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Synopsis. Małe i średnie przedsiębiorstwa pełnią ważną rolę w rozwoju gospodarczym każdego kraju. Choć wiele 
fi rm należących do tej grupy zostaje zamkniętych w pierwszych pięciu latach działalności, pozostałe stale podnoszą 
swoją konkurencyjność, m.in. poprzez aktywną działalność inwestycyjną. Mimo możliwości dostępnych na rynku, 
inwestycje fi nansują głównie ze środków własnych albo z kredytu. Ogranicza to znacznie szybkość ich rozwoju.

Wstęp
Działalność gospodarcza jest jedną z zasadniczych i podstawowych aktywności ludzi nie tylko w 

Polsce, ale i na całym świecie, przekładającą się na wzrost dobrobytu, zarówno pojedynczych jednostek, 
jak i całego społeczeństwa. Oprócz wielkich, międzynarodowych koncernów, fi rm z długoletnią tradycją, 
mających duży kapitał działają na tym polu również małe i średnie przedsiębiorstwa, w których skład 
wchodzą także osoby prowadzące indywidualną działalność gospodarczą, tzw. skali mikro. Szacunki 
krajowe [Piasecki 2001], jak i unijne [Nowa defi nicja MŚP 2006] wykazują, że fi rmy zaliczane do grupy 
małych i średnich (MŚP), w tym również mikroprzedsiębiorstwa, stanowią od 70-90% wszystkich pro-
wadzących działalność gospodarczą i zapewniają około 75 mln miejsc pracy. Mają bardzo zróżnicowane 
zasoby kapitału i z tego m.in. względu rozwijają się również w innym tempie. Wchodzą w skład każdej 
praktycznie branży. Zmuszone są do zmagań z występującą tam konkurencją i specyfi ką, warunkującą 
nie tylko rodzaj, ale i skalę możliwych do podejmowania działań. Jedno jest jednak dla nich wspólne – 
każde aby przetrwać musi się rozwijać i podnosić własną konkurencyjność w stosunku do pozostałych 
uczestników rynku, przede wszystkim poprzez podejmowanie działalności inwestycyjnej. 

W związku z tym postanowiono zebrać i zestawić ze sobą informacje, dotyczące aktywności inwesty-
cyjnej małych i średnich przedsiębiorstw ogółem, rodzaju podejmowanej przez nie działań inwestycyjnych 
(rozumianych jako sposób podejścia do zagadnienia), jak również odnieść uzyskane tą drogą informacje 
do konkretnego przykładu jednego z przedstawicieli tej grupy z Wielkopolski.

Materiały i metodyka
W pracy wykorzystano materiały wtórne, pochodzące z pozycji książkowych dotyczących problema-

tyki MŚP, a także raportów, w tym: raportu o stanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 
2007-2008 oraz raportu  z badania „Procesy inwestycyjne i strategie przedsiębiorstw w czasach kryzysu”. 
Wykorzystane zostały również informacje zawarte w internecie. Dane pierwotne wykorzystane w pracy 
pochodziły ze sprawozdań fi nansowych przedsiębiorstwa „Sap” sp z o.o za lata 2006-2009, uzupełnio-
nych wywiadem bezpośrednim dotyczącym sytuacji fi rmy i inwestycji przeprowadzonych w 2005 roku.

Zakład Produkcyjno-Handlowo-Usługowy mający status spółka z o.o., którego nazwa (w związku z  
przestrzeganiem przepisów o obowiązku poufności, a w szczególności art. 11 ustawy z 16 kwietnia 1993 
r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U. z 2003 r., Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.) została celowo 
zmieniona na „Sap”, rozpoczął działalność 1 września 2000 roku. Przedmiotem działalności spółki według 
PKD jest: produkcja aparatury rozdzielczej i sterowniczej energii elektrycznej, produkcja metalowych 
elementów stolarki budowlanej, produkcja pojemników metalowych, obróbka metali i nakładanie powłoki 
na metale oraz kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali. Przedsiębiorstwo zaliczane jest się do 
grupy  małych i średnich przedsiębiorstw, ponieważ odpowiada kryteriom zawartym w defi nicji o mikro, 
małych i średnich przedsiębiorstwach, opartej na ustawie z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności go-
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spodarczej.  Zatrudniało mniej niż 50 osób przez cały okres funkcjonowania fi rmy (co klasyfi kuje je jako 
małe przedsiębiorstwo), a także w latach 2006-2009, który to okres został poddany analizie. Przedsiebiorstwo 
spełniało wszystkie pozostałe kryteria klasyfi kujące do zaliczania się do tej grupy. 

