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Wybrane problemy funkcjonowania maáych i Ğrednich
przedsiĊbiorstw zajmujących siĊ handlem ĪywnoĞcią w
warunkach integracji europejskiej
Selected problems of small and medium size food selling
enterprises under conditions of the EU integration
Abstract. Same problems of small and medium food marketing enterprise have been presented. The
authors have shown results of an investigation made in nine firms, their resourses, major adjustment
decisions, especially in the form of outsourcing, and their economic results.
Key words: small and medium enterprises, food market, economic results
Synopsis. W opracowaniu przedstawione wybrane zagadnienia dotyczące funkcjonowania maáych i
Ğrednich przedsiĊbiorstw uczestniczących w handlu produktami ĪywnoĞciowymi. Zaprezentowano
wyniki badaĔ przeprowadzonych w dziewiĊciu przedsiĊbiorstwach, ze szczególnym uwzglĊdnieniem
ich zasobów, gáównych dziaáaĔ dostosowawczych, w tym dokonanych w ramach outsourcingu, a
takĪe wyniki ekonomiczne tych przedsiĊbiorstw.
Sáowa kluczowe: maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa, handel ĪywnoĞcią, wyniki ekonomiczne

WstĊp
Maáe i Ğrednie przedsiĊbiorstwa (MSP), są dominującymi podmiotami gospodarczymi
na polskim rynku. Sektor MSP wytwarza 33% PKB i zatrudnia prawie 30% ogóáu
pracujących w Polsce2. Charakteryzuje siĊ dynamicznym stosunkiem do otoczenia, gdyĪ
przedsiĊbiorstwa tej grupy są w stanie najszybciej reagowaü na zmiany preferencji
potencjalnych klientów. Cechuje je mobilnoĞü w angaĪowaniu Ğrodków finansowych w
róĪne branĪe, a takĪe w opáacalne przedsiĊwziĊcia w konkretnych warunkach rynkowych.
MSP są w stanie kreowaü nową wartoĞü dla potencjalnych nabywców, poĞwiĊcając
konieczny do tego czas i wysiáek, akceptując przy tym okreĞlony poziom ryzyka
finansowego i operacyjnego. Bardzo czĊsto bazują na produkcji opartej nie na ekonomii
skali, ale na ciągáym poszukiwaniu okazji rynkowych. Problem funkcjonowania MSP,
zwáaszcza w sektorze ĪywnoĞciowym, jest bardzo waĪny. W ostatnich latach zmieniają siĊ
potrzeby i preferencje konsumentów. Przykáadem jest np. wzrost liczby konsumentów
dąĪących do poprawy kondycji fizycznej i zachowania szczupáej sylwetki, zmniejszenia
uciąĪliwoĞci przygotowania posiáków, rozwoju relacji towarzyskich i biznesowych.
Wyniki badaĔ przeprowadzonych w dziewiĊciu wybranych celowo przedsiĊbiorstwach
ujawniáy, Īe po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej najmniejsze firmy handlowe
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dostrzegáy dosyü szybko moĪliwoĞci kreowania nowych potrzeb konsumentów i rozwijania
nowych form sprzedaĪy, poprawiających pozycjĊ przedsiĊbiorstwa na rynku dziĊki
wysokiej ocenie ĪywnoĞci polskiej przez rodzimego konsumenta. Szansą dla krajowych
przedsiĊbiorstw funkcjonujących na rynku artykuáów ĪywnoĞciowych staá siĊ wysoki, w
porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, udziaá wydatków na ĪywnoĞü. Umocniáy
siĊ firmy, które mimo rosnącej konkurencji i bardzo duĪego ryzyka finansowego postawiáy
na stabilną jakoĞü, satysfakcjĊ konsumentów i dostosowaáy siĊ do norm sanitarnych
obowiązujących w UE.
Celem badaĔ byáo rozpoznanie, w jaki sposób wáączenie Polski do UE wpáynĊáo na
funkcjonowanie i stan maáych przedsiĊbiorstw branĪy ĪywnoĞciowej, a takĪe jak zmieniáy
siĊ warunki otoczenia, zwáaszcza prawne.

