rzecz innej formy opodatkowania w trakcie 

2 W polu obserwacji FADN znajdują się gospodarstwa towarowe, które wytwarzają w danym regionie FADN 
co najmniej 90% wartości standardowej nadwyżki bezpośredniej obliczonej jako różnica uzyskanych przychodów 
skorygowanych o średnią wartość poniesionych kosztów bezpośrednich obliczonych na podstawie danych z trzech 
ostatnich kwartałów w danym regionie FADN. Więcej na ten temat: http://fadn.pl/wp-content/uploads/2015/12/
SRwaz_2015_www.pdf.

3 Średni poziom siły ekonomicznej wyrażonej w ESU w gospodarstwach o powierzchni 0,1–5,0 ha UR 
wynosił w latach 2006–2009 odpowiednio: 19,3; 18,7; 21,5 oraz 20,7.

4 Badana grupa małych gospodarstw rolniczych obejmowała w latach 2006–2009 następującą liczbę pod-
miotów: 512, 491, 470 oraz 415, natomiast w całej próbie FADN było ich: 11 744, 11 965, 12 233 oraz 12 203. 
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roku podatkowego. Do atutów tego typu rozliczania podatkowego zaliczyć można prostą 
księgowość, co w przypadku rolników z małych gospodarstw może być korzystne. Zaletą 
ryczałtu jest brak wymagań w zakresie prowadzenia księgi przychodów i rozchodów ani ksiąg 
rachunkowych jak przy zasadach ogólnych, a wystarczy uproszczona ewidencja przychodów 
(Podstawka, Deresz, 2011). Wybór tej formy opodatkowania wiąże się z płatnością podatków 
do 20 dnia każdego miesiąca lub w niektórych przypadkach płatności zaliczek raz na kwartał. 
Korzystając z tej formy opodatkowania, rolnik byłby zobowiązany do prowadzenia ewidencji 
przychodów zgodnie z Rozporządzeniem (2002). Procedurę liczenia podatku w ramach 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w modelu I i II przedstawiono na schemacie 1.

Schemat 1. Metodyka ustalania podatku dochodowego w gospodarstwie rolnym na zasadach 
ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych
* Od kwoty podatku w modelu II odliczono składkę zdrowotną.

Źródło: opracowanie własne.
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Stawka ryczałtu przyjęta w obu modelach to 5,5% od przychodów z działalności wy-
twórczej i budowlanej5. Przyjęcie takiej stawki wynikało z faktu, iż produkcja rolnicza jest 
ściśle związana z działalność wytwórczą. Ustawa (1998) podaje szczegółowe informacje 
dotyczące stosowania poszczególnych stawek ryczałtu w odniesieniu do konkretnych ro-
dzajów przychodów. Przychód ewidencjonowany według obowiązujących przepisów można 
pomniejszyć o zapłacone składki na ubezpieczenia społeczne, wydatki rehabilitacyjne 
i darowizny. Podatnicy-ryczałtowcy nie mogą jednak rozliczyć się wspólnie z małżonkiem 
lub dzieckiem, nie skorzystają też z ulgi na dzieci. W modelu I przyjęto, iż składki na 
ubezpieczenia społeczne podatnik będzie odprowadzał w ramach systemu KRUS, w którym 
składkę na ubezpieczenie zdrowotne płaci państwo, zatem nie będzie możliwości odliczenia 
tej kwoty od przychodów ewidencjonowanych. W modelu II przyjęto rozwiązanie odliczania 
od podatku większość składki na ubezpieczenie zdrowotne w przypadku płacenia składek 
w ramach ZUS. W modelach I oraz II nie uwzględniono ulg możliwych do zastosowania 
przez podatnika. W modelu II odliczono zapłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. 

3. Wyniki badań

Poziom szacowanego obciążenia podatkiem dochodowym w gospodarstwach małych ob-
szarowo był ponad 2-krotnie wyższy niż kwota tego podatku przypadająca średnio na jedno 
gospodarstwo w badanej próbie (rys. 1). W modelu I podatek dochodowy w gospodarstwach 
o powierzchni 0,1–5,0 ha UR wyniósł od 17,9 tys. zł w 2006 roku do 21,7 tys. zł w 2009 
roku. Niższe obciążenie odnotowano dla modelu II, w którym podatek dochodowy wyniósł 
w tej grupie obszarowej gospodarstw od 15,8 tys. zł w 2006 roku do 19,1 tys. zł w 2009 roku. 

Średni poziom obciążenia podatkiem dochodowym w latach 2006–2009 w próbie FADN 
był wyższy dla modelu I i wyniósł od 7,9 tys. do 9,2 tys. zł. W modelu II kwota podatku 
płaconego ryczałtem wynosiła od 5,8 tys. do 6,6 tys. zł. Korzystniejszą formą opodatkowania 
w ramach ryczałtu był model II uwzględniający możliwość odliczenia składki na ubezpie-
czenie zdrowotne.

Obciążenie podatkiem dochodowym gospodarstw małych w modelu I w stosunku do 
modelu II było w badanym okresie wyższe średnio o 13,9%. Wielkość obciążenia podatkiem 
dochodowym średnio każdego gospodarstwa w próbie FADN była w badanym okresie 
wyższa w modelu I w stosunku do modelu II o 38,4%.

5  Stawki ryczałtu ewidencjonowanego wynoszą od 3 do 20% i zależą od prowadzonej działalności go-
spodarczej. Ponadto forma takiego opodatkowania wiąże się z limitem rocznych przychodów (150 tys. euro). 
Od stycznia 2017 r. obowiązuje nowy limit przychodów za 2016 r. uprawniający do opodatkowania ryczałtem 
ewidencjonowanym w 2017 r. (250 tys. euro).
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Rysunek 1. Obciążenie podatkiem dochodowym w modelu I i modelu II (zł)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN-PL.

