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Wstêp
Sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MSP) jest jednym z newralgicznych ogniw systemu gospodarki rynkowej. Choæ w Polsce w ci¹gu
ponad æwieræwiecza po prze³omie ustrojowym w 1989 roku dokona³y siê
ju¿ podstawowe przeobra¿enia strukturalne, to jednak skala i kierunki
zmian, na przyk³ad w sektorze MSP, wydaj¹ siê niewystarczaj¹ce. W sferze realnej polskiej gospodarki oznacza to, ¿e zmieni³ siê udzia³ poszczególnych sektorów w produkcji globalnej. Zmianom uleg³a struktura w³asnoœciowa przedsiêbiorstw i w rezultacie ich wk³ad w tworzenie wartoœci
dodanej brutto. Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa reprezentuj¹ g³ównie
sektor prywatnych podmiotów gospodarczych (udzia³ MSP pañstwowych w gospodarce jest znacznie mniejszy). Sektor MSP w Polsce jest
g³ównym Ÿród³em wartoœci dodanej brutto i w rezultacie tworzenia wzrostu gospodarczego (ponad 65% PKB), a tak¿e kreacji miejsc pracy w skali
mikro-, mezo- i makroekonomicznej (ponad 70% ogó³u zatrudnionych).
Konsekwencj¹ przeobra¿eñ zachodz¹cych w strukturze wytwórczej
polskiej gospodarki jest istotne zmniejszenie siê udzia³u sektora rolniczego, wydobywczego, hutniczego, elektroenergetycznego i górniczego
oraz istotny wzrost udzia³u sektora us³ug rynkowych i nierynkowych.
Zmiany struktury potencja³u wytwórczego kraju, wywo³ane miêdzy innymi globaln¹ konkurencj¹, spowodowa³y istotne zmiany w sektorze
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przedsiêbiorstw. To w³aœnie g³ównie w sektorze us³ugowym prowadz¹
dzia³alnoœæ ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, choæ spora czêœæ tych podmiotów funkcjonuje tak¿e w sektorze wytwórczym. Sektor MSP jest t¹
sfer¹ polskiej gospodarki, w której ujawni³y siê skutki wskazanych powy¿ej przeobra¿eñ strukturalnych, skutki akcesji Polski do Unii Europejskiej, konsekwencje wahañ koniunkturalnych (skutki kryzysu globalnego
po 2008 roku), skutki procesów dostosowawczych na rynku pracy
(samozatrudnienie jako alternatywa bezrobocia), a tak¿e tendencje w zakresie postaw przedsiêbiorczych ludnoœci. Ponadto istotny wp³yw na tendencje w sektorze przedsiêbiorstw wywieraj¹ zmiany w systemie podatkowym (czêsto niekorzystne) oraz procesy emigracji zarobkowej ludnoœci
Polski. Takie zmienne, jak samozatrudnienie, postawy przedsiêbiorcze
i dane dotycz¹ce podmiotów nowo powsta³ych i zlikwidowanych, pochodz¹ce z rejestru krajowego REGON, zosta³y uwzglêdnione w rozmaitych
koncepcjach pomiaru przedsiêbiorczoœci, np. opracowanych przez OECD
i Bank Œwiatowy w ramach projektu The World Bank Group Entrepreneurship Survey (WBGES) [Bagiñski, K³osowski, 2003, s. 34–36; Go³êbiowski, 2014, s. 9–25].
Stymulowanie rozwoju sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
od wielu ju¿ lat stanowi jeden z zasadniczych celów makroekonomicznej
polityki pañstwa [Kotlorz, 2007, s. 114–115; Wielgus, 2006, s. 127–128].
W rozwoju tego sektora upatruje siê szans na zwiêkszenie skutecznoœci
zarówno polityki zatrudnienia, jak i polityki przeciwdzia³ania bezrobociu. Jak wspomniano wczeœniej, sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
w Polsce bêdzie podlega³ dalszym przeobra¿eniom strukturalnym. Jeœli
porównamy stan rozwoju, zasady funkcjonowania i wyniki ekonomiczne
osi¹gane przez ten sektor w ca³ej Unii Europejskiej i w Polsce, to okazuje
siê, ¿e istniej¹ powa¿ne dysproporcje, mog¹ce œwiadczyæ o potencjalnych
kierunkach i skali konwergencji MSP w Polsce.
Poziom rozwoju polskiego sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, mierzony jego udzia³em w tworzeniu wartoœci dodanej brutto
jest ni¿szy ni¿ przeciêtny w krajach UE. Jest to wynikiem relatywnie
mniejszej liczby ma³ych i œrednich podmiotów w Polsce w porównaniu
z pozosta³ymi krajami cz³onkowskimi UE [http://ec.europa.eu/eurostat/
data/database]. Najlepsze wyniki pod tym wzglêdem osi¹gaj¹ polskie firmy zatrudniaj¹ce do dziesiêciu pracowników, które tworz¹ oko³o dwóch
trzecich wartoœci dodanej brutto przeciêtnego przedsiêbiorstwa w krajach
UE, w tej klasie wielkoœci [http://ec.europa.eu/eurostat/data/database].
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Sektorowa struktura MSP w Polsce tak¿e odbiega od struktury istniej¹cej w krajach UE. Funkcjonuj¹ce w sektorze us³ug ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa maj¹ relatywnie mniejszy wk³ad w tworzenie wartoœci dodanej brutto ni¿ MSP w krajach starej UE. Zgodnie z danymi Eurostatu
w Polsce udzia³ ten wynosi oko³o 29%, a w krajach starej Unii kszta³tuje
siê na poziomie 41% (œrednio w 2013 roku) [http://ec.europa.eu/eurostat/
data/database].
Celem artyku³u jest identyfikacja dynamiki zmian w sektorze przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na terytorium Polski (ze szczególnym uwzglêdnieniem sektora ma³ych i œrednich podmiotów na tle zmian zachodz¹cych
w sektorze przedsiêbiorstw du¿ych), a tak¿e analiza zró¿nicowania zmian
liczby tych podmiotów w uk³adzie regionalnym. G³ównymi Ÿród³ami
danych statystycznych s¹ Krajowy Rejestr Urzêdowy Podmiotów Gospodarki Narodowej (REGON) prowadzony przez GUS, publikowany
w Banku Danych Lokalnych (BDL), oraz baza danych Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP). Zakres czasowy analizy obejmuje
g³ównie lata 2004–2013. Wybór takiego okresu jest podyktowany chêci¹
wyeksponowania zmian w sektorze MSP, które mia³y miejsce po przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej. Górna granica szeregu czasowego
liczby podmiotów gospodarczych wynika z dostêpnoœci danych statystycznych.

