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Jakie Pan{a/i} zdaniem są największe przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce?
Pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru

N=552

Postrzegane przeszkody w prowadzeniu 
działalności gospodarczej w Polsce
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Wysokie podatki
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Skomplikowane prawo gospodarcze

Nadmiar obowiązków biurokratycznych

Niestabilność prawa

Koszty pracy
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Proszę uszeregować poniższe bariery od tych, które są największym problemem w prowadzeniu przez 
Panią/Pana działalności gospodarczej.

N=552

Najważniejsze przeszkody w prowadzeniu 
działalności gospodarczej w Polsce
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W jakim stopniu wymienione poniżej bariery są według Pan(i/a) ważnymi barierami w kontekście 
rozwoju przedsiębiorstw w Polsce?

N=552

Postrzegane bariery w rozwoju przedsiębiorstw w 
Polsce
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administracyjnym

Wymogi administracyjne (np. zbyt duża liczba
wymaganych pozwoleń czy koncesji)
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Jakie według Pan(i/a) są najważniejsze powody niezatrudniania większej liczby pracowników w małych i 
średnich przedsiębiorstwach?

N=552

Postrzegane powody niezatrudniania większej 
liczby pracowników w Polsce
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Inne (jakie?)

Brak chęci zatrudnienia większej liczby pracowników
(która wynika np. z optymalnej liczby zatrudnionych

pracowników w stosunku do ilości pracy)

Brak wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy

Nieprzychylne przedsiębiorcom prawo pracy

Brak środków finansowych (np. zbyt duże koszty
zatrudnienia pracownika)

Np. brak zamówień, 
problemy z pracownikami



6

A jakie są przeszkody w inwestowaniu kapitału przez małe bądź średnie firmy?
Pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru

N=552

Postrzegane przeszkody w inwestowaniu przez 
małe i średnie firmy w Polsce
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Inne (jakie?)

Przedsiębiorcy wolą przeznaczyć zyski na premie /
wynagrodzenia dla pracowników

Przedsiębiorcy nie wiedzą, w co zainwestować swoje
środki

Przedsiębiorcy wolą przeznaczyć zyski dla siebie

Przedsiębiorcy nie widzą korzyści z inwestowania

Przedsiębiorcy boją się ryzyka (utraty części, bądź całości
zainwestowanych środków)

Przedsiębiorcy boją się negatywnych zmian rynkowych
(np. spadku popytu na usługi świadczone przez firmę)

Przedsiębiorcy mają zbyt małe zyski, aby inwestować

Np. niestabilność prawa
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A dlaczego według Pan(i/a) większość Polaków nie rozpoczyna własnej działalności gospodarczej? Proszę 
wybrać 3 najważniejsze powody.
Pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru (max. 3 odpowiedzi)
N=552

Postrzegane przeszkody w zakładaniu działalności 
gospodarczej przez Polaków
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Inne (jakie?)

Ponieważ nie wiedzą (mają za małą wiedzę) jak założyć
własną działalność gospodarczą

Ponieważ nie chcą zmieniać dotychczasowego miejsca
pracy

Ponieważ nie mają wiedzy na temat rynku (np. nie
wiedzą jaki jest popyt na usługi / produkty, które…

Ponieważ nie wiedzą (mają za małą wiedzę)  jak
prowadzić własną działalność gospodarczą

Ponieważ wolą pracować w innych firmach niż własna

Ponieważ nie mają pomysłu na własną działalność
gospodarczą

Ponieważ nie mają środków finansowych

Ponieważ nie chcą brać odpowiedzialności za
ewentualne trudności i/lub niepowodzenia firmy

Np. wysokie stawki ZUS, 
niestabilna sytuacja w kraju
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Gdyby miał/a Pan/i złożyć teraz firmę, to co zachęciłoby Pan(a/ią) do założenia własnej działalności 
gospodarczej? Proszę wybrać 3 najważniejsze czynniki.
Pytanie zamknięte wielokrotnego wyboru. Max. 3 odpowiedzi.
N=552

Czynniki zachęcające do założenia własnej 
działalności gospodarczej w Polsce
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Inne (jakie?)

Pomoc w tworzeniu biznes planu

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie
własnej działalności gospodarczej

Edukacja w zakresie prowadzenia własnej działalności
gospodarczej (kursy, szkolenia)

Pożyczka ze strony państwa na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej

Pomoc w znalezieniu niszy rynkowej – potencjału dla 
własnej działalności gospodarczej

Pomoc merytoryczna podczas prowadzenia własnej
działalności gospodarczej (np. pomoc prawna,…

Wydłużony okres płatności preferencyjnej stawki ZUS

Bezzwrotna pomoc finansowa ze strony państwa (np.
dofinansowanie dla firm rozpoczynających własną…

Np. niższe stawki ZUS, niższe 
koszty pracy, żadne z powyższych
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