Charakterystyka badanych przedsiĊbiorstw
Badaniami objĊto dziewiĊü celowo dobranych przedsiĊbiorstw, w których wszystkie
powierzchnie lokalowe byáy wynajmowane. Dwa to spóáki z o. o. istniejące na rynku od
1995 r. i o dobrej lokalizacji (w Warszawie), trzy poáoĪone na wsi, ale równieĪ w dobrym
otoczeniu oraz cztery mieszczące siĊ w mniejszych miastach pod Warszawą (jedno
rozpoczĊáo dziaáalnoĞü w 2004 r.), gdzie na rynku lokalnym brakowaáo tego typu
wyspecjalizowanych przedsiĊbiorstw gastronomicznych.
Tabela 1. WaĪniejsze informacje o badanych przedsiĊbiorstwach
Table 1. The main information abort investigated enterprise
Numer kolejny
przedsiĊbiorstwa

Stan zatrudnienia w
roku, osoby
2004

WielkoĞü przychodów w
roku, tys. zá

2007

2004

2007

WartoĞü majątku
trwaáego w roku, tys. zá
2004

2007
647

1

12

26

1625

2528

30

2

19

14

449

840

52

41

3

11

11

80

152

14

72

4

12

16

190

320

15

8

5

13

14

257

290

57

36

6

12

14

190

280

59

37

7

10

11

920

1051

28

92

8

14

14

480

640

84

182

9

12

13

770

1080

180

162

ħródáo: opracowanie wáasne.

W przedsiĊbiorstwie nr 1, spóáce z o.o. poáoĪonej w Warszawie, poczyniono w
badanych latach nakáady inwestycyjne w obcy Ğrodek trwaáy, tj. lokal i jego wyposaĪenie,
oraz w inne Ğrodki trwaáe z duĪej poĪyczki od jej wáaĞcicieli. Na skutek tych inwestycji
wzrosáo zatrudnienie o 14 osób, rozszerzono dziaáalnoĞü o catering oraz organizacjĊ imprez
na wiĊkszą skalĊ przy takich samych warunkach lokalowych, zaoferowano duĪo wiĊkszą
iloĞü sprzedawanych produktów wysokiej jakoĞci, co znacznie wpáynĊáo na wielkoĞü
sprzedaĪy.
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W przedsiĊbiorstwie nr 2, równieĪ spóáce z o.o. z Warszawy, o gorszej lokalizacji, nie
poniesiono wiĊkszych nakáadów na nowe Ğrodki trwaáe, za to podwyĪszono jakoĞü
oferowanych produktów oraz zmniejszono zatrudnienie o 5 osób. ZwiĊkszyáy siĊ
przychody, koszty pozostaáy na poziomie z 2004 roku.
PrzedsiĊbiorstwa o numerach 3, 4 i 5 prowadzone są przez osoby fizyczne,
zlokalizowane są na terenach wiejskich, ale w miejscowoĞciach w pobliĪu Warszawy.
Poprawiáy one swą kondycjĊ finansową. Zatrudnienie utrzymują na podobnym poziomie
co w 2004 r., a jakoĞü i iloĞü oferowanych usáug jest wiĊksza i lepsza. ĝwiadczą o tym
opinie klientów wypowiadane w anonimowych ankietach oraz wielkoĞü przychodów. DuĪe
znaczenie mają produkty, których jakoĞü po wstąpieniu do Unii Europejskiej jest na duĪo
wyĪszym poziomie niĪ przed przystąpieniem do niej Polski, a dostarczane są bezpoĞrednio
przez producentów rolnych. Zapewne duĪy wpáyw w takich przedsiĊwziĊciach ma teĪ fakt,
iĪ w miejscowoĞciach podwarszawskich zaczĊli osiedlaü siĊ mieszkaĔcy Warszawy i
innych regionów Polski. Rejony te rozwijają siĊ bardzo dynamicznie pod wzglĊdem
ekonomicznym i charakteryzują siĊ rozwojem maáej przedsiĊbiorczoĞci. Zwykle są to
przedsiĊbiorstwa prowadzone przez caáe rodziny.
PrzedsiĊbiorstwa o numerach 6, 7, 8 i 9 poáoĪone są w maáych miastach. RównieĪ i
one przeĪywają rozkwit, bowiem coraz wiĊcej ludzi z duĪych miast osiedla siĊ w takich
miejscowoĞciach. PrzedsiĊbiorstwa te od 2004 r. musiaáy dostosowaü jakoĞü oferowanych
produktów do wymogów okreĞlonych w przepisach sanitarno-epidemiologicznych, a wiĊc
zwiĊkszaáy nakáady na Ğrodki trwaáe. Ich kondycja finansowa ulegáa znacznej poprawie.
Wprawdzie dochód pozostaá na podobnym poziomie, ale poczynione nakáady i zwiĊkszone
zatrudnienie oraz wysoka jakoĞü oferowanych produktów daje realną perspektywĊ
zwiĊkszenia rentownoĞci.