Na podstawie zebranego materiału badawczego przeprowadzono analizy jakościowe i ilościowe z 
wykorzystaniem podstawowych miar związanych z płynnością, zadłużeniem i rentownością.

Charakterystyka małych i średnich przedsiębiorstw
Małe i średnie przedsiębiorstwa przyczyniają się do efektywnego funkcjonowania całych gospodarek 

nawet w najbardziej rozwiniętych gospodarczo krajach świata. Sektor ten uważany jest także za siłę na-
pędową gospodarki, bowiem dzięki niemu tworzone są nowe miejsca pracy oraz dynamicznie rozwijana 
jest działalność inwestycyjna. Przedsiębiorstwa mają także znaczący udział w tworzeniu PKB. Żołnierski 
[2009] wykazał, że w grupie małych i średnich przedsiębiorstw zatrudnienie znajduje około 70% wszyst-
kich zatrudnionych w kraju oraz, że wykazują one 47% udział w tworzeniu produktu krajowego brutto.

W literaturze przedmiotu istnieje spór o klasyfi kację fi rm do sektora MŚP. Skowronek-Mielczarek 
[2007] dowodzi np., że zaliczenie danej jednostki do sektora małych i średnich przedsiębiorstw może 
opierać się na zarówno na  kryteriach jakościowych, jak i  ilościowych. Do cech jakościowych zalicza 
takie, jak: przenikanie charakterystycznych cech właściciela do struktury przedsiębiorstwa, funkcjono-
wanie fi rmy na zasadzie interesu rodzinnego, jedno centrum decyzyjne, którym jest właściciel, a także 
korzystanie najczęściej z własnych oszczędności przy tworzeniu przedsiębiorstwa. Piasecki [2001] na-
tomiast uważa, że opieranie klasyfi kacji na cechach jakościowych nie jest właściwe, bowiem listę tych 
cech można dowolnie powiększać, w zależności od celu i osoby defi niującej.

Wątpliwości w przytoczonej, przykładowej dyskusji rozwiane zostały dyrektywami unijnymi i Ustawą 
z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807). Na podstawie tych 
aktów zdecydowano zarówno w Polsce, jak i w większości krajów Unii Europejskiej, że przynależność 
danej fi rmy do gałęzi MŚP określana będzie na podstawie cech ilościowych. W oparciu o te postanowie-
nia podzielono zbiorowość na trzy podgrupy: mikroprzedsiębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa, 
według kryteriów [Skowronek-Mielczarek 2007]:
 – liczba zatrudnionych osób,
 – wartość majątku, czyli aktywów,
 – wartość obrotów netto.

W Polsce sektor małych i 
średnich fi rm stanowią przedsię-
biorstwa mieszczące się w prze-
dziale zatrudnienia od 1 do 249 
osób. Rozwój ich na terenie Polski, 
według Łuczki [2007] przebiegał 
trzyetapowo.

Pierwszą fazą był wstępny roz-
wój przedsiębiorczości, który miał 
miejsce jeszcze za czasów gospo-
darki centralnie planowanej. Ko-
lejny przypadał na lata 1989-1994 i 
związany był z prywatyzacją przed-
siębiorstw państwowych, przyczy-
niający się do znaczącego wzrostu 
podmiotów sektora MŚP oraz wzro-
stu ich udziału w tworzeniu PKB. Do 
1994 roku, liczba przedsiębiorstw 
zwiększyła się dwukrotnie i wyniosła 
ponad 2 mln jednostek. Okres ten ze 
względu na dużą dynamikę rozwoju 
małych i średnich fi rm został nazwa-
ny fazą eksplozji przedsiębiorczości. 
Trzeci i ostatni etap charakteryzował 
się ciągłym wzrostem liczby pod-
miotów, jednak tempo wzrostu było 
znacznie mniejsze w porównaniu do 
poprzedniego. 