1. Sektor przedsiêbiorstw w polskiej gospodarce – rola,
przeobra¿enia i dynamika zmian
Ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa s¹ si³¹ napêdow¹ polskiej gospodarki. Sektor ten od wielu lat charakteryzuje siê najwiêkszym wzrostem
poziomu zatrudnienia, co czyni go g³ównym Ÿród³em kreacji nowych
miejsc pracy, tak w skali regionalnej (województwo), jak i ogólnokrajowej.
Du¿a ch³onnoœæ zatrudnieniowa sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw jest immanentn¹ cech¹ nie tylko polskiej gospodarki, ale i gospodarek narodowych poszczególnych pañstw cz³onkowskich Unii Europejskiej [Urwin, Buscha, 2012, s. 19–25].
Na pocz¹tku transformacji ustrojowej i restrukturyzacji polskiej gospodarki liczba ma³ych i œrednich firm zaczê³a powoli wzrastaæ. W miarê
postêpów w kszta³towaniu siê gospodarki rynkowej liczba nowo rejestrowanych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw ros³a dynamicznie. Bazuj¹c na
historycznych danych statystycznych, jako przyk³ad mo¿na podaæ fakt, i¿
w latach 1991–2001 liczba przedsiêbiorstw w sektorze MSP wzros³a
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z poziomu 494 tys. do ponad 3 mln [Kierunki dzia³añ rz¹du wobec ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku; Zmiana strukturalna grup podmiotów
gospodarki narodowej w 2002 r., 2003, s. 50]. Zapewni³o to temu sektorowi
relatywnie wysoki procentowy udzia³ w rynku podmiotów gospodarczych. W 2001 roku MSP stanowi³y 98–99,8% przedsiêbiorstw uczestnicz¹cych w obrocie gospodarczym Polski [Wielgus, 2006, s. 128]. W pracach teoretycznych i empirycznych podkreœla siê istotny fakt, i¿ w grupie
przedsiêbiorstw zarejestrowanych istnieje zawsze spory odsetek przedsiêbiorstw nieaktywnych [Smallbone, Venesaar, s. 1–19].
Wœród firm zaliczanych do grupy MSP szczególne znaczenie maj¹
firmy wielopokoleniowe, powsta³e ze œrodków w³asnych za³o¿ycieli.
Podmioty te przyczyni³y siê do absorpcji zasobów pracy w okresie, kiedy
poddano procesom restrukturyzacji lub postawiono w stan likwidacji
wiele przedsiêbiorstw pañstwowych. Proces zmiany struktury gospodarczej w Polsce przebiega³, i pewnie w nieodleg³ej przysz³oœci nadal bêdzie przebiega³, w sposób szczególnie dotkliwy spo³ecznie. W wyniku restrukturyzacji ca³ego sektora paliwowo-energetycznego zlikwidowano
³¹cznie setki tysiêcy miejsc pracy. Powsta³¹ w ten sposób lukê w zatrudnieniu po zlikwidowanych zak³adach przemys³owych w pewnym stopniu wype³ni³y nowo powstaj¹ce ma³e i œrednie przedsiêbiorstwa, przyczyniaj¹c siê do rozwoju sytuacji makroekonomicznej. Wydaje siê, ¿e
w warunkach przemian gospodarczych i towarzysz¹cych im negatywnych skutków sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw pe³ni rolê swoistego bufora, absorbuj¹cego wolne, produktywne zasoby pracy.
Dane G³ównego Urzêdu Statystycznego wskazuj¹, ¿e przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce w Polsce wygenerowa³y prawie trzy czwarte polskiego produktu krajowego brutto. W 2012 roku by³o to 73% a w okresie
2004–2008 udzia³ ten utrzymywa³ siê na poziomie oko³o 71% [Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2012–2013, 2014,
s. 13–15; Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach
2011–2012, 2013, s. 13–14]. Ca³y sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
generuje prawie po³owê polskiego PKB (48,4%), przy czym najmniejsze
przedsiêbiorstwa tworz¹ prawie jedn¹ trzeci¹ PKB (30,4%). Udzia³ œrednich podmiotów jest trzy razy mniejszy (10,1%) ni¿ mikrofirm, a ma³ych –
prawie cztery razy mniejszy (7,9%). W okresie 2008–2009 zwiêkszy³ siê
równie¿ udzia³ sektora MSP w tworzeniu PKB (o 1,2 p.p.) [Raport o stanie
sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2012–2013, 2014, s. 13–15;