Funkcjonowanie MSP w branĪy handlu ĪywnoĞcią
W sektorze maáych i Ğrednich przedsiĊbiorstw zajmujących siĊ handlem ĪywnoĞcią,
nastąpiáy duĪe zmiany, pojawiáy siĊ szanse, ale i zagroĪenia. Przedstawionym firmom
powiodáo siĊ. DuĪa czĊĞü MSP jednak nie wytrzymaáa konkurencji oraz nie byáa w stanie
ponieĞü kosztów przystosowaĔ i zakoĔczyáa dziaáalnoĞü lub zmieniáa branĪĊ. Od 2004 roku
liczba MSP zajmujących siĊ handlem ĪywnoĞcią maleje3.
W przedsiĊbiorstwach handlowych, które dostosowaáy siĊ do nowych przepisów
regulujących dziaáalnoĞü na jednolitym rynku europejskim artykuáów ĪywnoĞciowych,
nastąpiá znaczny wzrost kosztów ich dziaáania. Zmniejszyáa siĊ skáonnoĞü MSP do
inwestowania4. Tylko 19,8% maáych i Ğrednich firm podjĊáo w 2006 r. dziaáania o
charakterze inwestycyjnym. W 2007 r. skáonnoĞü MSP do inwestycji nadal malaáa, bowiem
tylko 38,9% MSP realizowaáo lub planowaáo realizacjĊ inwestycji (57% w 2005 r., 52% w
2006 r.). Mniej MSP niĪ w 2005 r. zainwestowaáo w majątek trwaáy, a takĪe zdecydowaáo
siĊ na zaoferowanie nowych produktów i usáug. Zmniejszyá siĊ odsetek MSP inwestujących
w badania i rozwój, zwiĊkszyá siĊ odsetek MSP, które stwierdziáy, Īe inwestycji takich nie
podejmą. Jednym z powodów takiej sytuacji jest niedobór Ğrodków wáasnych. Kredyt jest
wiĊc ciągle najwaĪniejszym, choü tracącym pozycjĊ, ze Ĩródeá finansowania inwestycji.
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àatwiejszy staá siĊ dostĊp do wszystkich Ĩródeá kapitaáu obcego. MSP coraz chĊtniej
wybierają leasing. RoĞnie znaczenie funduszy unijnych, a takĪe poĪyczek od rodziny lub
znajomych. Z funduszy strukturalnych chciaáo skorzystaü 7,2% MSP5. Dofinansowanie
otrzymaáa prawie poáowa z nich. Znacznie wiĊkszy odsetek MSP ma moĪliwoĞü
zaciągniĊcia lub zwiĊkszenia zadáuĪenia dáugoterminowego, jednak znacznie mniej firm niĪ
w 2005 r. korzystaáo w 2006 r. i 2007 r. z kredytu lub poĪyczki6. Dziaáo siĊ tak mimo tego,
iĪ instytucje finansowe w mniejszym zakresie niĪ w latach poprzednich wymagaáy
zabezpieczeĔ lub depozytu. Nastąpiáo wrĊcz nieprawdopodobne zmniejszenie zadáuĪenia
MSP. Na koniec 2005 r. tylko 2,3% maáych i Ğrednich firm nie miaáo zadáuĪenia, a na
koniec 2007 r. aĪ 65,4% maáych i Ğrednich firm finansowaáo swoją dziaáalnoĞü w caáoĞci