Tabela 1. Udział MŚP w tworzeniu PKB w latach 2003-2008
Table 1. The share of SMEs in GDP in the years 2003-2008
Przedsiębiorstwa/Enterprises Udział MSP w tworzeniu PKB 

[%]/The share of SMEs in GDP
2003 2004 2005 2006 2007

MŚP ogółem (100%) w tym/MŚP 
total, including: 47,9 47,6 47,5 47,7 47,4

 – mikro/micro 66,7 65,8 66,1 65,0 63,5
 – małe (bez mikro)/small 15,6 14,3 15,4 15,5 15,4
 – średnia/medium 17,7 20,0 18,5 19,5 21,1

Źródło: opracowanie własne na podstawie Żołnierski 2009
Source:own study based on Żołnierski 2009 

Tabela 2.  Zatrudnienie ogółem oraz w MŚP w latach 2003-2008 
Table 2.Total employment in SMEs and in the years 2003-2008
Przedsiębiorstwa/Enterprises Zatrudnienie [%]/Employment [%]

2003 2004 2005 2006 2007
Ogółem/Total 100% 100% 100% 100% 100%
MŚP ogółem/MŚP total 71,6 71,2 70,8 70,0 69,3
w tym: 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %
 – mikro/micro 58,3 58,2 58,0 58,0 57,8
 – małe (bez mikro)/small 16,4 16,6 16,6 16,3 16,2
 – średnia/medium 25,4 25,2 25,5 25,7 26,0

Źródło: jak w tabeli 1.
Source: see tab. 1
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Wszystkie małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, w latach 2003-2007 wypracowywały prawie 
50% naszego krajowego PKB (tab. 1). W ostatnich latach udział ten zmieniał się nieznacznie, ale nigdy 
nie spadł poniżej 47%. W całym analizowanym okresie najbardziej do tego stanu rzeczy przyczyniły się 
fi rmy mające status mikroprzedsiębiorstw, a najmniej małe. Ponieważ przy przejściu przedsiębiorstw z 
małych w średnie udział procentowy przy wypracowywaniu produktu krajowego brutto widocznie się 
za każdym razem zwiększał się, można wysnuć wniosek, że najwięcej kłopotów z rozwojem własnej 
działalności mają właśnie przedsiębiorcy należący do tej grupy. Potwierdzają to również dane o zatrud-
nieniu zawarte w tabeli 2. Chociaż w fi rmach z sektora MŚP pracowało w latach 2003-2007 ok. 70% 
wszystkich zatrudnionych, liczba ich wyraźnie malała po przejściu z mikro do małych, a przed staniem 
się przedsiębiorstwach średnimi. Może to mieć związek ze statystykami przytaczanymi przez Łuczkę 
[2007], według których 40% fi rm zatrudniających do 250 osób, upada w pierwszym roku działalności, 
5% jej nie rozpoczyna, a 20% ją zawiesza. Przedsiębiorcy napotykają na swojej drodze wiele barier i 
trudności związanych głównie z brakiem niezbędnego do rozwoju kapitału i niepodejmowaniem w związku 
z tym działalności inwestycyjnej, warunkującej nie tyle podnoszenie co utrzymanie konkurencyjności 
w stosunku do pozostałych. 

Zróżnicowanie polityki inwestycyjnej wśród MŚP
Działalność inwestycyjną przedsiębiorcy, w tym należący do MŚP, mogą fi nansować wykorzystując 

kapitał własny lub obcy. Na pozostający do dyspozycji kapitał własny składają się przede wszystkim 
źródła wewnętrzne (zysk netto, amortyzacja, przekształcenia w aktywach i innych rodzajach kapitałów) 
i zewnętrzne (dopłaty dotychczasowych wspólników, wkłady nowych wspólników, fundusze typu ven-
ture capital  i emisja na rynku pozagiełdowym). Dużo więcej możliwości pozostaje jednak w obrębie 
kapitałów obcych, które również podlegają podziałowi na kapitał długoterminowy (rezerwy, bankowe 
kredytu długoterminowe, poręczenia kredytowe, leasing, franchising, obligacje, dotacje i subwencje, 
środki z funduszy pomocowych, pożyczki od rodziny i znajomych) i krótkoterminowy (bankowe kre-
dyty krótkoterminowe, zobowiązania odnawialne, kredyty od dostawców, factoring, pożyczki z sektora 
pozabankowego, krótkoterminowe papiery dłużne).