Zró¿nicowanie sektora przedsiêbiorstw w warunkach zmian…

151

Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2011–2012,
2013, s. 13–14].
Jeœli uwzglêdniæ ³¹czny wk³ad firm mikro i ma³ych w tworzenie wartoœci dodanej brutto, to okazuje siê, ¿e w 2012 roku sektor ten wypracowa³
w Polsce prawie 51% a w UE-27 nieca³e 58%. W porównaniu ze œredni¹
UE-28 nieco wiêkszy wk³ad w tworzenie wartoœci dodanej brutto w Polsce posiadaj¹ firmy œrednie i du¿e [Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw w latach 2012–2013, 2014, s. 13–15; Raport o stanie sektora
ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2011–2012, 2013, s. 13–14].
Na przestrzeni ostatnich lat, zarówno w skali regionalnej, jak i ogólnopolskiej, nast¹pi³ wzrost znaczenia œrednich i du¿ych firm w tworzeniu
PKB. W Polsce w okresie 2004–2009 udzia³ tych grup podmiotów gospodarczych systematycznie zwiêksza³ siê (z 21,9% w 2004 r. do 23,9%
w 2009 r. w przypadku du¿ych i z 8,9% w 2005 r. do 10,1% w 2009 r.
w przypadku œrednich firm) [Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2011–2012, 2013, s. 13–14; Raport o stanie sektora ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2012–2013, 2014, s. 13–15]. W przypadku
ma³ych przedsiêbiorstw wzrost ich udzia³u w PKB po trzech latach spadku od 2007 r. tak¿e wykaza³ tendencjê wzrostow¹. Jedynie w grupie mikrofirm, pomimo wzrostów w 2005 r. i 2009 r., ukszta³towa³ siê trend spadkowy. Dynamika wzrostu wartoœci dodanej brutto wszystkich grup MSP
w skali makro w Polsce jest znacznie wy¿sza ni¿ przeciêtnie w Unii
Europejskiej. Fakty te eksponuj¹ postêpuj¹cy rozwój sektora przedsiêbiorczoœci w Polsce.
W okresie 2004–2012 zaobserwowano wyraŸn¹ tendencjê wzrostow¹
liczby firm w Polsce, potwierdzon¹ przede wszystkim zwiêkszeniem
udzia³u w PKB du¿ych przedsiêbiorstw, przy jednoczesnym spadku udzia³u mniejszych (mikrofirm). Wed³ug danych GUS w okresie 2004–2012
nast¹pi³ wzrost znaczenia du¿ych firm w tworzeniu PKB w Polsce
(z 21,9% w 2004 r. do 24,5% w 2012 r.). W przypadku œrednich i ma³ych
firm nie mo¿na wskazaæ wyraŸnej tendencji, ich udzia³ w tworzeniu PKB
w latach 2009–2012 waha³ siê dla przedsiêbiorstw œrednich od 10,1% do
11,0%, a w przypadku ma³ych – od 7,7% do 7,9%. W grupie mikrofirm
w latach 2009–2012 zaobserwowano trend spadkowy (z 30,4% w roku
2009 do 29,7% w roku 2012) [Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2012–2013, 2014, s. 14], co by³o skutkiem istotnego
zmniejszenia siê liczebnoœci podmiotów w tej klasie wielkoœci w okresie
dekoniunktury.
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W latach 2004–2013 nast¹pi³ wzrost liczby podmiotów zarejestrowanych w rejestrze REGON o 13,8% (œrednio z roku na rok wzrost wynosi³ 1,4%), ale liczba firm aktywnych wzros³a o ok. 4,7% [Raport o stanie
sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2012–2013, 2014,
s. 135–140]. Dekompozycja liczby przedsiêbiorstw, uwzglêdniaj¹ca klasy
i ich wielkoœci, wskazuje, ¿e liczba mikrofirm w latach 2004–2013 ros³a
szybciej ni¿ ogólna liczba przedsiêbiorstw (14,4%). Dynamika firm ma³ych ukszta³towa³a siê na poziomie 2,8%, œrednich 4,7%, a du¿ych zmniejszy³a siê o 7,4% [Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2012–2013, 2014, s. 135–140].
Dane wskazuj¹, ¿e du¿e przedsiêbiorstwa funkcjonuj¹ce w Polsce s¹
relatywnie najmniej odporne na negatywne skutki kryzysu finansowego,
którego pierwsze symptomy po raz pierwszy by³y odczuwalne w drugiej
po³owie 2008 roku. Spadek liczby du¿ych podmiotów (250 pracowników
i wiêcej) rozpocz¹³ siê w 2010 roku i trwa³ nieprzerwanie do koñca okresu
objêtego analiz¹ (2013 rok). Liczba podmiotów mikro, ma³ych i œrednich
tak¿e uleg³a zmniejszeniu w wyniku kryzysu finansowego, jednak spadek ten odnotowano z niewielkim opóŸnieniem czasowym, tj. w 2011
roku. Trwa³oœæ i skala spadku liczby przedsiêbiorstw w tych trzech
klasach wielkoœci s¹ istotnie zró¿nicowane. Firmy mikro wykaza³y siê
wzglêdnie najwiêksz¹ odpornoœci¹ na kryzys gospodarczy. Spadek ich
liczebnoœci by³ relatywnie najmniejszy, trwa³ tylko przez jeden rok (2011),
a od 2012 roku powróci³a tendencja wzrostowa. W przypadku firm
ma³ych spadek ich liczebnoœci, rozpoczêty w 2011 roku, trwa³ do koñca
okresu objêtego analiz¹ (2013 rok). Skala i kierunki zmian liczby firm
œrednich, w okresie oddzia³ywania negatywnych skutków kryzysu, nie
utworzy³y jednoznacznej, trwa³ej tendencji.
Z punktu widzenia efektów makroekonomicznych powodowanych
przez sektor przedsiêbiorstw istotna jest rzeczywista dynamika podmiotów nowo powsta³ych. Dane wskazuj¹, ¿e przyrost nowych przedsiêbiorstw w latach 2004–2012 ukszta³towa³ siê na poziomie 126,5%. Najwiêksz¹ dynamikê wzrostu odnotowano w grupie nowych firm ma³ych
(314,5%). Liczba nowych przedsiêbiorstw o œredniej wielkoœci wzros³a
w tym okresie o 264%, firm mikro o 122,6%, a podmiotów du¿ych o ponad
800% [Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach
2012–2013, 2014, s. 135–140]. Jeœli skorygowaæ dynamikê podmiotów
nowo powsta³ych o tempo likwidacji przedsiêbiorstw w Polsce, to otrzymamy zmiany netto w poszczególnych klasach ich wielkoœci. W latach

