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Szanowni Państwo,
oddajemy w Państwa ręce ósmą edycję Raportu GEM Polska, opracowanego
przez pracowników Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz Uniwersytetu
Ekonomicznego w Katowicach. Wspólnie reprezentujemy Polskę na forum ponad
50 zespołów, składających się głównie z przedstawicieli renomowanych uczelni
z całego świata, uczestniczących w międzynarodowym projekcie badawczym Global
Entrepreneurship Monitor, a przede wszystkim dostarczamy wiedzy na temat aktualnych
postaw, zachowań i aspiracji przedsiębiorczych Polaków, nastawienia naszego
społeczeństwa do przedsiębiorczości, a także oceny uwarunkowań powstawania i rozwoju
przedsiębiorstw w naszym kraju.
Począwszy od 2012 co roku dane na temat Polski są ujmowane w międzynarodowym raporcie
GEM Global Report. Z danych GEM korzystają m.in. Komisja Europejska, OECD czy World
Economic Forum.
Jednak to nie sposobność opowiedzenia światu o przedsiębiorczości w Polsce jest dla nas
najważniejsza w tym badaniu. GEM daje możliwość przyjrzenia się temu zjawisku przez
pryzmat innych państw, zarówno odległym geograficznie czy kulturowo, jak i bliższym –
na przykład innym państwom Europy, co też czynimy w niniejszym Raporcie. Porównując
stan przedsiębiorczość w różnych państwach, jak również analizując zmiany poszczególnych
wskaźników na przestrzeni lat w Polsce szukamy inspiracji do naszej bieżącej działalności.
Zachęcając Państwa do zapoznania się z niniejszym Raportem, chciałabym zwrócić uwagę,
że najnowsze dane, które w nim prezentujemy – z połowy 2018 r. – pokazują nieco inny
obraz przedsiębiorczości niż to miało miejsce w 2017 r. Można zaryzykować stwierdzenie,
że społeczeństwo polskie jest aktualnie wyjątkowo przychylne przedsiębiorczości, większość
Polaków widzi szanse biznesowe w swoim otoczeniu, obawa przed porażką przestaje być
istotną barierą w zakładaniu działalności gospodarczej. Obecnie co dziesiąty Polak deklaruje
chęć założenia firmy. Jednocześnie udział osób prowadzących młode firmy znacząco
zmniejszył się w porównaniu z 2017 r., wzrósł za to udział osób prowadzących firmy obecne
na rynku powyżej 3,5 lat. Z kolei ocena ekspercka wskazuje na znaczącą poprawę w wielu
obszarach związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstw, dotyczy to m.in. uwarunkowań
kulturowych i społecznych, dostępu do finansowania czy polityki publicznej w zakresie
przedsiębiorczości. Wciąż jeszcze sporo jest do zrobienia w obszarach związanych z edukacją
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przedsiębiorczości na etapie szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego i ustawicznego
oraz obciążeń związanych z kosztami wejścia na rynek.
Jako PARP staramy się odpowiedzieć na potrzeby osób prowadzących działalność gospodarczą.
Tylko w 2018 r. zostały uruchomione: program Platformy Startowe – pomagający młodym
firmom zrealizować swoje innowacyjne pomysły, Poland Prize, który ma przyciągać do Polski
osoby z zagranicy chcące prowadzić działalność w naszym kraju, konkursy na wsparcie na
ochronę własności przemysłowej czy wdrożenie prac B+R lub innowacji technologicznych.
Staramy się monitorować i kształtować kompetencje niezbędne dla dynamicznego rozwoju
przedsiębiorstw poprzez takie projekty jak Akademia Menedżera MSP czy Akademia
Menedżera Innowacji. Realizujemy badania w obszarze rynku pracy i współpracujemy
z Sektorowymi Radami ds. Kompetencji.
Kończąc, chciałabym podziękować wszystkim Ekspertom, którzy zgodzili się wziąć udział
w naszym badaniu uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości.
Zapraszam Państwa do lektury Raportu.