Ğrodkami wáasnymi. Zainteresowanie innowacyjnoĞcią wĞród MSP zdecydowanie maleje.
Mniejsze jest teĪ zainteresowanie dostĊpem do preferencyjnych kredytów na prowadzenie
dziaáaĔ innowacyjnych. Maleje znaczenie innowacyjnego charakteru produktów i usáug dla
budowania pozycji konkurencyjnej.
Cena ciągle jest wiodącym czynnikiem, na którym MSP budują swoją pozycjĊ
konkurencyjną, jednak nie ma juĪ tak silnej pozycji, jak w latach poprzednich. RoĞnie
znaczenie innych czynników. MSP dostrzegają efektywnoĞü stosowania strategii niszowej
(wąska specjalizacja, specjalistyczna wiedza i umiejĊtnoĞci). Bardzo istotny w budowaniu
pozycji konkurencyjnej staje siĊ wizerunek przedsiĊbiorstwa, a takĪe kompetentni, dobrze
umotywowani pracownicy. W ostatnich latach, szczególnie w drugiej poáowie 2007 r.,
zaobserwowano w MSP zajmujących siĊ handlem ĪywnoĞcią problemy w doborze kadry
pracowniczej. DuĪe oczekiwania ze strony klientów co do jakoĞci obsáugi przy sprzedaĪy
oferowanych produktów powodują równieĪ wzrost koszów pracy oraz wymagaĔ ze strony
kadry pracowniczej. Do dáugiej listy problemów związanych z pozapáacowymi kosztami
pracy, brakiem przejrzystoĞci i jednoznacznoĞci regulacji podatkowych, nieelastycznym
prawem pracy etc. doszáy nowe, przede wszystkim brak wykwalifikowanych pracowników.
W dalszym ciągu zbyt wysoki jest odsetek MSP oceniających negatywnie sposób
obsáugiwania firm przez pracowników urzĊdów. Najgorzej oceniana przez MSP jest
wspóápraca z ZUS (33,2% záych ocen)7, jednak nastąpiáa tu juĪ znacząca poprawa.
Nieznacznie pogorszyáa siĊ ocena pracy urzĊdów skarbowych i urzĊdów pracy.
Instytucjonalne przyczyny braku skáonnoĞci MSP do inwestycji koncentrują siĊ na
zbyt duĪej niestabilnoĞci warunków gospodarowania, wynikającej z ciągáych zmian
regulacji systemowych. Szefowie MSP musieli ostatnio poĞwiĊciü zaáatwianiu
administracyjnych formalnoĞci wiĊcej czasu niĪ w latach poprzednich. Z doĞwiadczenia i
opinii sondaĪowych wiadomo, iĪ czas potrzebny na dopeánianie formalnoĞci
administracyjnych znacznie wzrósá. Ze wzglĊdu na maáą liczbĊ osób pracujących w tych
firmach kaĪdy dodatkowy administracyjny obowiązek spada na zarządzających
przedsiĊbiorstwem, ograniczając czas, który powinni oni poĞwiĊcaü zarządzaniu firmą,