Zró¿nicowanie sektora przedsiêbiorstw w warunkach zmian…

153

2004–2012 wzrost likwidacji przedsiêbiorstw w Polsce ukszta³towa³ siê na
poziomie ok. 48%. Tempo likwidacji mikro firm wzros³o o 48%, ma³ych
o 75%, a firm œrednich zmniejszy³o siê o 32%. Spad³o tak¿e tempo likwidacji du¿ych przedsiêbiorstw (o 34,5%). Na podstawie powy¿szych faktów
mo¿na stwierdziæ, ¿e procesy powstawania i likwidacji zachodz¹ce
w grupie ma³ych firm charakteryzuj¹ siê relatywnie najwiêksz¹ zmiennoœci¹ (najwiêkszy wzrost podmiotów nowo powsta³ych i najwiêkszy
wzrost podmiotów zlikwidowanych w tej kategorii).
Dane statystyczne dostêpne za lata 2001–2012 pokazuj¹, ¿e w ca³ym
tym okresie w polskiej gospodarce kszta³towa³a siê wzrostowa tendencja
wskaŸnika prze¿ycia przedsiêbiorstw w ci¹gu pierwszego roku ich istnienia. W 2001 roku wskaŸnik ten wynosi³ 64,5%, w najlepszym pod tym
wzglêdem 2010 roku ukszta³towa³ siê na poziomie 77,8%, a w 2012 roku
wyniós³ 76,4%. Dane wskazuj¹ te¿, ¿e w polskiej gospodarce istnieje
zwi¹zek statystyczny o charakterze liniowym pomiêdzy przeciêtnym
miesiêcznym wynagrodzeniem przypadaj¹cym na jednego zatrudnionego a klasami wielkoœci przedsiêbiorstw. Im wiêksza firma, tym wy¿szy
przeciêtny poziom wynagrodzeñ uzyskiwanych przez pracowników.
Jak wspomniano wczeœniej, sektor MSP pe³ni kluczow¹ rolê polegaj¹c¹ na absorpcji zasobów pracy. Struktura zatrudnienia ze wzglêdu na
klasê wielkoœci przedsiêbiorstw pokazuje, ¿e w mikro i ma³ych firmach
pracuje ³¹cznie ponad 52% (2012 rok) ogó³u pracuj¹cych w sektorze
przedsiêbiorstw. Zarówno w 2004, jak i w 2012 roku udzia³ ma³ych firm
w tworzeniu miejsc pracy w ca³ym sektorze przedsiêbiorstw by³ wysoki
i wynosi³ odpowiednio 53,2% i 52,2%. W œrednich firmach w 2004 i 2012
roku pracowa³o prawie 18% ogó³u pracuj¹cych w przedsiêbiorstwach.
W przypadku przedsiêbiorstw zatrudniaj¹cych 250 i wiêcej osób w ca³ym
badanym okresie nast¹pi³ niewielki wzrost udzia³u pracuj¹cych z 28,8%
do 29,9%. W sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w 2004 roku pracowa³o 71,1% a w 2012 roku 70,1% ogó³u pracuj¹cych w sektorze przedsiêbiorstw. Najwiêkszymi pracodawcami w Polsce w 2012 roku by³y mikroprzedsiêbiorstwa prowadzone przez osoby fizyczne oraz du¿e firmy
utworzone i zarz¹dzane przez osoby prawne. £¹cznie te dwie grupy
podmiotów stworzy³y miejsca pracy dla ponad 5,6 mln osób z 8,9 mln
osób pracuj¹cych ogó³em w przedsiêbiorstwach.
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2. Regionalne zró¿nicowanie sektora przedsiêbiorstw
Badania statystyczne sektora przedsiêbiorstw prowadzone przez
GUS nie zapewniaj¹ ci¹g³oœci danych statystycznych w ca³ym okresie badawczym przyjêtym w niniejszym artykule. Maj¹ jednak istotn¹ przewagê nad alternatywnym Ÿród³em informacji o przedsiêbiorstwach w Polsce, jakim jest rejestr REGON, poniewa¿ obejmuj¹ tylko wyodrêbnion¹
populacjê przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych w gospodarce, stanowi¹cych
de facto trzon polskiej przedsiêbiorczoœci. Na potrzeby niniejszego artyku³u mo¿na je umownie okreœliæ mianem podmiotów komercyjnych, których podstawowym celem jest osi¹ganie zysku z prowadzonej dzia³alnoœci gospodarczej. Z punktu widzenia zakresu przedmiotowego
artyku³u wad¹ rejestru urzêdowego REGON jako Ÿród³a informacji jest
to, ¿e obejmuje on wszystkie podmioty gospodarki narodowej (w tym
tak¿e podmioty nieprowadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej, np. jednostki
bud¿etowe) [Notatka na temat ró¿nic miêdzy informacjami o podmiotach gospodarki narodowej…, 2014, s. 1–7]:
– osoby prawne – do tej grupy zalicza siê m.in.: spó³ki handlowe kapita³owe, wspólnoty samorz¹dowe, partie polityczne, zwi¹zki zawodowe, organizacje pracodawców, koœcio³y i zwi¹zki wyznaniowe,
– jednostki organizacyjne niemaj¹ce osobowoœci prawnej – do tej grupy
zalicza siê m.in.: spó³ki handlowe osobowe, wspólnoty mieszkaniowe,
spó³ki cywilne, stowarzyszenia zwyk³e, przedszkola, szko³y,
– osoby fizyczne prowadz¹ce dzia³alnoœæ gospodarcz¹ – w rejestrze
REGON za osobê fizyczn¹ prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹
przyjmuje siê osobê fizyczn¹ bêd¹c¹ przedsiêbiorc¹ w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie dzia³alnoœci gospodarczej
(t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 584 z póŸn. zm.) i inn¹ osobê fizyczn¹ prowadz¹c¹ dzia³alnoœæ na w³asny rachunek w celu osi¹gniêcia zysku oraz
osobê fizyczn¹ prowadz¹c¹ indywidualne gospodarstwo rolne. Wpisowi do rejestru REGON nie podlega osoba fizyczna w zakresie prowadzonej dzia³alnoœci oœwiatowej obejmuj¹cej prowadzenie przedszkola, szko³y, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, o której
mowa w art. 2 ustawy z dnia 7 wrzeœnia 1991 r. o systemie oœwiaty
(t.j. Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z póŸn. zm.).
Ze wzglêdu na brak ci¹g³oœci danych wynikaj¹cych z badañ statystycznych przedsiêbiorstw, a tak¿e powy¿sze problemy klasyfikacyjne,
jako Ÿród³o informacji o sektorze podmiotów w Polsce przyjêto rejestr
REGON.
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W polskiej rzeczywistoœci gospodarczej istniej¹ koncepcje pomiaru
regionalnego zró¿nicowania przedsiêbiorczoœci. Polska Agencja Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci opracowa³a dla Polski syntetyczny wskaŸnik rozwoju
przedsiêbiorczoœci w regionach, który jest agregatem kszta³towania siê
kilku zmiennych cz¹stkowych. Geograficzny rozk³ad tego wskaŸnika
w Polsce koresponduje z zakresem przedmiotowym niniejszego artyku³u
(por. rysunek 1 i tablice: 1–5).
Tablica 1. Dynamika liczby przedsiêbiorstw zarejestrowanych w REGON
(rok poprzedni = 100)
Jednostka
terytorialna