Poziom szacowanego podatku dochodowego był w badanym okresie wyższy w gospodar-
stwach małych w porównaniu do wielkości średniej w badanej próbie dla modelu I o 127,9%, 
a dla modelu II o 177,0%. Wysoki poziom opodatkowania gospodarstw małych na tle średniej 
w badanej próbie wynikał z uzyskiwania przez tę grupę obszarową wysokich przychodów 
ze sprzedaży. Poziom ten był ponad 2-krotnie wyższy niż średnia wielkość przychodów 
podlegających opodatkowaniu w całej badanej populacji. Wiąże się to ze zróżnicowaniem 
intensywności produkcji, a także różnym jej powiązaniem z powierzchnią UR. W gospo-
darstwach najmniejszych obszarowo, wchodzących do grupy gospodarstw towarowych 
prowadzona była często produkcja zarówno roślinna, jak i zwierzęca, charakteryzując się 
wyższą intensywnością produkcji i stopniem jej specjalizacji. Wielkość uzyskanych przy-
chodów może być w tej grupie gospodarstw uzależniona równie silnie od ziemi, jak i od 
innych czynników produkcji, takich jak kapitał, praca czy wiedza.

Na rysunku 2 przedstawiono relację wielkości dotychczas płaconego podatku rolnego 
w gospodarstwach do kwoty oszacowanego podatku dochodowego przy ryczałcie ewiden-
cjonowanym dla modelu I. Oszacowany poziom podatku dochodowego w małych gospo-
darstwach w badanym okresie wzrósł o 21,2% (3810 zł), a w tym samym czasie obciążenie 
podatkiem rolnym również zwiększyło się o 17,2% i wynosiło w 2009 roku 304 zł. Relacja 
podatku dochodowego w stosunku do dotychczasowego obciążenia podatkiem rolnym 
wynosiła od 67-krotności w latach 2007–2008 do 71-krotności w 2009 roku. Wprowadzenie 
takiego systemu opodatkowania byłoby niekorzystne dla najmniejszych gospodarstw z uwagi 
na brak możliwości uwzględnienia wysokich kosztów ponoszonych w działalności rolniczej 
oraz znaczący wzrost obciążeń fiskalnych.
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Rysunek 2. Skala opodatkowania podatkiem dochodowym w relacji do podatku rolnego – model 
I dla gospodarstw o powierzchni 0,1–5,0 ha UR
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN-PL.

Na rysunku 3 przedstawiono relację wielkości dotychczas płaconego podatku rolnego 
w gospodarstwach do oszacowanej kwoty obciążenia podatkiem dochodowym dla modelu II.  
Podatek dochodowy w modelu II wzrósł w badanym okresie o 21,0% (tj. o 3316 zł). Relacja 
dotychczas płaconego podatku rolnego do oszacowanej wartości podatku dochodowego 
wynosiła od 59-krotności do 63-krotności. Zwiększenie obciążenia podatkiem dochodowym 
w stosunku do podatku rolnego było niższe w przypadku modelu II. Wynika to z wyższych 
odliczeń przyjętych w modelu II w porównaniu do modelu I.

Rysunek 3. Skala opodatkowania podatkiem dochodowym w relacji do podatku rolnego – model II  
dla gospodarstw o powierzchni 0,1–5,0 ha UR
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN-PL.
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W tabeli 1 odniesiono poziom podatku rolnego i oszacowanego podatku dochodowego 
dla modelu I i II do uzyskanego dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego6 w badanym 
okresie. Podatek rolny w latach 2006–2009 w relacji do dochodu małych gospodarstw 
kształtował się na poziomie od 0,3 do 0,4%, będąc nieznacznym obciążeniem podatkowym. 
Średnio w badanej grupie gospodarstw towarowych FADN poziom ten był wyższy i wyniósł 
od 2,0% w 2007 roku do 3,3% w latach 2008–2009. Różnica pomiędzy grupą gospodarstw 
najmniejszych obszarowo a średnią wielkością relacji podatku rolnego do dochodu wynosiła 
w badanym okresie od 1,6 do 3,0 p.p.

Oszacowany na podstawie przyjętych założeń opodatkowania według ryczałtu podatek 
dochodowy charakteryzował się wyższą relacją w odniesieniu do dochodu z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego w porównaniu do podatku rolnego. W modelu I w gospodarstwach 
o powierzchni 0,1–5,0 ha UR relacja podatku dochodowego do dochodu kształtowała się na 
poziomie od 24,1% w 2009 roku do 28,9% w 2008 roku i była niższa od średniej wielkości 
tego parametru w próbie FADN. W próbie FADN relacja ta wynosiła średnio od 13,0% 
w 2007 roku do 15,6% w 2008 roku. Świadczy to o większym obciążeniu podatkiem docho-
dowym małych gospodarstw w stosunku do szacowanego średniego obciążenia dochodu 
dla badanej próby.

W modelu II oszacowany podatek dochodowy w relacji do dotychczas uzyskanego 
dochodu z rodzinnego gospodarstwa rolnego w grupie obszarowej 0,1–5,0 ha UR wyniósł 
od 21,2% w 2009 roku do 26,0% w 2008 roku. Poziom ten był ponad 2-krotnie wyższy 
niż relacja podatku dochodowego obciążającego dochód w całej próbie FADN (od 9,5 do 
11,1%). Przyjęcie ryczałtowego podatku dochodowego dla tych podmiotów będzie się wiązać 
ze zwiększeniem obciążeń fiskalnych głównie małych gospodarstw z uwagi na wysokie 
przychody ze sprzedaży uzyskiwane w tej grupie podmiotów towarowych.