tworzeniu i realizacji strategii, budowaniu trwaáych relacji z kontrahentami. Do tego MSP
mają problemy w Ğciąganiu naleĪnoĞci. W przypadku sporu z innymi przedsiĊbiorcami
system prawny nie jest w stanie zapewniü im skutecznej, a przede wszystkim szybkiej
egzekucji prawa. Problem jest jednak gáĊbszy, gdyĪ wedáug badaĔ przeprowadzonych przez
PKPP Lewiatan przedsiĊbiorcy uwaĪają, Īe w ciągu najbliĪszych dwóch lat nie moĪna
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liczyü na znaczącą poprawĊ w tej sprawie. Jest to bardzo istotna bariera rozwoju, tym
istotniejsza, Īe mogąca doprowadziü przedsiĊbiorstwo oczekujące na egzekucjĊ jego praw
do bankructwa. WiĊkszoĞü polskich firm ma skromne zasoby kapitaáu. Ich rozwój
utrudniają teĪ opóĨnienie technologiczne i organizacyjne oraz sáabo rozwiniĊte wiĊzi
kooperacyjne i handlowe. Przeszkodą dla rozwoju MSP jest takĪe sáabo rozwiniĊta
infrastruktura, niestabilna sytuacja polityczna oraz trudnoĞci w dostĊpie do funduszy
unijnych, szczególnie w kontekĞcie bardzo duĪych oczekiwaĔ. Ze Ğrodków przewidzianych
na lata 2007-2013 w pierwszych dwóch latach o dofinansowanie zamierza ubiegaü siĊ
18,9% wáaĞcicieli MSP8. Jest to spowodowane róĪnymi wymogami administracyjnymi,
dáugim oczekiwaniem na porĊczenia bankowe, duĪymi obciąĪeniami na początku
inwestycji.
MSP, szczególnie te zajmujące siĊ handlem ĪywnoĞcią, pozwalają budowaü trwaáe
podstawy wzrostu gospodarczego. W nich powstaje najwiĊcej miejsc pracy, są elastyczne,
áatwiej dostosowują siĊ do oczekiwaĔ klientów, a takĪe do zmieniających siĊ warunków
gospodarowania. Dobrze wykorzystują dostĊpne im czynniki produkcji, są na ogóá
rentowne. DziĊki nim rozwija siĊ sektor usáug, a duĪe przedsiĊbiorstwa mogą
optymalizowaü swoje koszty, korzystając z outsourcingu. Takie MSP rezygnują z
zatrudniania wáasnych pracowników np. do dziaáu ksiĊgowoĞci., magazynowania zapasów,
wáasnego transportu itp., zlecając takie usáugi firmom zewnĊtrznym (tabela 2). W ten
sposób znacznie ograniczają wáasne koszty związane z zatrudnieniem pracowników oraz
wáasnych Ğrodków do wykonywania tych prac, a w szczególnoĞci z magazynowaniem
towarów.
Tabela 2. Zastosowanie outsourcingu w badanych przedsiĊbiorstwach
Table 2. Type of outsourcing used in investigated enterprises
Numer kolejny
przedsiĊbiorstwa