Podmioty ogó³em
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
96,7

2013/
2004

³ódzkie

101,9

99,9 100,6

91,1 104,6

99,0 102,4 101,6

97,2

mazowieckie

102,8 101,3 102,9 103,5

99,6 105,3

99,1 103,6 103,7 123,8

ma³opolskie

100,3

99,9 101,5 102,6 104,1 105,5 100,1 103,6 102,2 121,6

œl¹skie

99,3

99,8 100,4 100,4 100,4 104,9

98,2 102,3 101,5 107,3

lubelskie

99,7 101,0 100,6 102,0 101,0 105,1

98,8 102,4 102,2 113,6

podkarpackie

99,7 101,1 101,0 101,6 100,5 105,3

99,0 102,6 103,0 114,4

podlaskie

97,7 100,0

99,7 101,8

99,3 102,6

99,8 103,3 101,9 106,1

œwiêtokrzyskie

101,3 101,8 100,6 101,4

97,5 102,9

97,4 102,0 101,7 106,6

lubuskie

103,1 103,4 100,8

99,6 104,6

98,4 103,1 102,0 110,9

wielkopolskie

102,0 101,3 101,9 102,5

zachodniopomorskie

102,4 101,3 100,6 101,1 100,9 102,5

97,4 101,1 101,2 108,7

99,4 100,1 101,7 102,7 100,0 104,6

98,9 102,8 103,2 114,2

dolnoœl¹skie

95,7

99,5 104,5 100,3 103,1 102,5 118,9

opolskie

102,5 102,5 102,2 101,4

99,2 103,8

98,4 101,2 101,3 113,1

kujawsko-pomorskie

101,1

94,7 102,2

99,1 102,0 101,7 103,3

pomorskie

101,5 101,1 101,7 103,3 103,6 104,4

99,2 102,6 102,5 121,9

warmiñsko-mazurskie

101,1 101,1 101,6 102,4

98,4 102,3 101,9 112,2

99,8 100,8 101,9

99,1 103,7

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych pochodz¹cych z Banku Danych Lokalnych [http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks].

Dane zestawione w tablicy 1 wskazuj¹, ¿e jedynym województwem,
w którym w latach 2004–2013 nast¹pi³ spadek liczby przedsiêbiorstw
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ogó³em, jest ³ódzkie. Jest to jedyne województwo o ujemnym poziomie
œredniego tempa zmian badanej zmiennej. W pozosta³ych województwach odnotowano wzrost liczby podmiotów gospodarczych, ale jego
skala jest istotnie zró¿nicowana terytorialnie. Do grupy województw-liderów przedsiêbiorczoœci mo¿na zaliczyæ w szczególnoœci: mazowieckie, pomorskie, ma³opolskie, wielkopolskie. Wskazane województwa
osi¹gnê³y w badanym okresie ponad dwudziestoprocentowe wzrosty
liczby zarejestrowanych przedsiêbiorstw. Do jednej grupy, charakteryzuj¹cej siê co najwy¿ej przeciêtnym przyrostem podmiotów, mo¿na
w³¹czyæ województwa: œl¹skie, œwiêtokrzyskie, podlaskie, zachodniopomorskie. Nale¿y podkreœliæ, ¿e analizowana cecha nie uwzglêdnia zró¿nicowania potencja³u ludnoœciowego w poszczególnych regionach, bêd¹cego jedn¹ z determinant poziomu i dynamiki przedsiêbiorczoœci i mog³oby
siê wydawaæ, ¿e jest to wada mocno dyskredytuj¹ca wyci¹gane na takich
podstawach wnioski. Jeœli jednak porównaæ te dane z syntetycznym
wskaŸnikiem przedsiêbiorczoœci (zaprezentowanym wczeœniej), bêd¹cym
miar¹ zestandaryzowan¹, to okazuje siê, ¿e pokazuj¹ one podobny rozk³ad badanej cechy w województwach (rysunek 1).
Rysunek 1. Syntetyczny wskaŸnik przedsiêbiorczoœci w Polsce w 2012 roku

ród³o: [Raport o stanie sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2012–2013, 2014, s. 61].
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Zró¿nicowanie regionalne dynamiki mikroprzedsiêbiorstw, w du¿ej
mierze jest zbie¿ne z rozk³adem ogólnej liczby zarejestrowanych przedsiêbiorstw w województwach. Liderami pod wzglêdem przyrostów podmiotów mikro s¹ województwa: mazowieckie, ma³opolskie, pomorskie,
wielkopolskie. Mo¿e to oznaczaæ, ¿e ogólna dynamika przedsiêbiorczoœci
w województwach jest istotnie zdeterminowana tendencj¹ liczby mikropodmiotów. Województwo ³ódzkie, tak jak w poprzednim zestawieniu,
równie¿ pod wzglêdem zmian liczby firm mikro utworzy³o jednoelementow¹ grupê o ujemnym tempie zmian badanej cechy (tablica 2).
Tablica 2. Dynamika liczby przedsiêbiorstw mikro (rok poprzedni = 100)
Jednostka
terytorialna

Podmioty mikro (0–9 pracowników)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
96,5