Z wyników badań przeprowadzonych przez PARP, zebranych w postaci raportu wynika, że przed-
siębiorcy mają bardzo ograniczoną wiedzę na temat dostępnych źródeł fi nansowania [Żołnierski 2009]. 
Spośród uczestniczących w badaniu 1205 podmiotów sektora MSP ponad połowa jako znane źródło 
fi nansowania wskazała: własne zasoby fi nansowe, kredyty bankowe na działalność gospodarczą oraz 
leasing. Ze względu na specyfi czny moment rozwoju, w którym znajdowały się w momencie przepro-
wadzenia badania, ponad 30% pytanych wskazało przedsiębiorstwa jako dodatkowe źródło fi nansowania 
także fundusze unijne.

 Zaobserwowano również widoczną rozbieżność w sposobie postrzegania źródeł fi nansowania po-
między małymi i średnimi a mikroprzedsiębiorstwami. Dotyczyła ona przede wszystkim leasingu, gdzie 
znajomość tego źródła fi nansowania potwierdziła ponad połowa małych, 70% średnich przedsiębiorstw, 
i tylko 42% mikroprzedsiębiostw 
[Flaut i in. 2010]. Badania wykazały 
także, że prawie 50%  respondentów 
korzystało przy podejmowaniu dzia-
łalności inwestycyjnej jedynie z wła-
snych środków fi nansowania. Opory 
przedsiębiorców przed korzystania  
z kredytów i dotacji autorzy raportu 
tłumaczyli tym, że wykorzystanie 
kredytów  kojarzone było głównie z 
problemami fi nansowymi fi rmy, a nie 
z wykorzystywaniem szans. Dotacje 
natomiast,  zdaniem pytanych, wiązały 
się z  nadmiarem biurokracji, będącej 
powodem skomplikowanych i czaso-
chłonnych formalności. 

Przedsiębiorstwo „Sap” należało 
do grupy MŚP prowadzących aktywną 
działalność inwestycyjną, nieobawia-
jących się korzystania z kredytów 

Tabela 3. Wybrane miary oceny kondycji fi nansowej „Sap” Sp z o.o.
Table 3. Selected measures of assessing the fi nancial health of 
“SAP” Ltd.
Miary oceny/Measures of assessing Lata/Years

2006 2007 2008 2009
Wskaźnik bieżącej płynności/Current 
ratio 1,23 1,31 1,45 1,41

Wskaźnik szybki/Quick ratio 0,81 1,20 1,10 1,09
Wskaźnik ogólnego zadłużenia/Debt 
ratio 0,73 0,64 0,53 0,49

Wskaźnik pokrycia zobowiązań 
kredytowych/Coverage ratio of credit 
commitments

3,94 6,68 5,47 23,97

ROI 0,40 0,00 0,31 8,44
ROE 2,06 0,00 1,43 25,30
ROA 0,05 0,13 0,05 0,23
Źródło: obliczenia własne na podstawie dokumentacji fi rmy „Sap” 
Sp. z o.o.
Source: own study based on „Sap” Sp. z o. o. data
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(chociaż innych możliwości nie wykorzystywało). W latach 2005-2009 przeprowadziło łącznie 9 działań 
o charakterze inwestycyjnym na łączną kwotę 385 695 zł, sprowadzających się do zakupu: trafostacji, 
samochodu ciężarowego Mercedes i osobowego marki Opel, specjalistycznych nożyc, tokarki, wózka 
widłowego, 5 spawarek, sprężarki i wiertarki. Wszystkie inwestycje przeprowadzono z wykorzystaniem 
kredytów bankowych, udzielonych głównie przez BZWBK SA. W każdym przypadku zabezpieczeniem 
był weksel in blanco. 