Dziaá ksiĊgowoĞci w roku

Usáugi transportowe w roku

Wáasne magazyny w roku

2004

2007

2004

2007

2004

2007

1

+

-

+

-

+

-

2

+

-

+

-

+

-

3

+

-

+

+

+

-

4

+

-

+

+

+

-

5

+

-

-

-

+

-

6

+

-

+

-

+

-

7

+

-

-

+

+

-

8

+

-

+

-

+

-

+

-

+

-

9
+
Oznaczenia: + posiadają wáasne
- korzystają z usáug firm zewnĊtrznych
ħródáo: opracowanie wáasne.

W przedstawionym przykáadzie wnioski są nastĊpujące: przedsiĊbiorcy korzystają z
usáug zewnĊtrznych, obniĪają koszty a zarazem podwyĪszają jakoĞü oferowanych wáasnych
8
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produktów i usáug. W warunkach integracji europejskiej po 2004 r. nastąpiáa jeszcze
zmiana warunków prawnych funkcjonowania MSP. Na przykáad9, osoby prowadzące
pozarolniczą dziaáalnoĞü gospodarczą na podstawie przepisów o dziaáalnoĞci gospodarczej
lub innych przepisów szczególnych, które rozpoczĊáy wykonywanie dziaáalnoĞci
gospodarczej nie wczeĞniej niĪ 25 sierpnia 2005 r., nie prowadzą, lub w okresie ostatnich
60 miesiĊcy kalendarzowych przed dniem rozpoczĊcia wykonywania dziaáalnoĞci
gospodarczej nie prowadziáy pozarolniczej dziaáalnoĞci, nie wykonują dziaáalnoĞci
gospodarczej na rzecz byáego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczĊcia
dziaáalnoĞci gospodarczej w bieĪącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywaáy
w ramach stosunku pracy lub spóádzielczego stosunku pracy czynnoĞci wchodzące w
zakres wykonywanej dziaáalnoĞci gospodarczej, mają prawo przez okres dwóch lat do
obniĪonych skáadek ZUS.
Bardzo waĪna teĪ jest dla maáych przedsiĊbiorców pomoc de minimis10. W przepisach
o ordynacji podatkowej unormowano udzielanie ulg na wniosek podatników prowadzących
dziaáalnoĞü gospodarczą. Zgodnie z przepisami, organ podatkowy moĪe przedsiĊbiorcy
udzieliü wszelkich ulg, jeĪeli nie stanowią one pomocy publicznej albo stanowią pomoc de
minimis w zakresie i na zasadach okreĞlonych w bezpoĞrednio obowiązujących aktach
prawa wspólnotowego. WartoĞü pomocy indywidualnej udzielonej przedsiĊbiorcy w ciągu
roku budĪetowego, áącznie z wartoĞcią pomocy udzielonej w okresie ostatnich 2 lat
poprzedzających, nie moĪe przekraczaü równowartoĞci kwoty 200 tys. euro. Istnieją teĪ
pewne ograniczenia, gdyĪ z pomocy de minimis nie skorzystają przedsiĊbiorcy, którzy
bĊdą zabiegali o finansowe wsparcie w ramach tzw. form nieprzejrzystych. PojĊcie to
obejmuje transakcje, co do których nie moĪna dokáadnie obliczyü wartoĞci pomocy
publicznej bez potrzeby przeprowadzenia oceny ryzyka. Dotacja w tych przepisach jest
uznawana za formĊ przejrzystą i nie wymaga oceny ryzyka.
Innym ograniczeniem jest zasada, Īe na pomoc de minimis nie mogą liczyü
przedsiĊbiorcy znajdujący siĊ w trudnej sytuacji ekonomicznej, którzy nie są w stanie ze
Ğrodków wáasnych lub pozyskanych z zewnątrz, np. od instytucji finansowych, pokryü strat
i przy braku wsparcia ze Ğrodków publicznych mogáoby to doprowadziü w krótkim czasie
do likwidacji przedsiĊbiorstwa. Typowe symptomy trudnej sytuacji to rosnące straty,
zwiĊkszanie siĊ zapasów, malejące obroty, zmniejszający siĊ przepáyw Ğrodków
finansowych, rosnące zalegáoĞci itp. Przykáadami takiej sytuacji są sprawy sądowe, w
których toczy siĊ postĊpowanie upadáoĞciowe wobec przedsiĊbiorstwa, lub gdy znajduje siĊ
ono w stanie niewypáacalnoĞci. Wprowadzono takĪe zakaz dzielenia Ğrodków pomocy,
których wartoĞü wykracza poza puáap de minimis, na mniejsze czĊĞci, tak by mieĞciáy siĊ w
tym puáapie. W przypadku gdyby miĊdzy pomocą uzyskaną dotychczas a jej ustawowym
limitem w wysokoĞci 200 tys. euro wystąpiáa róĪnica, to wedáug nowych wytycznych
przedsiĊbiorca w ogóle nie otrzyma pomocy, jeĞli wystąpi o kwotĊ przekraczającą tĊ
róĪnicĊ. Ma to zapewniü nieprzekroczenie dopuszczalnych wielkoĞci pomocy
wynikających z przepisów o wyáączeniach grupowych lub z decyzji Komisji Europejskiej
(moĪe to mieü miejsce w sytuacji, gdy np. przedsiĊbiorca otrzymuje pomoc z dwóch
róĪnych Ĩródeá na ten sam projekt).