2013/
2004

³ódzkie

101,9

99,8 100,5

90,6 104,9

99,0 103,2 101,8

97,4

mazowieckie

102,8 101,3 103,0 103,5

99,4 105,5

99,1 104,0 103,8 124,5

ma³opolskie

100,2

99,8 101,5 102,6 104,1 105,8 100,1 104,1 102,4 122,4

œl¹skie

99,2

99,8 100,4 100,2 100,2 105,1

98,1 102,9 101,6 107,7

lubelskie

99,6 101,0 100,6 102,0 101,0 105,3

98,8 103,0 102,4 114,2

podkarpackie

99,6 101,2 101,0 101,3 100,4 105,5

99,0 103,3 103,2 115,2

podlaskie

97,6 100,0

99,6 101,7

99,1 102,7

99,8 103,8 102,1 106,5

œwiêtokrzyskie

101,2 101,8 100,5 101,4

97,2 103,0

97,3 102,6 101,8 106,7

lubuskie

103,0 103,5 100,8

99,4 104,8

98,4 103,9 102,1 111,6

wielkopolskie

102,0 101,3 101,9 102,5

zachodniopomorskie

102,5 101,3 100,6 101,1 100,8 102,5

dolnoœl¹skie

95,4

99,4 104,7 100,3 103,5 102,7 119,8
97,3 101,4 101,2 109,0

99,3 100,1 101,7 102,7

99,9 104,7

98,9 103,2 103,3 114,5

opolskie

102,5 102,6 102,3 101,3

99,1 104,0

98,4 101,5 101,4 113,6

kujawsko-pomorskie

101,0

94,3 102,3

99,1 102,6 101,9 103,3

pomorskie

101,4 101,2 101,7 103,3 103,6 104,6

99,3 103,1 102,7 122,8

warmiñsko-mazurskie

100,9 101,1 101,6 102,4

98,5 103,2 102,1 113,3

99,7 100,7 101,8

99,0 103,9

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych pochodz¹cych z Banku Danych Lokalnych [http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks].
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Relatywnie najgorsze tendencje w zakresie przyrostów liczby mikrofirm skoncentrowa³y siê w regionie pó³nocno-wschodnim Polski (kujawsko-pomorskie). Do odrêbnej grupy mo¿na zaliczyæ tak¿e œl¹skie, które
na tle pozosta³ych województw osi¹gnê³o niesatysfakcjonuj¹c¹ dynamikê
zmian mikropodmiotów. Z roku na rok grupa mikroprzedsiêbiorstw
wzrasta³a w ca³ym kraju œrednio o ok. 1,5% (w porównaniu z 1,4% dla
ogólnej liczby podmiotów zarejestrowanych w REGON).
Tendencje w kszta³towaniu siê zmian przedsiêbiorstw ma³ych nie s¹
satysfakcjonuj¹ce, zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i regionalnej.
W badanym okresie z roku na rok liczba tych podmiotów wzrasta³a jedynie o ok. 0,3% (tablica 3). W grupie województw o ujemnej dynamice
zmian obok województwa ³ódzkiego znalaz³y siê tak¿e te, których status
pod wzglêdem mikroprzedsiêbiorstw ukszta³towa³ siê na poziomie przeciêtnym. Nale¿¹ do niej: œl¹skie, lubelskie, podkarpackie, podlaskie,
lubuskie, warmiñsko-mazurskie, stanowi¹c jednoczeœnie grupê w najwiêkszym stopniu dotkniêt¹ negatywnymi skutkami globalnego kryzysu
gospodarczego (spadki liczby ma³ych firm w okresie 2011–2013). Jednoczeœnie zaskakuj¹ca jest przynale¿noœæ do tej grupy województwa
œl¹skiego, bêd¹cego drugim po województwie mazowieckim i trzecim po
województwie dolnoœl¹skim regionem o najwy¿szym PKB per capita
w Polsce w latach 2008–2010 [http://www.stat.gov.pl]. Wydaje siê, ¿e
jedn¹ z przyczyn takiej sytuacji jest wysoki odsetek zasobów pracy, które
wyemigrowa³y z tych regionów do innych krajów z powodów ekonomicznych.
Tablica 3. Dynamika liczby przedsiêbiorstw ma³ych (rok poprzedni = 100)
Jednostka
terytorialna

Podmioty ma³e (10–49 pracowników)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
99,2

³ódzkie

103,1 100,4 101,7 102,6 100,3 100,3

mazowieckie

101,9 101,6 101,4 104,3 104,3 102,3 100,6

93,5 100,4 110,3

ma³opolskie

104,3 101,0 102,1 103,7 104,0 101,4 100,1

90,9

99,3 106,2

œl¹skie

102,8 100,3 102,0 102,0 104,0 101,3

99,1

89,3

99,2

99,2

lubelskie

103,1 101,9 101,4 103,5 102,8 100,8

99,4

88,2

98,9

99,0

podkarpackie

101,8 100,0 100,6 105,6 103,4 101,5

99,4

88,1

98,4

97,8

podlaskie

102,0 100,4 102,3 103,4 102,4

99,8 100,1

88,5

97,4

95,5

œwiêtokrzyskie

103,9 101,6 101,9 102,6 104,1 100,8

90,8

99,5 103,9

99,2

89,0

98,1

2013/
2004
94,0
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Jednostka
terytorialna

Podmioty ma³e (10–49 pracowników)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

2013/
2004

lubuskie

105,8 102,0 101,8 102,8 101,7 101,6

98,5

87,4

98,6

99,1

wielkopolskie

103,8 101,9 102,8 102,3 102,2 100,9

99,1

93,3

99,0 104,9

zachodniopomorskie

101,0 101,0 101,0 100,7 103,7 101,6

99,8

95,5 100,2 104,3

dolnoœl¹skie

102,0 101,0 102,0 103,5 103,2 100,4

99,9

93,5 100,2 105,5

opolskie

104,0 100,1 100,9 103,4 101,4 100,3

99,0

95,7 100,3 105,0

kujawsko-pomorskie

104,0 102,8 103,5 103,6 102,8 100,3 100,2

89,1

97,9 103,4

pomorskie

103,3 100,9 101,6 103,0 104,1 101,4

98,7

90,9

99,2 102,5

warmiñsko-mazurskie

104,3 101,0 101,6 103,5 101,1 100,0

98,2

86,2

98,5

93,4

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych pochodz¹cych z Banku Danych Lokalnych [http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks].