Tabela 1

Podatek dochodowy i podatek rolny w relacji do dochodów z rodzinnego gospodarstwa rolnego (%)

Wyszczególnienie
Lata

2006 2007 2008 2009

Podatek rolny a dochód z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego

0,1–5,0 ha UR 0,4 0,4 0,4 0,3

Średnio 2,1 2,0 3,3 3,3

Podatek dochodowy  
a dochód z rodzinnego 
gospodarstwa rolnego 

Model I 0,1–5,0 ha UR 27,6 24,3 28,9 24,1

Średnio 14,2 13,0 15,6 15,4

Model II 0,1–5,0 ha UR 24,3 21,4 26,0 21,2

Średnio 10,4 9,5 11,1 11,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN-PL

6  Kategoria stosowana w ramach FADN, nazywana w dalszej części artykułu „dochodem”.
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Skala obciążenia 1 ha UR w grupie gospodarstw małych i średnio w próbie FADN 
utrzymywała się na relatywnie stałym poziomie (tab. 2). W modelu I podatek dochodowy 
w małych gospodarstwach wyniósł od 6,6 tys. zł/ha UR w 2006 roku do 8,1 tys. zł/ha 
UR w 2009 roku. Poziom obciążenia 1 ha UR w tym okresie wzrósł o 23,0%, podczas 
gdy oszacowany poziom przychodów podlegających opodatkowaniu zwiększył się o 21,2%. 
Wskazuje to na zróżnicowany trend obciążeń podatkowych przy podatku dochodowym. 
Średni poziom obciążenia podatkiem dochodowym w badanej próbie FADN wyniósł od  
245 zł/ha UR w 2006 roku do 265 zł/ha UR w 2007 roku. Różnica pomiędzy gospodar-
stwami najmniejszymi obszarowo a średnią wielkością tej relacji dla modelu I w próbie 
FADN wynosiła od 26-krotności do 32-krotności tego obciążenia przypadającego na 1 ha 
UR. Świadczy to o możliwości wystąpienia znacznych dysproporcji w obciążeniu fiskalnym 
w przeliczeniu na 1 ha UR w gospodarstwach o zróżnicowanym stopniu zaangażowania 
ziemi w produkcję rolniczą.

Tabela 2

Obciążenie podatkiem dochodowym (zł/ha UR)

Wyszczególnienie
Lata

2006 2007 2008 2009

Model I 0,1–5,0 ha UR 6611 6996 7418 8131

Średnio 245 265 254 253

Model II 0,1–5,0 ha UR 5825 6145 6478 7149

Średnio 179 194 182 181

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych FADN-PL.

W modelu II podatek dochodowy w gospodarstwach o powierzchni 0,1–5,0 ha w relacji 
do powierzchni UR wyniósł od 5,8 tys. zł/ha UR w 2006 roku do 7,1 tys. zł/ha UR w 2009 
roku. Poziom obciążenia 1 ha UR w tym okresie zwiększył się o 22,7%, podczas gdy przy-
chody podlegające opodatkowaniu wzrosły o 21,5%. Zróżnicowanie tej dynamiki wynikało 
ze zmiany poziomu składek zdrowotnych w badanym okresie. Średni poziom obciążenia 
podatkiem dochodowym w badanej próbie FADN wyniósł od 179 zł/ha UR w 2006 roku do 
194 zł/ha UR w 2007 roku. Różnica pomiędzy gospodarstwami najmniejszymi obszarowo 
a średnią wielkością tej relacji dla modelu I wynosiła od 32-krotności do 39-krotności tego 
obciążenia przypadającego na 1 ha UR. Związane jest to z wyższym poziomem przychodów 
uzyskiwanych w gospodarstwach najmniejszych powierzchniowo w porównaniu do średniej 
wielkości przychodów w próbie FADN.
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Uwagi końcowe

W opracowaniu przedstawiono skutki wprowadzenia zryczałtowanego podatku docho-
dowego dla najmniejszych powierzchniowo towarowych gospodarstwach rolniczych. Na 
podstawie przeprowadzonych badań sformułowano następujące wnioski:

1. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych według przedstawionych szacunków nie 
byłby korzystnym rozwiązaniem dla małych towarowych gospodarstw rolniczych. 
Gospodarstwa te byłyby bardziej obciążone podatkiem dochodowym niż przeciętne 
gospodarstwo towarowe w próbie FADN. 

2. Wraz z zaproponowanym w opracowaniu modelem opodatkowania I utrzymanie 
wpłacania składek do KRUS przez rolników powoduje mniej korzystną sytuację 
zarówno dla gospodarstw małych, jak i w relacji do średniego poziomu oszacowanej 
wielkości podatku dochodowego w próbie FADN. W modelu II możliwość odliczenia 
składek do ZUS oraz składek zdrowotnych skutkowało niższym obciążeniem podat-
kiem dochodowym w stosunku do modelu I. Korzystniejsza forma opodatkowania 
dla rolników wystąpiła w modelu II. Rozwiązanie to mogłaby być zaakceptowane 
w sytuacji uzyskiwania wysokich nadwyżek bezpośrednich w przeliczeniu na 1 ha 
UR związanych z prowadzeniem intensywnej produkcji rolniczej.

3. Gospodarstwa towarowe o powierzchni 0,1–5,0 ha UR miały wyższy poziom 
przychodów niż ich średnia wielkości w badanej próbie FADN. Konsekwencją tej 
zależności jest znaczne podwyższenie obciążeń fiskalnych tych gospodarstw, dla 
których wprowadzono by zryczałtowaną formę opodatkowania. W przypadku tych 
podmiotów można byłoby rozważyć wprowadzenie niższej stawki ryczałtu. 

4. Ograniczeniem przedstawionych rozwiązań modelowych jest nieuwzględnienie 
systemu ulg i odliczeń od dochodu. Wykorzystywanie zatem przez rolników możli-
wości dokonania odliczeń może się przyczynić do znaczących korzyści podatkowych 
z tytułu podatku dochodowego. 