9

Podstawa prawna: art. 18 ust. 8 ustawy o systemie ubezpieczeĔ spoáecznych [Ustawa... 1998].
Ordynacja podatkowa art. 67 b.§1 [Ustawa... 2007]; Rozporządzenie Komisji Europejskiej [Rozporządzenie...
2001].
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Sytuacja ekonomiczna przedsiĊbiorstw
Generalnie sytuacjĊ ekonomiczną badanych przedsiĊbiorstw naleĪy uznaü jako
korzystną. Szczegóáowe wyniki przedstawiamy w tabeli 3.
Tabela 3. Wyniki ekonomiczne badanych przedsiĊbiorstw
Table 3. Economic results in the investigated enterprises
Numer
przedsiĊbiorstwa

WielkoĞü przychodów w
roku, tys. zá

Koszty uzyskania przychodów
w roku, tys. zá

Dochód netto w roku,
tys. zá

2004

2007

2004

2007

2004

2007

1

1625

2528

1437

2176

188

352

2

449

840

325

430

124

410

3

80

152

70

98

10

54

4

190

320

130

220

60

100

5

257

290

213

217

44

73

6

190

280

90

160

100

120

7

920

1051

730

840

190

211

8

480

640

260

390

220

250

9

770

1080

380

622

390

458

ħródáo: opracowanie wáasne.

W badanych latach we wszystkich przedsiĊbiorstwach wzrosáa sprzedaĪ, podobnie
zresztą jak koszty, ale równieĪ dochód zwiĊkszyá siĊ przeciĊtnie o 46,6 %. Zmiany w
wynikach miĊdzy przedsiĊbiorstwami byáy jednak znaczne: od 11% wzrostu w
przedsiĊbiorstwie numer 7 do 440% w jednostce numer 3. RóĪnice w sytuacji wiązaáy siĊ z
podjĊtymi decyzjami, np. w przedsiĊbiorstwie numer 1 zredukowano zatrudnienie,
korzystając z usáug firm zewnĊtrznych, pozyskano nowych kontrahentów. W
przedsiĊbiorstwie numer 3 dochód wzrósá aĪ piĊciokrotnie (540%), gdyĪ przedsiĊbiorstwo
poprawiáo jakoĞü sprzedawanych towarów i usáug. Wiele usáug zlecono teĪ firmom
zewnĊtrznym. W przedsiĊbiorstwach o numerach 4, 5, 6, 7, 8 i 9 kondycja finansowa
poprawiáa siĊ w mniejszym stopniu. Poniesiono w nich pewne nakáady na Ğrodki trwaáe¸
dąĪono do ulepszania oferowanych towarów i usáug.

Podsumowanie
Sytuacja oraz pozycja ekonomiczna MSP po przystąpieniu Polski do Unii
Europejskiej, w warunkach zastosowania mechanizmów rynkowych, mimo silnej
konkurencji, w opiniach przedsiĊbiorców (80%) zmierza w dobrym kierunku. W handlu
ĪywnoĞcią, przy zmianach technologicznych, potrzeba jest duĪych nakáadów, ale dotacje
unijne zaczynają speániaü oczekiwania osób prowadzących dziaáalnoĞü gospodarczą.
Zaprezentowany przykáad dziewiĊciu przedsiĊbiorstw, dotyczące których wybrane dane
przedstawiono w artykule, pokazuje, iĪ moĪna osiągaü dobre wyniki finansowe, ale wydaje
siĊ, Īe aby uáatwiü rozwój polskich firm i przyciągnąü zagranicznych inwestorów, naleĪy
stworzyü w Polsce warunki prowadzenia dziaáalnoĞci korzystniejsze niĪ w pozostaáych
21

krajach UE. Konieczne jest m. in. zmniejszenie ryzyka i kosztów wynikających z
niejednoznacznego prawa, a takĪe nadmiaru wymogów formalno-prawnych.
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