Jak wskazuj¹ dane PARP, w 2013 roku ponad 1,4 mln mikrofirm
w Polsce wytworzy³o 15% wartoœci dodanej brutto. Ponaddwudziestosiedmiokrotnie mniejsza grupa ma³ych firm generuje 14,4% wartoœci dodanej brutto wytworzonej w ca³ym sektorze przedsiêbiorstw (dla porównania, œrednia dla UE kszta³tuje siê na poziomie 18,2%) [Raport o stanie
sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w latach 2012–2013, 2014, s. 44–45].
Uwzglêdniaj¹c rolê ma³ych firm w budowaniu sfery realnej gospodarki,
rozwój sektora ma³ych przedsiêbiorstw powinien staæ siê jednym z rzeczywistych priorytetów makroekonomicznej polityki pañstwa. Jeœli dodatkowo uwzglêdniæ aspekt wysokiej produktywnoœci osi¹ganej przez tê
klasê podmiotów, ich rozwój móg³by postêpowaæ nawet kosztem niewielkiego spadku liczby firm mikro.
W latach 2004–2013 z roku na rok ros³a liczba œrednich przedsiêbiorstw o 0,5%. Najwiêksze przyrosty wzglêdne tych podmiotów odnotowano w województwach podkarpackim, pomorskim, mazowieckim,
lubelskim, podlaskim, kujawsko-pomorskim, ma³opolskim. Drug¹ grupê
tworz¹ województwa, w których ukszta³towa³a siê ujemna dynamika
zmian liczby przedsiêbiorstw œrednich. Nale¿¹ do niej województwa: lubuskie, ³ódzkie, zachodniopomorskie, warmiñsko-mazurskie (tablica 4).
Wydaje siê, ¿e wiêkszy udzia³ firm œrednich w kreacji miejsc pracy, w porównaniu z firmami ma³ymi, mo¿e byæ w pewnym stopniu wyjaœniony
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wiêksz¹ dynamik¹ ich powstawania (0,5% w stosunku do 0,3%; porównaj
tablice 3 i 4). W œwietle danych statystycznych, eksponuj¹cych zarówno
ch³onnoœæ zatrudnieniow¹ sektora œrednich przedsiêbiorstw, jak i dynamikê ich powstawania, przedsiêbiorstwa te spe³niaj¹ szczególn¹ rolê
w budowaniu potencja³u gospodarczego w regionach Polski Wschodniej.
Tablica 4. Dynamika liczby œrednich przedsiêbiorstw (rok poprzedni = 100)
Jednostka
terytorialna

Podmioty œrednie (50–249 pracowników)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
98,9

97,5

97,9

2013/
2004

³ódzkie

101,3 103,2 100,0

98,4

99,1

97,9

94,3

mazowieckie

101,4 100,8 101,1 103,8 103,5 100,8

99,1

99,5 100,4 110,8

ma³opolskie

99,9 100,2

99,0 103,4 102,1 101,2

98,6 103,0

98,9 106,4

œl¹skie

99,5

99,2

99,3 103,2 101,6

99,7

98,3 104,5

99,7 104,8

lubelskie

99,6

99,7

99,6 101,1 100,3 100,3

99,9 109,3

99,0 108,7

podkarpackie

98,9

99,7 100,9 108,8

podlaskie

97,3 101,2

œwiêtokrzyskie

99,1 100,6 100,7 101,5 101,5 101,3

98,1 101,6 100,0 104,4

lubuskie

98,9

98,6 100,3 102,4 100,0

97,2

99,1 103,6 100,1

99,2

99,8 100,8

99,9 103,6

99,2

97,9

99,5

wielkopolskie

99,5

100,7 100,4

99,9 100,5 100,0 103,1 100,6 112,7

99,3 104,1 100,0 100,4

99,4 109,1
93,3

99,6

90,0

zachodniopomorskie

98,9

98,5 100,2 100,7 102,9

dolnoœl¹skie

98,8

99,2 101,1 103,7 101,5 100,4

97,0 103,7

opolskie

96,7

99,7 100,9 103,7 100,5

98,8

98,0

kujawsko-pomorskie

101,1 100,9 101,4 104,3 100,7

99,1

98,4 102,1

98,4 106,6

pomorskie

100,6 100,0 101,1 104,1 102,1

99,8

99,1 104,6

99,9 111,7

warmiñsko-mazurskie

103,2

97,2

98,9

99,5 100,9 100,6 101,9 100,5

98,3

96,7 107,2

99,2 104,5

94,4 100,9

95,5

96,1

93,4

98,2

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych pochodz¹cych z Banku Danych Lokalnych [http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks].

Dane zestawione w tablicy 5 dotycz¹ce okresu 2004–2013 wskazuj¹,
¿e jedynym województwem, w którym liczba du¿ych firm (zatrudniaj¹cych 250 i wiêcej pracowników) wzros³a, jest mazowieckie. Jednoczeœnie najwiêksze spadki liczebnoœci przedsiêbiorstw w tej klasie wielkoœci
odnotowano zarówno we wschodnich, jak i w zachodnich regionach Pol-
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ski (zachodniopomorskie, lubuskie, warmiñsko-mazurskie, lubelskie).
W skali makroekonomicznej œrednie tempo spadku liczby du¿ych przedsiêbiorstw wynios³o 0,9%. D³ugookresowa tendencja w sektorze du¿ych
firm potwierdza w sposób szczególny rolê ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w budowaniu potencja³u gospodarczego zarówno w skali
ogólnokrajowej, jak i na rynkach regionalnych i lokalnych. Rozs¹dnym
wyt³umaczeniem faktów potwierdzaj¹cych stabilizacjê udzia³u du¿ych
firm w tworzeniu PKB w ostatnim roku badanego okresu i jednoczeœnie
spadkow¹ tendencjê ich liczebnoœci jest istotny wzrost produktywnoœci
osi¹gany przez te podmioty.
Tablica 5. Dynamika liczby przedsiêbiorstw du¿ych (rok poprzedni = 100)
Jednostka
terytorialna
³ódzkie
mazowieckie

Podmioty du¿e (powy¿ej 249 pracowników)
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013
96,2