5. Dalszy kierunek badań dotyczyć będzie oszacowania zmian wpływów do budżetów 
gmin w przypadku wprowadzenia podatku ryczałtowego od przychodów ewidencjo-
nowanych w gospodarstwach rolniczych. 
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THE FINANCIAL EFFECT OF THE FLAT-RATE INCOME TAX INTRODUCTION  
IN SMALL AGRICULTURE HOLDINGS

Abstract: Purpose – the purpose of the study was to present the estimated effects of flat-rate income tax intro-
duction in the smallest farms according to their cropland area. 
Design/methodology/approach – in the study, researchers estimated revenues that were subject to income tax 
based on data available in the FADN database. The assumed in research possible flat-rate income tax based on 
a rate of 5.5% is similar to the rate for manufacturing and construction activities.
Findings – introducing this type of taxation would result in a significant increase in fiscal burdens, mainly 
among small-scale farms. The waiver of a preferential method of farms taxing for flat-rate income tax would 
require a reduction of this rate but on the other hand, it will create a different option for preferential taxation in 
agriculture. 
Originality/value – the original value of the conducted surveys is the income tax estimates for the smallest farms 
in an aspect of cropland area.
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Efektywne obciążenie podatkiem dochodowym  
małych podatników

Anna Leszczyłowska*

Streszczenie: Cel – celem artykułu jest ustalenie wysokości efektywnego przeciętnego obciążenia podatko-
wego w grupie przedsiębiorstw posiadających status tak zwanego małego podatnika w podatku dochodowym.
Metodologia badania – w badaniu wykorzystano metodę ustalania efektywnej przeciętnej stopy podatku do-
chodowego (effective average corporate tax rate – EATR) opartej na przepływach pieniężnych i rozumianej 
jako wielookresowa stopa podatku dochodowego. Wykorzystano przy tym dane empiryczne pochodzące z bazy 
Amadeus za lata 2012–2015. Zastosowana procedura pozwoliła na uwzględnienie zróżnicowania badanych 
podmiotów pod względem płynności finansowej, która jest istotnym parametrem w kontekście obowiązku 
zapłaty zobowiązań podatkowych. Obliczono statystyki opisowe oraz przeprowadzono nieparametryczny test 
zgodności między populacjami. 
Wynik – różnica między EATR spółek z dodatnimi i ujemnymi przepływami pieniężnymi jest statystycznie istotna. 
Mediana EATR u podatników z ujemnymi przepływami pokrywa się z nominalną stawką pdop wynoszącą 19%, 
zaś u podatników z dodatnimi przepływami wynosi ona 31%. Grupa przedsiębiorstw o ujemnej sumie cash flow 
charakteryzuje się większą zmiennością EATR. Wraz z przechodzeniem do kolejnych kwartyli EATR w przypad-
ku firm z ujemnymi przepływami rośnie wolniej niż w przypadku spółek z dodatnim cash flow, co wskazywałoby 
na generalnie niższe obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników z ujemnymi przepływami.
Oryginalność/wartość – badanie ma charakter empiryczny. Pozwala ono na ustalenie EATR małych podatni-
ków w Polsce. Jego wyniki mogą stanowić element dyskusji na temat obciążeń podatkowych przedsiębiorstw 
szczególnie istotny w kontekście rosnącego zainteresowania podatkowymi środkami wsparcia małych i śred-
nich podmiotów w Unii Europejskiej.

Słowa kluczowe: podatek dochodowy, efektywna stawka podatku, EATR, małe przedsiębiorstwa
Kody klasyfikacji JEL: H25, K34

Wprowadzenie

Polskie prawo podatkowe przewiduje preferencje dla mniejszych przedsiębiorców w zakresie 
podatków dochodowych – zarówno podatku dochodowego od osób fizycznych (pdof), jak 
i podatku dochodowego od osób prawnych (pdop). Zakres przedmiotowy tych preferencji 
obejmuje możliwość dokonywania amortyzacji jednorazowej i opłacania zaliczek na podatek 
dochodowy rzadziej niż co miesiąc – w okresach kwartalnych. Z początkiem 2017 roku 
ustawodawca przewidział dodatkową preferencję w postaci specjalnej nominalnej stawki 
podatkowej w wysokości 15%, niższej od stawki standardowej obejmującej ogół podat-

* dr Anna Leszczyłowska, Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Katedra Finansów Przedsiębiorstw, 61-875 
Poznań, al. Niepodległości 10, e-mail: anna.leszczylowska@ue.poznan.pl
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ników (19%). Ostatnia z tych możliwości dotyczy jednak wyłącznie podatników pdop, 
a zatem spółek posiadających osobowość prawną (spółki akcyjne i spółki z ograniczoną 
odpowiedzialnością) oraz spółek komandytowo-akcyjnych. Zakres podmiotowy preferencji 
związanej z niższą stawką został zawężony do grupy tak zwanych małych podatników. 
Mały podatnik jest instytucją przewidzianą prawem podatkowym. Ze względu na wskazany 
w przepisach podatkowych limit przychodów ze sprzedaży można ogólnie przyjąć, że pod-
mioty posiadające ten status zawierają się w szerszej grupie małych i średnich podmiotów. 

W kontekście wspomnianych powyżej preferencji, które mają na celu zmniejszenie 
ciężaru podatkowego u najmniejszych podmiotów, warto sprawdzić, jak owe regulacje wpły-
wają na efektywne obciążenie podatkiem dochodowym tak zwanych małych podatników. 
Obciążenie efektywne pokazuje faktyczny, ekonomiczny ciężar podatku i może odbiegać 
in plus lub in minus od stawki nominalnej, która wynika wprost z przepisów podatkowych.

Celem artykułu jest ustalenie wysokości efektywnego przeciętnego obciążenia podat-
kowego w grupie przedsiębiorstw posiadających status tak zwanego małego podatnika. Ze 
względu na dostępność danych podmioty te to spółki kapitałowe opodatkowane pdop.

