


Polska gospodarka to 
mikro, małe i średnie

przedsiębiorstwa (MMSP).
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 Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią 

99,8% ogółu przedsiębiorstw w Polsce (GUS).

 Sektor MMSP to około 1.8 mln podmiotów, 

dużych jest zaledwie 4 500.

 Generują 60% PKB, duże 25%.

 Zatrudniają 70% wszystkich pracowników, czyli blisko 

11 mln osób.
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Kondycja polskiej gospodarki zależy od sektora MMSP, 
który jest najbardziej związany z miejscem swojej 
siedziby oraz buduje wartość w długim terminie, 
a następnie transferuje ją do kolejnego pokolenia.

Chociaż duże przedsiębiorstwa stanowią zaledwie 0,2%
wszystkich podmiotów to przepisy regulujące działalność 
gospodarczą projektowane są właśnie z myślą o dużych 
podmiotach.
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Ministerstwo Gospodarki w 2010 roku zidentyfikowało 
6 178 obowiązków informacyjnych ciążących na polskich 
przedsiębiorcach.

Suma rocznych kosztów administracyjnych ponoszonych 
przez przedsiębiorców wynosi ponad 77 miliardów złotych 
(6,1% PKB). (MG)
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 Sektor MMSP z natury bardziej dolegliwie odczuwa 
skutki nadmiernych obciążeń finansowych 
i administracyjnych.

 Nie dysponuje tak dużym kapitałem finansowym 
i zasobami ludzkimi jak wielkie korporacje.

 Zdecydowana większość mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw to firmy prowadzone przez osoby 
fizyczne.

 152 tysiące podmiotów z sektora MMSP to osoby 
prawne.
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19 instytucji może kontrolować 
przedsiębiorcę.

Wykonujemy 18 płatności podatkowych 
vs. średnia UE 12.

Płacenie podatków zajmuje rocznie 
286 h vs średnia 176 h.

Mniej czasochłonne procedury
i wykorzystanie technologii.
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Przeciętne wynagrodzenie brutto w 2014 roku:

 w mikroprzedsiębiorstwach - 2,315 zł,

 w małych przedsiębiorstwach - 2,873 zł.

Przeciętne wynagrodzenie ogółem - 3,783 zł:

 w średnich przedsiębiorstwach - 4,015 zł,

 w sektorze publicznym - 4,358 zł,

 w dużych przedsiębiorstwach - 4,731 zł.
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Przytłaczające drobny biznes pozapłacowe koszty 
pracy są barierą dla wzrostu wynagrodzeń.

Klin podatkowy ponad 40%.

W konsekwencji: niska konkurencyjność naszych 
firm, rozrost szarej strefy oraz emigracja 
zarobkowa.
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Według szacunków Grand Thornton 
w 2014 roku Polska przyjęła 1 749 ustaw 
i rozporządzeń (w tym aktów jednolitych).

Dodatkowo akty te były relatywnie bardziej 
obszerne niż w innych państwach.

Statystyczny akt prawny w Polsce liczy 
38 tysięcy znaków, a w Czechach jedynie 
23 tysiące znaków.
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Przedsiębiorcy muszą przeciętnie poświęcać 3,5 godziny 
dziennie na lekturę nowych przepisów.

Korporacja ma od tego odpowiednie kadry i doradców, 
których koszt wliczają w cenę swoich produktów.

Drobny sklepikarz, właściciel kwiaciarni czy szewc 
pozostaje sam.

Przeregulowanie gospodarki dotyka w największym 
stopniu sektor MMSP, stanowiąc istotną barierę wzrostu.
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Ustawa VAT od 2004 roku zmieniała się 36 razy.
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 Prawo przejrzyste i łatwe do interpretowania.

 Lepsze jest złe prawo, ale stałe niż stale „doskonalone” 
i zmieniające się.

 Chcemy skupić się na rozwoju przedsiębiorstw, 
a nie na śledzeniu dzienników ustaw, co stanowi 
dodatkowy koszt.