Małgorzata Oleszczuk
Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

Kluczowe wnioski
z Raportu GEM Polska 2019
W połowie 2018 r. 8 tys. dorosłych mieszkańców Polski oraz min. 2 tys. mieszkańców każdego
z 49 państw1 uwzględnionych w niniejszym Raporcie odpowiedziało na ten sam zestaw
pytań na temat postaw i zachowań przedsiębiorczych. Dodatkowo w każdym z państw
min. 36 ekspertów, z obszarów kluczowych dla działalności przedsiębiorstw, wzięło udział
w badaniu, w którym oceniło uwarunkowania rozwoju nowo powstałych firm. Poniżej
przedstawiono kluczowe wnioski na temat przedsiębiorczości w Polsce, tłem dla nich są dane
dla badanych państw Europy i świata.

Stajemy się pro‑przedsiębiorczym społeczeństwem
Prawie 9 na 10 (86%) dorosłych mieszkańców Polski uważa, że własna firma to dobry sposób
na zrobienie kariery, a blisko 8 na 10 (76%) Polaków jest zdania, że osobom, które założyły
własne firmy i odniosły sukces należy się uznanie. Pod tym względem jesteśmy w czołówce
badanych państw Europy2, gdzie średnio mniej, bo odpowiednio 61% i 69% mieszkańców
podziela powyższe opinie. Jednocześnie niemal co drugi Polak (46%) uważa, że w mediach
publicznych i Internecie często pojawiają się treści na temat nowo powstałych firm, które
odniosły sukces. W Europie średnio 56% badanych dostrzega takie informacje.
Nastawienie polskiego społeczeństwa do przedsiębiorczości jest obecnie najlepsze od czasu
rozpoczęcia badań GEM w Polsce, tj. od 2011 r. Poprawa wizerunku przedsiębiorcy
jest szczególnie widoczna w dwóch ostatnich edycjach badania – w 2016 r. 62% osób
traktowało założenie własnego biznesu jako dobrą ścieżkę kariery, a 58% było zdania,
że przedsiębiorcom, którzy odnieśli sukces, należy się uznanie społeczne. Tego samego
Szczegółowy wykaz państw, które wzięły udział w badaniach GEM w 2018 r., znajduje się w tabeli 1.1
niniejszego Raportu.
2
Badania ilościowe zrealizowało 20 krajów Europy: Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Francja, Grecja,
Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy, Polska, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja,
Turcja, Wielka Brytania, Włochy.
1
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nie można powiedzieć o społecznym odbiorze zaangażowania mediów w tworzenie
pro‑przedsiębiorczych postaw. W 2016 r. 56% Polaków dostrzegało treści na temat sukcesów
młodych firm w mediach, obecnie wskaźnik ten jest o 10 p.p. niższy.

Polacy dostrzegają szanse biznesowe w swoim otoczeniu,
coraz mniej obawiają się niepowodzenia
Blisko 7 na 10 (69%) Polaków dostrzega szanse biznesowe w swoim otoczeniu i niemal
co drugi (47%) jest zdania, że posiada wystarczające umiejętności i wiedzę do prowadzenia
firmy. Jednocześnie spośród osób, które widzą szanse biznesowe w swoim otoczeniu,
31% nie decyduje się na rozpoczęcie działalności z obawy przed porażką. W Europie
zdecydowanie mniej mieszkańców dostrzega szanse biznesowe w swoim otoczeniu (średnio
43%), również samoocena umiejętności biznesowych jest nieco niższa (44% mieszkańców
uważa je za wystarczające). Natomiast strach przed porażką jest większy – odczuwa go średnio
38% osób, które rozpoznają szanse biznesowe w swoim otoczeniu.
Jednocześnie, podobnie jak w poprzedniej edycji badań, co dziesiąty dorosły mieszkaniec
naszego kraju deklaruje chęć założenia firmy w ciągu kolejnych trzech lat. W gospodarkach
europejskich objętych badaniem takie plany ma średnio 11% mieszkańców.
W 2018 r. odnotowano zmniejszenie bariery rozwoju przedsiębiorczości jaką jest strach
przed porażką – wśród Polaków, którzy dostrzegają okazje biznesowe w swoim otoczeniu
jest 31% tych, którzy przyznali, że ryzyko, że działalność gospodarcza nie odniesie sukcesu,
zniechęciłoby ich do założenia biznesu (dla porównania w 2017 r. było to 34%, a w 2016 r.
aż 48%). Jednocześnie osłabło nieco przekonanie Polaków o posiadaniu wystarczającej wiedzy
i umiejętności do prowadzenia firmy (z 52% w 2017 r. do 47% w 2018 r.). Przy tym wskaźnik
intencji przedsiębiorczych Polaków oraz tych, którzy dostrzegają szanse biznesowe w swoim
otoczeniu pozostały na niezmienionym poziomie względem poprzedniej edycji badań.