W badaniu wykorzystano metodę ustalania efektywnej przeciętnej stopy podatku dochodo-
wego (effective average corporate tax rate – EATR) opartej na przepływach pieniężnych. Jest 
ona skonstruowana jako wielookresowa stopa podatku dochodowego. Wykorzystano przy tym 
dane empiryczne o 6775 spółkach pochodzące z bazy Amadeus za lata 2012–2015. Obliczono 
statystyki opisowe oraz przeprowadzono nieparametryczny test zgodności między populacjami. 
Zastosowana procedura pozwoliła na uwzględnienie zróżnicowania badanych podmiotów pod 
względem płynności finansowej, która jest istotnym parametrem w kontekście obowiązku 
zapłaty zobowiązań podatkowych. Badanie opiera się na danych empirycznych pochodzących ze 
sprawozdań finansowych podmiotów spełniających kryterium przewidziane dla małego podatnika 
pdop. Według wiedzy autorki nie było wcześniej w Polsce przeprowadzone badanie w tym zakresie 
z wykorzystaniem zastosowanej w artykule metody. Opracowanie stanowi głos w dyskusji na 
temat obciążeń podatkowych przedsiębiorstw, szczególnie istotnej w kontekście rosnącego zain-
teresowania podatkowymi środkami wsparcia małych i średnich podmiotów w Unii Europejskiej.

Artykuł składa się ze wstępu, czterech części i podsumowania. W pierwszej części przed-
stawiono instytucję małego podatnika w podatku dochodowym. W drugiej zaprezentowano 
sposób ustalania efektywnej przeciętnej stopy podatku dochodowego. Kolejne dwie części 
zawierają omówienie zastosowanej metody badawczej, wykorzystanych źródeł danych empi-
rycznych oraz uzyskanych wyników. W uwagach końcowych w zwięzły sposób zarysowano 
kierunek dalszych badań.

1. Instytucja małego podatnika w podatku dochodowym 

Ustawa (1992) przewiduje określone preferencje podatkowe dla, ogólnie rzecz ujmując, 
mniejszych podmiotów1. Przepisy podatkowe regulują, które podmioty można zaliczyć do 

1  Odnoszą się one również do podmiotów rozpoczynających działalność.
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owej grupy i definicja ta nie pokrywa się z zakresem małych i średnich przedsiębiorstw 
w rozumieniu Ustawy (2004). Zgodnie z art. 4a pkt 10 Ustawy (1992) mały podatnik to taki, 
u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów 
i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty od-
powiadającej równowartości 1 200 000 euro2. W 2017 roku kryterium to spełniają podatnicy, 
których przychody ze sprzedaży brutto za 2016 rok nie przekroczyły 5 157 000 zł (Infor).

Status małego podatnika uprawnia do jednorazowej amortyzacji podatkowej3. Zgodnie 
z art. 16k ust. 7 Ustawy (1992) podmioty te mogą dokonywać jednorazowo odpisów amorty-
zacyjnych od wartości początkowej środków trwałych zaliczonych do grupy 3–8 Klasyfikacji, 
z wyłączeniem samochodów osobowych, w roku podatkowym, w którym środki te zostały 
wprowadzone do ewidencji środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 
Amortyzacja jednorazowa jest jednak objęta w roku podatkowym kwotowym limitem 
wynoszącym 50 000 euro łącznej wartości tych odpisów amortyzacyjnych4. W roku 2017 
limit jednorazowych odpisów amortyzacyjnych wynosi 215 tys. zł (Gofin). Ponadto art. 16k 
ust. 9 stanowi, że przy określaniu wspomnianego wyżej limitu nie uwzględnia się odpisów 
amortyzacyjnych od nieprzekraczającej 3500 zł wartości początkowej środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych (aktywa niskocenne). 

Drugą korzyścią, którą daje status małego podatnika, jest możliwość wpłacania kwartal-
nych zaliczek na podatek dochodowy. Zgodnie z art. 25 ust. 1b i 1c ustala się je jako różnicę 
pomiędzy podatkiem należnym od dochodu osiągniętego od początku roku podatkowego 
a sumą zaliczek należnych za poprzednie kwartały. Należy je wpłacać w terminie do 20 dnia 
każdego miesiąca następującego po kwartale, za który wpłacana jest zaliczka, natomiast 
zaliczkę za ostatni kwartał roku podatkowego podatnik musi zapłacić w terminie do 20 dnia 
pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego. Podatnik nie wpłaca zaliczki za ostatni 
kwartał, jeżeli przed upływem terminu do jej wpłaty złoży zeznanie i dokona zapłaty podatku.

1 stycznia 2017 roku weszła w Polsce w życie nowelizacja Ustawy (1992), która – obok 
wymienionych powyżej preferencji – wprowadziła niestandardową, niższą stawkę podatku 
dla małych podatników. Zgodnie z jej art. 19 ust. 1 pkt 2 podatek wynosi 15% podstawy 
opodatkowania w przypadku małych podatników oraz podatników rozpoczynających dzia-
łalność – w roku podatkowym, w którym rozpoczęli tę działalność5. 

Obniżona stawka 15% dotyczy wyłącznie osób prawnych, nie zaś osób fizycznych 
prowadzących działalność gospodarczą ani wspólników spółek cywilnych czy osobowych. 
Takie osoby podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na 

2  Przeliczenia kwot w euro dokonuje się według średniego kursu euro ogłaszanego przez NBP na pierwszy 
dzień roboczy października poprzedniego roku podatkowego w zaokrągleniu do 1000 zł.

3  Dotyczy to również podatników, którzy rozpoczęli działalność – w roku podatkowym, w którym działal-
ność ta została rozpoczęta.