 Niejasne prawo to okazja dla przestępców, którzy  
wykorzystują luki, a nie tracą czasu na  zrozumienie 
całości.
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W 2014 roku wskaźnik rentowności obrotu brutto dla 
mikroprzedsiębiorstw wyniósł 12,3%.

W przypadku małych przedsiębiorstw było to 4,6%, 
a średnich 4,5%.

Duże przedsiębiorstwa osiągnęły najmniejszą przeciętną 
rentowność 4,3%.
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 Od kilku lat można zaobserwować trend rosnący 
w liczbie eksporterów wśród mikroprzedsiębiorców.

 Mimo to wciąż pozostają oni najmniej liczną grupą 
(niecałe 5%).

 Odsetek małych (32%) i średnich (47%) 
przedsiębiorców eksportujących towary utrzymuje się 
od kilku lat na mniej więcej tym samym poziomie.
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 Podatek to koszt, który potrafimy wkalkulować 
w działalność gospodarczą – jeżeli jest łatwy do wyliczenia, 
zinterpretowania i nie zmieniany.

 Podatki mają być proste (uciążliwe koszty uzyskania 
przychodu), z niskim kosztem poboru i nie do uniknięcia.

 Nadmierna zmienność praktyki orzeczniczej i wytycznych 
urzędów skarbowych.

 21% decyzji Urzędu Kontroli Skarbowej jest uchylanych.

 Klauzula obejścia prawa podatkowego to instrument 
prześladowania małych firm.
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 Przedsiębiorstwa rodzinne stanowią od 35 do 80% 
sektora MMSP w Polsce, generują do 40% PKB.

 Zatrudniają od 1,3 do 2,3 mln pracowników.

 43 % badanych przedsiębiorstw rodzinnych wskazuje na 
regulacje rządowe, jako jedno z najważniejszych wyzwań 
stojących przed nimi (PWC).

 Cechy: długoterminowy horyzont, przewaga inwestycji 
nad konsumpcją, spójność celów rodziny i biznesu, 
budowa relacji z otoczeniem, przetrwanie w trudnych 
czasach.
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Cecha Firma rodzinna Korporacja

siedziba Polska USA

produkcja Polska Chiny, Malezja, Polska

podatki Polska Jersey, Luksemburg

właściciele Polska Świat

zarządzanie Polska USA

kooperanci głównie Polska Świat

relacja z otoczeniem
oparta na lokalnych 

interesariuszach
agresywny marketing

wzrost organiczny akwizycje

największy beneficjent właściciele, pracownicy kadra zarządzająca
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 Przedsiębiorczość to czwarty czynnik produkcji, 
obok pracy, kapitału i ziemi.

 To praca jest źródłem zamożności.
 Większa zamożność to większe dochody z tytułu 

podatków.
 Równe traktowanie przedsiębiorców 

i nie przeszkadzanie w prowadzeniu działalności.
 Zmiany nie wymagają rewolucji prawnych, 

administracyjnych, ani dodatkowych kosztów, 
a jedynie chęci i odwagi.
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 Sektor MMSP to główny silnik polskiej 

gospodarki.

 Stanowi gwarancję długoterminowego, 

zdrowego rozwoju gospodarczego.

 Mimo nieprzyjaznego otoczenia prawnego 

MMSP funkcjonuje i radzi sobie dobrze.

 Konieczna jest zmiana polityki państwa 

wobec sektora MSSP.

20



 Sektor MMSP nie może być obejmowany tymi 

samymi regulacjami, co duże przedsiębiorstwa.

 Projekty nowych regulacji prawnych 

w sprawach gospodarczych i podatkowych 

powinny być rozpatrywane w szczególności 

pod kątem ich wpływu na sektor MMSP.

 Szczególną uwagę należy zwrócić na rolę firm 

rodzinnych w budowaniu polskiego wzrostu 

gospodarczego.
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Dziękuję za uwagę.



ul. Nowy Świat 33
00-029  Warszawa

www.zpp.net.pl

Tel/ 22-826-08-31    Email/ biuro@zpp.net.pl