Chociaż działalność produkcyjna stanowiła znaczącą część aktywności gospodarczej fi rmy, w całym 
analizowanym okresie udział procentowy aktywów obrotowych w strukturze bilansu znacznie przewyż-
szał  udział aktywów trwałych. Mimo, że jest to relacja prawidłowa z punktu widzenia teorii fi nansów, 
odbiega od typowej dla fi rm stricte produkcyjnych, gdzie konieczne do przeprowadzenia podstawowej 
działalności operacyjnej środki (m.in. maszyny, urządzenia, linie technologiczne, zaplecze produkcyjne), 
powodują zachwianie proporcji w strukturze aktywów na rzecz środków trwałych. Obliczenia wskaźnika 
bieżących płynności (tab. 3), wykazały brak kłopotów przedsiębiorstwa na tej płaszczyźnie, choć usu-
nięcie z niego zapasów (wskaźnik szybki) wykazało pogorszenie sytuacji fi rmy, zwłaszcza w pierwszym 
i ostatnim roku analizy. Pomimo bezproblemowego wywiązywania się ze spłaty kredytów (wskaźnik 
pokrycia zobowiązań kredytowych), w latach 2006-2007 udział kapitału obcego w fi nansowaniu dzia-
łalności fi rmy był niepokojąco wysoki. Z tego właśnie powodu w 2007 roku zaprzestano działalności 
inwestycyjnej, którą podjęto na nowo dopiero w roku kolejnym. W dwóch ostatnich latach analizy, mimo 
zakupu kolejnych grup środków trwałych za pośrednictwem kredytów bankowych, udział fi nansowania 
własnego znacznie przewyższał wielkość zaangażowanych w działalność kapitałów obcych. Na lepsze 
wykorzystanie kapitałów własnych przy inwestycjach, wskazują obliczenia wykonane dla wskaźnika 
ROE, który przewyższał korzyści uzyskiwane przy ROI, zwłaszcza w 2006 i 2009 roku. Natomiast ogólna 
zdolność majątku do generowania dochodu (ROA) wykazywała się zmiennością, naprzemiennie rosnąc 
i malejąc w kolejnych latach analizy.

Można stwierdzić, że choć sytuacja PHU „Sap” Sp z o.o. wydaje się być stabilna, mogłaby wyglą-
dać znacznie korzystniej, gdyby fi rma wykorzystywała także inne, poza kredytami źródła fi nansowania 
inwestycji. Do podjęcia takich zadań ma niezbędne rezerwy kapitałowe, a przeprowadzane inwestycje 
mogłyby mieć większy zakres i przyczynić się do bardziej dynamicznego tempa podnoszenia konku-
rencyjności tego podmiotu. 

Podsumowanie
Duże znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) w rozwoju gospodarczym kraju jest 

bezsprzeczne i wielokrotnie już zostało wykazane w literaturze [Piasecki 1997, Łuczka 2001, 2007, 
Skowronek-Mielcarek 2007]. Firmy zaliczające się do MŚP nie tylko mają znaczny udział w tworzeniu 
PKB, ale również odgrywają niebagatelną rolę w kształtowaniu dochodowości społeczeństwa (która 
przekłada się m.in. na wielkość siły nabywczej  na rynku) poprzez liczbę zatrudnionych w nich osób. 
Choć jak wykazano w pracy, rotacja w grupie związana z zakładaniem, prowadzeniem, ale również i 
bankructwem przedsiębiorstw jest bardzo wysoka, dużo jednostek z powodzeniem potrafi  stawić czoła 
wyzwaniom stawianym przez gospodarkę rynkową i rozwijać własną działalność, podejmując liczne 
działania inwestycyjne. Wzrost jednak konkurencyjności małych i średnich przedsiębiorstw związany z 
działalnością inwestycyjną, ograniczony jest niechęcią właścicieli do korzystania z dostępnych na rynku, 
zróżnicowanych  obcych źródeł fi nansowania. Ci, którzy decydują się na takie działania, jak przedsię-
biorstwo PHU „Sap” Sp. z o.o., wybierają głównie kredyt bankowy. Chociaż osiągane przez nich efekty 
są zadowalające, prawdopodobnie mogłyby być znacznie wyższe, gdyby zdecydowano się na bardziej 
powszechne wykorzystanie różnych innych źródeł fi nansowania, np. dotacji.
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Summary
Small and medium-sized enterprises play an important role in the economic development of each country. 

While many companies in this group is closed in the fi rst fi ve years of operation, remaining constantly improve their 
competitiveness, including through active investment. Despite the opportunities available in the market they are using 
mainly own resources or credit. This considerably limits the speed of their development.
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