4  Przeliczanie limitu na złote – por. przypis 4.
5 Art. 19 ust. 1a wskazuje również podmioty, które nie mogą skorzystać z preferencyjnej stawki – w roku 

podatkowym, w którym jednostka rozpoczęła działalność, oraz w roku podatkowym bezpośrednio po nim nastę-
pującym. Przepisy te mają za zadanie zapobieganie fikcyjnym przekształceniom ukierunkowanym na korzystanie 
z preferencyjnej stawki.
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zasadach ogólnych (według skali) lub stawką 19%, względnie ryczałtem od przychodów 
ewidencjonowanych lub kartą podatkową. Wśród podatników pdop liczną grupę stanowią 
większe podmioty, których reforma nie obejmuje. 

2. Efektywna stopa podatku dochodowego

W kontekście wskazanych w poprzedniej części artykułu elementów wpływających na 
obciążenia małych podatników oraz wprowadzonej obniżonej stawki 15% interesujące jest 
porównanie nominalnej i efektywnej stawki podatku dochodowego dla podmiotów mających 
status małego podatnika. W tym celu konieczny jest dobór miernika efektywnego obciążenia.

W literaturze przedmiotu znanych jest wiele definicji efektywnej stopy podatku docho-
dowego. Za Nicodème (2001) można wyróżnić trzy zasadnicze podejścia: backward-looking 
oparte na danych makroekonomicznych, forward-looking oparte na danych mikroekono-
micznych oraz backward-looking oparte na danych mikroekonomicznych. Rozróżnienie po-
między ujęciami makro i mikro zależy od stopnia zagregowania danych wykorzystywanych 
do obliczenia EATR. Z kolei stopy typu forward- i backward-looking różnią się między 
sobą metodą ich ustalania. Pierwszy rodzaj uwzględnia obowiązujące w danym państwie 
regulacje prawne i zróżnicowane założenia dotyczące między innymi inwestycji i finanso-
wania przedsiębiorstwa. Drugi z kolei wymaga zastosowania historycznych danych na temat 
poszczególnych podatników (Fullerton, 1984; Finkenzeller, Spengel, 2004; Egger, Loretz, 
Pfaffermayr, Winner, 2008). W niniejszym artykule zastosowano drugie z wymienionych 
podejść.

Jak wskazują Reister, Spengel, Heckemeyer i Finke (2008), przeciętne efektywne stopy 
opodatkowania typu backward-looking wyznaczają relację pomiędzy kwotą podatku a obiek-
tywną ekonomiczną wartością przed opodatkowaniem. Do ich ustalenia są potrzebne dane 
mikroekonomiczne o pojedynczych podatnikach. Dla potrzeb badania omówionego w niniej-
szym artykule wykorzystano informacje o spółkach podlegających pdop. Mianownik może 
być zdefiniowany przykładowo jako wynagrodzenie czynników produkcji: wynagrodzenia 
za pracę, dywidendy, zyski zatrzymane (Sobiech, 2004). Inną możliwością jest odniesienie 
podatku do przepływów pieniężnych (cash flows) zgodnie z propozycją Finke, Heckemeyera, 
Reistera i Spengela (2013). W niniejszym badaniu zastosowano to drugie podejście.

Gdyby zaproponowany wyżej miernik opierał się na danych z tylko jednego okresu, 
mógłby się okazać niewystarczający ze względu na to, że zależałby silnie od warunków 
panujących w danym roku. Z tego względu wykorzystana w badaniu EATR ma charakter 
dynamiczny i opiera się na danych z trzech kolejnych lat. Stanowi ona wielookresową stopę 
podatku i wyznaczana jest zgodnie z poniższym wzorem (Oestreicher, Koch, 2008; Finke 
i in., 2013; Leszczyłowska, 2016):
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EATRn – przeciętna stopa podatku dochodowego spółki n,
FVn

Tax – wartość przyszła podatku dochodowego spółki n obliczona na koniec badanego 
okresu,
FVn

CF – wartość przyszła przepływów pieniężnych przed opodatkowaniem spółki n na 
koniec badanego okresu,
Taxn,t – podatek dochodowy spółki n za okres t,
CFn,t – przepływy pieniężne przed opodatkowaniem spółki n za okres t,
rt – stopa procentowa za okres t.

Przepływy pieniężne w liczniku odzwierciedlają płynność małego podatnika w ujęciu 
3-letnim. Odzwierciedlają one w przybliżeniu przepływy dla właścicieli skorygowane 
zgodnie z regulacjami podatkowymi. Obejmują one przepływy z działalności operacyjnej, 
inwestycyjnej z wyłączeniem nieopodatkowanych dywidend oraz kosztów odsetkowych 
związanych z obsługą kapitału obcego. Są to przepływy przed opodatkowaniem podatkiem 
dochodowym (Leszczyłowska, 2016).

Zastosowany miernik EATR wykorzystuje koncepcję zmiennej wartości pieniądza 
w czasie. Konieczne do jego ustalenia przyszłe wartości tak podatku, jak i przepływów pie-
niężnych obliczane są na koniec ostatniego roku analizy (2015) za pomocą stopy stanowiącej 
średnią rentowność 5-letnich obligacji skarbowych6.

3. Dane i metoda

Badaniu poddano podatników pdop, dla których były dostępne dane finansowe za lata 
2012–2015. Skorzystano przy tym z bazy Amadeus, która pozwala na wyodrębnienie 
form prawnych: spółka akcyjna i spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Wzięto pod 
uwagę spółki prezentujące nieskonsolidowane sprawozdania finansowe. Są to zarazem 
przedsiębiorstwa, których przychody ze sprzedaży w każdym analizowanym roku mieściły 
się w granicach przewidzianych prawem dla statusu małego podatnika7. Jednocześnie do 
grupy analizowanych podmiotów nie włączono firm z ujemnymi wartościami przychodów 
oraz podatku dochodowego8. W efekcie uzyskano dane o 6775 spółkach. 

6  Rentowność podawana przez Ministerstwo Finansów raz w roku, publikowana przez GUS (2014, 2015).
7  Ponieważ ustawa definiuje limit przychodów dla statusu małego podatnika jako kwotę brutto (wraz z kwotą 

należnego podatku od towarów i usług), w przybliżeniu przyjęto, że granica przychodów netto wynosi 1.143 tys. 
euro.