2013/
2004

95,7 102,3 100,4 101,1 102,6

98,9

93,9

98,5

89,5

100,0 100,0 100,8 102,4 103,0 100,0

97,4

97,8

99,1 100,4

ma³opolskie

94,6 100,6 102,3 100,8 103,6

98,9

97,9

96,5

97,2

92,2

œl¹skie

94,3

99,7 100,0 101,9 102,2

98,2

99,8

95,8 100,3

92,2

lubelskie

93,6

98,8

98,8

95,6

96,7

98,6

83,2

podkarpackie

98,1

99,0 101,4 100,5

98,5 100,0 101,0

95,1

91,1

podlaskie

99,0

97,1 104,0 102,9 103,7

95,5

96,0

92,3

œwiêtokrzyskie

96,3

99,2

97,6 101,6 101,6 100,0

93,7 100,0

88,1

lubuskie

94,3

99,1 100,9

99,1 100,0

86,0

96,9

77,9

wielkopolskie

94,9 101,6 102,3 102,2 102,9 100,0

96,8

96,9

98,0

95,4

zachodniopomorskie

95,7

98,3

98,2

98,8

95,1

94,8

97,3

76,8

dolnoœl¹skie

98,1

99,4 100,8 104,9 102,6

99,7

95,4

99,2

98,4

98,4

opolskie

94,9

97,8 101,1 101,1

98,9 101,1

97,8

97,8

97,8

88,8

kujawsko-pomorskie

91,2

99,1 100,0 106,2 102,1

98,0

97,5

93,6 100,0

87,6

pomorskie

97,7

98,4 102,4 101,2 100,8

95,4

98,8

96,4 102,5

93,5

warmiñsko-mazurskie

90,3 107,6 101,4

97,8

96,9

92,9

80,0

98,1 101,9 100,0

97,7

96,0 100,0

96,5

97,2

97,1

95,3

98,2 101,8

99,0

98,3

ród³o: Opracowanie w³asne na podstawie danych pochodz¹cych z Banku Danych Lokalnych [http://stat.gov.pl/bdl/app/strona.html?p_name=indeks].
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Zakoñczenie
Analiza materia³u empirycznego ujêta w artykule pozwoli³a na sformu³owanie wniosków odnosz¹cych siê do problemu badawczego. W województwach Polski Wschodniej powstaje mniej ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw na 1000 mieszkañców ni¿ w pozosta³ych regionach. Jednoczeœnie regiony te charakteryzuj¹ siê znacznie mniejsz¹ liczb¹ podmiotów zlikwidowanych na 1000 mieszkañców, co ³¹cznie okreœla relatywnie niski poziom istniej¹cej przedsiêbiorczoœci.
Mikroprzedsiêbiorstwa s¹ najszybciej rozwijaj¹c¹ siê kategori¹
przedsiêbiorstw. Udzia³ firm mikro w tworzeniu wartoœci dodanej brutto
wykazuje niewielk¹ tendencj¹ spadkow¹, co w zestawieniu z relatywnie
najwy¿sz¹ dynamik¹ wzrostu ich liczebnoœci mo¿e œwiadczyæ o obni¿aj¹cej siê produktywnoœci osi¹ganej w tym sektorze.
D³ugookresowe spadki liczebnoœci du¿ych firm w polskiej gospodarce (w tym tak¿e w wiêkszoœci województw) podkreœlaj¹ jednoczeœnie
szczególn¹ rolê ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w budowaniu potencja³u gospodarczego zarówno w skali ogólnokrajowej, jak i regionalnej.
Stabilizacja udzia³u du¿ych firm w tworzeniu wartoœci dodanej brutto
i spadkowa tendencja w zakresie ich liczby pod koniec badanego okresu
œwiadczy o wyraŸnym wzroœcie produktywnoœci osi¹ganym przez te
podmioty.
Szczególna rola sektora MSP w polskiej gospodarce powinna w jeszcze wiêkszym stopniu uruchomiæ potrzebne zmiany legislacyjne, z jednej
strony stymuluj¹ce przedsiêbiorczoœæ, a z drugiej strony istotnie ograniczaj¹ce bariery administracyjno-prawno-skarbowe w prowadzeniu firm.
Wydaje siê, ¿e rozwojowi sektora MSP w Polsce sprzyja³yby w szczególnoœci zmiany legislacyjne istotnie upraszczaj¹ce procedurê zak³adania
firm i skracaj¹ce czas oczekiwania na wymagane decyzje administracyjne,
zmniejszenie obci¹¿eñ podatkowych (przywrócenie podstawowej stawki
VAT do poziomu 22% i obni¿onej do 7%), czasowe zwolnienia z niektórych podatków w okresie zawieszenia dzia³alnoœci (dotyczy np. podatku
od œrodków transportowych, szczególnie dotkliwego kosztu sta³ego
w okresie przestojów w dzia³alnoœci), polityka ulg inwestycyjnych, a tak¿e ujednolicenie interpretacji przepisów podatkowych w urzêdach skarbowych w ca³ym kraju.
Dalsze badania dotycz¹ce regionalnego zró¿nicowania sektora przedsiêbiorstw powinny zostaæ rozszerzone o strukturê bran¿ow¹ podmiotów
nale¿¹cych do poszczególnych klas wielkoœci.
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Streszczenie
Celem artyku³u jest identyfikacja dynamiki zmian w sektorze przedsiêbiorstw funkcjonuj¹cych na terytorium Polski (ze szczególnym uwzglêdnieniem
sektora ma³ych i œrednich podmiotów w porównaniu ze zmianami zachodz¹cymi w ca³ym sektorze przedsiêbiorstw), a tak¿e zró¿nicowania zmian liczebnoœci tych podmiotów w uk³adzie regionalnym. Zakres czasowy analizy obejmuje g³ównie lata 2004–2013. W pierwszej czêœci artyku³u uwagê poœwiêcono roli
przedsiêbiorczoœci, jej przeobra¿eniom i dynamice zmian. W drugiej czêœci zestawiono i poddano analizie materia³ statystyczny dotycz¹cy regionalnego zró¿nicowania sektora przedsiêbiorstw w Polsce.
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S³owa kluczowe
sektor przedsiêbiorstw, ma³e i œrednie firmy, regionalne zró¿nicowanie przedsiêbiorczoœci

The diversity of business sector in terms of structural change and
economic situation in Poland in 2004–2013 – the national and regional
approach (Summary)
The purpose of this paper is the identification of development trends in the
corporate sector in Poland (with particular emphasis on small- and medium-sized enterprises in comparison with changes in the entire enterprise sector) as
well as the diversity of the number of entities in the regions. The time scope embraces years 2004–2013 mainly. The first part of the article focuses on the role of
entrepreneurship its transformation and the dynamics of change. In the second
part we analyzed statistical material on regional disparities of the enterprise sector in Poland.
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