8  Ujemna wartość podatku dochodowego może sugerować istnienie podatku odroczonego. W przypadku 
dodatnich wartości podatku również nie można wykluczyć tego, że u danego podmiotu występuje odroczony 
podatek dochodowy. Dane wykorzystane w badaniu nie pozwalają na wyodrębnienie tej wielkości w celu uzy-
skania precyzyjnej informacji o podatku należnym za dany rok.
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Tabela 1

Zakres badanych przedsiębiorstw

Poziom selekcji Liczba 
przedsiębiorstw

Liczba działających SA i sp. z o.o. 206 063

Spółki z nieskonsolidowanymi sprawozdaniami finansowymi 124 052

Spółki z danymi dostępnymi dla lat 2012–2015 46 992

Przedsiębiorstwa wykazujące przychód ze sprzedaży 
nieujemny i nieprzekraczający 1143 tys. euro

18 965

Przedsiębiorstwa wykazujące nieujemny podatek dochodowy 6 775

Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Amadeus.

W celu scharakteryzowania EATR u badanych małych podatników pdop posłużono się 
statystykami opisowymi. Określono jej wartość średnią, odchylenie standardowe, medianę 
i wartości skrajne. Ponadto sprawdzono, jak wartości EATR rozkładają się w badanej grupie 
przedsiębiorstw. Analizę tę przeprowadzono dla grupy oczyszczonej z wartości skrajnych 
za pomocą procedury średniego odchylenia od mediany (median average deviation – MAD) 
przy poziomie 5-krotności MAD. 

Wyniki przedstawiono w dwóch ujęciach: dla firm charakteryzujących się dodatnimi 
oraz ujemnymi wartościami przepływów pieniężnych9. Płynność finansowa jest istotnym 
parametrem w kontekście obowiązku zapłaty zobowiązań podatkowych. Podział przedsię-
biorstw na dwie grupy został podyktowany konstrukcją EATR. W przypadku ujemnych 
przepływów pieniężnych efektywna stawka podatkowa również osiąga wartości ujemne. 
Jej interpretacja łącznie z wynikami dla spółek z dodatnimi przepływami (dodatnimi 
wartościami EATR) mogłaby być myląca. Dla podatników z ujemnymi przepływami bez-
względna wartość EATR oznacza procentowy udział podatku dochodowego w bezwzględnej 
wartości ich przepływów; podatek zmniejsza ujemne przepływy. Trudno jednak uznać, że 
taka sama jest sytuacja podatników, którzy płacą identyczny podatek i mają identyczną 
wartość bezwzględną przepływów pieniężnych, z tym jednak zastrzeżeniem, że u jednego 
z nich są to przepływy ujemne. Dla tego ostatniego obciążenie podatkowe jest zasadniczo 
wyższe, ponieważ pokrywa je on pomimo niewypracowywania dodatnich przepływów 
z działalności. Można stwierdzić, że konieczność pokrycia podatku jest w jego przypadku 
bardziej dotkliwa.

Przeprowadzono także test istotności różnic między EATR występującymi u podatników, 
którzy wykazują dodatnie i ujemne przepływy pieniężne. Zastosowano nieparametryczny 
test U Manna-Whitneya dla grup niepowiązanych.

9  Podobne podejście zastosowano w: Leszczyłowska (2015, 2016).
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4. Wyniki

W badaniu obliczono dynamiczną (3-letnią) efektywną stawkę podatku dochodowego od 
osób prawnych. Uzyskane wyniki badania podzielono na dwie grupy – obejmujące podmioty 
z dodatnimi oraz ujemnymi cash flows – łącznie 6775 podatników. Rezultaty przedstawiono 
w tabeli 2. 

Średnia wartość EATR dla firm z ujemnymi przepływami jest wyraźnie wyższa  
(o 13 p.p.) od EATR dla firm z dodatnimi przepływami. Wynik ten potwierdza zasadność 
zastosowanego podejścia, zgodnie z którym obie grupy analizowano osobno. Podatek 
dochodowy, będący obowiązkowym wydatkiem podatników, stanowi średnio aż 47% wy-
generowanych przez przedsiębiorstwo przepływów pieniężnych. Różnica średniej EATR 
między obydwiema grupami firm może być jednak efektem występowania podmiotów ze 
znacznie odbiegającą średnią efektywną stawką podatkową (pomimo usunięcia podmiotów 
o wartościach skrajnych na podstawie średniego odchylenia od mediany). Mógłby na to 
wskazywać fakt, że w grupie firm z ujemnymi przepływami mediana jest znacząco niższa 
i wynosi 19%.

Tabela 2

Statystyki opisowe EATR u podatników z dodatnią i ujemną wartością przepływów pieniężnych
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dodatnie 5345 0,47 0,31 0,46 0,98 0,00 3,67 0,17 0,68

ujemne 1430 0,60 0,19*** 1,13 1,88 0,00 8,45 0,07 0,56

Poziom istotności *** 0,01. 
Wyniki skorygowane o wartości skrajne za pomocą średniego odchylenia od mediany na poziomie 5MAD.
Źródło: opracowanie własne na podstawie bazy Amadeus.

Rozkład EATR w obu grupach spółek charakteryzuje się asymetrią prawostronną – 
wartości średnie znacząco przewyższają medianę. Grupa przedsiębiorstw o ujemnej sumie 
cash flow z trzech kolejnych lat charakteryzuje się większą zmiennością EATR. Świadczą 
o tym wyższe odchylenie standardowe przyjmujące wartość 1,13 i współczynnik zmienności 
wynoszący 1,88. Maksymalna wartość EATR jest w tej grupie znacznie wyższa niż dla 
firm z dodatnimi przepływami i sięga 8,45. Może to być efektem występowania innych 
obserwacji odstających, które nie zostały wyłączone przy zastosowaniu procedury MAD, 
ale są na tyle duże, że wpływają na silniejsze zróżnicowanie wyników. 

Analiza kwartyli pokazuje, że 25% podatników osiąga EATR nie wyższe niż 17% 
w grupie firm z dodatnimi przepływami, zaś w grupie firm z ujemnymi przepływami nie 
wyższe niż 7%. Połowa podatników wykazuje EATR nie wyższą niż 31% w pierwszej i 19% 
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w drugiej grupie. Wraz z przechodzeniem do kolejnych kwartyli EATR u firm z ujem-
nymi przepływami rośnie wolniej niż u spółek z dodatnim cash flow, co wskazywałoby 
na generalnie niższe obciążenie podatkiem dochodowym małych podatników z ujemnymi 
przepływami. 

Interesującą obserwacją jest, że mediana EATR u podatników z ujemnymi przepływami 
pokrywa się z nominalną stawką pdop wynoszącą 19%. Oznacza to, że u połowy podatni-
ków efektywne, wielookresowe obciążenie podatkowe cash flow jest równe lub niższe od 
nominalnego obciążenia dochodu. Przy zastosowaniu nowej, 15-procentowej stawki pdop 
dla małych podatników ulegnie ono obniżeniu i być może mediana znów będzie zbliżona 
do obciążenia nominalnego. W przypadku podatników charakteryzujących się dodatnimi 
przepływami większość z nich jest opodatkowana efektywnie powyżej stawki nominalnej.

Wynik nieparametrycznego testu U Manna-Whitneya pozwala odrzucić na poziomie 
istotności p równym 0,0 hipotezę zerową o nieistotności różnic pomiędzy medianami EATR 
dwóch grup przedsiębiorstw charakteryzujących się odmiennym poziomem płynności 
finansowej. Można zatem wnioskować, że różnica między EATR spółek z dodatnimi prze-
pływami pieniężnymi i EATR spółek z ujemnymi przepływami jest statystycznie istotna.

Uwagi końcowe

Celem artykułu było ustalenie wartości EATR w grupie przedsiębiorstw posiadających 
status tak zwanego małego podatnika. Przeprowadzone badanie pozwoliło na osiągnięcie 
postawionego celu i porównanie efektywnych obciążeń w grupie małych podatników z ich 
obciążeniem nominalnym, które wynika z przepisów podatkowych, jednak nie uwzględnia 
sposobu ustalania dochodu podlegającego opodatkowaniu. Przeprowadzone badanie jest 
szczególnie istotne w kontekście wprowadzonej z początkiem 2017 roku obniżonej stawki 
pdop dla małych podatników. Ponadto w części państw europejskich są stosowane preferen-
cje podatkowe dla mniejszych przedsiębiorstw. Dyskusja o podatkowym wsparciu tej grupy 
podmiotów jest aktualnie prowadzona również na forum Unii Europejskiej. 

W badaniu ustalono grupę podmiotów spełniających kryterium małego podatnika w moż-
liwie dokładny sposób, na jaki pozwoliły ograniczenia wykorzystanej bazy danych. Grupa 
ta może nieco odbiegać od faktycznego zakresu małych podatników ze względu na limit 
przychodów brutto. Poza tym baza danych zapewne nie ujmuje całej populacji podatników. 
Nie powinno to jednak wpływać zniekształcająco na uzyskane wyniki. W badaniu zasto-
sowano podatek z rachunku zysków i strat. Może on zawierać podatek odroczony, jednak 
dostępne dane empiryczne nie dają możliwości jego wyodrębnienia. Warto też zaznaczyć, 
że najmniejsze przedsiębiorstwa są częściej prowadzone jako jednoosobowa działalność 
gospodarcza lub w formie spółek niemających osobowości prawnej. Interesujące byłoby 
stwierdzenie, jakie wartości przyjmuje EATR u małych podmiotów, w przypadku których 
prowadzące je osoby podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych. 
Wymagałoby to jednak dodatkowych badań ze względu na ścisłe powiązanie sfery osobistej 
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ze sferą przedsiębiorstwa oraz transparentne opodatkowanie dochodów uzyskiwanych przez 
przedsiębiorców.
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EFFECTIVE TAX BURDEN ON BUSINESSES WITH ‘SMALL TAXPAYER’ STATUS  
IN THE cORPORATE INcOmE TAx IN POLAND 

Abstract: Purpose – the purpose of the paper is to provide empirical evidence on the effective average tax 
burden (EATR) of small companies which have the status of ‘small taxpayer’ and as such are subject to some 
tax advantages in Poland.
Design/methodology/approach – in the analysis, an EATR measure is used. It is based on corporate cash flows 
and it can be seen as a long term tax ratio. Empirical data on 6.775 corporations in Poland from the Amadeus da-
tabase is used. It covers the period 2012–2015. The analysed companies are divided into two groups depending 
on their liquidity, which is an important financial feature in the context of tax duties. Some descriptive statistics 
as well as a nonparametric test are implemented.
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Findings – the difference between EATR of companies with positive and negative sum of periodical cash flows 
is statistically significant. The median EATR in the group of taxpayers with negative cash flows equals the 
nominal tax rate of 19%. The EATR is higher in the group of taxpayers with positive liquidity and it amounts to 
31%. In the group of firms with negative cash flows, the EATR is characterized by stronger variation. The EATR 
is lower in subsequent quartiles, compared to firms with positive liquidity. This may indicate lower tax burden 
on small taxpayers with negative cash flows. 
Originality/value – the investigation provides empirical evidence on the EATR of companies with ‘small tax-
payer’ status in Poland. It contributes to the discussion about corporate tax burden, which is especially important 
bearing in mind raising interest on tax incentives for SMEs within the European Union.

Keywords: corporate income tax, effective average tax rate, EATR, small enterprises 
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