Polska przedsiębiorczość staje się bardziej dojrzała
W przedsiębiorczość w Polsce zaangażowanych jest ponad 18% dorosłych, w Europie
podobnie, bo 17%. Odsetek osób, będących na etapie zakładania działalności gospodarczej
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lub prowadzących ją nie dłużej niż 3,5 roku (tzw. młodych firm), w polskim społeczeństwie
wynosi obecnie 5,2%. Znacznie więcej jest osób prowadzących firmy powyżej 3,5 roku
(dojrzałe firmy) – 13%. Na 10 osób prowadzących młode firmy przypada więc 25 będących
właścicielami dojrzałych podmiotów. Dla porównania w Europie odsetek mieszkańców
prowadzących młode firmy jest dwa razy wyższy, a dojrzałych – niemal 2 razy niższy (7%).
W Polsce podobnie jak w Europie wśród osób prowadzących młode firmy dominują osoby,
które są w trakcie zakładania działalności (wypłacające wynagrodzenie krócej niż 3 miesiące)
niż osób relatywnie dłużej obecnych na rynku (wynagrodzenia płacone od 3 miesięcy
do 3,5 roku), tzw. nowych firm. Przy czym w Polsce więcej jest firm w organizacji –
na 10 nowych firm przypada 40 na etapie organizacji, w Europie relacja ta wynosi 10 do 14.
Rok 2018, podobnie jak 2017, przyniósł wyraźne zmiany, jeśli chodzi o podstawowe wskaźniki
poziomu przedsiębiorczości w Polsce. Wskaźnik osób prowadzących młode firmy zmniejszył
się z niecałych 9% populacji dorosłych w 2017 r. do 5% w 2018 r., głównie za sprawą
zmniejszenia udziału osób prowadzących nowe firmy (od 3 do 42 miesięcy na rynku). Wzrósł
natomiast znacząco udział osób prowadzących dojrzałe firmy (ponad 3,5 roku działalności) –
z ok. 10% do 13% dorosłych.

Większość Polaków zakłada własną działalność, bo widzi
w tym szansę a nie przymus
Motywacją, która skłania Polaków do zakładania firm, jest przede wszystkim chęć
wykorzystania okazji na poprawę standardu życia poprzez wzrost dochodów osobistych
lub uzyskanie niezależności – według ostatnich danych za 2018 r. zadeklarowało tak 55
na 100 osób prowadzących młode firmy. Jedynie 8 na 100 stanowią osoby, które założyły
firmę z powodu konieczności, oznaczającej brak możliwości znalezienia pracy najemnej.
W 2018 r. nastąpiło wyhamowanie wzrostowego trendu, jeśli chodzi o relację osób
motywowanych pozytywnie do tych, którzy zdecydowali się na założenie własnego biznesu
z braku innej możliwości zarobkowania. Odsetek osób motywowanych pozytywnie zmniejszył
się z 68% w 2017 r. do 55% w 2018, zaś odsetek osób, które zakładają własny biznes
z powodu braku możliwości innej pracy zarobkowej pozostał na poziomie bliskim temu
z 2017 r. (9%).
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Młode firmy oferują bardziej innowacyjne produkty i nowsze
technologie
Dane za 2018 r. wskazują, że to młodsze firmy częściej niż te dłużej działające na rynku
wykorzystują najnowsze technologie czy metody pracy. W Polsce 12% młodych firm deklaruje
stosowanie technologii dostępnych na rynku do 5 lat, wśród dojrzałych jest to 4%. Większość,
bo 88% młodych firm i 97% dojrzałych, działa wykorzystując technologie dłużej dostępne na
rynku. Polskie firmy dzieli spory dystans do państw Europy objętych badaniem, gdzie średnio
36% młodych i 18% dojrzałych podmiotów działa opierając się na technologiach dostępnych
na rynku krócej niż 5 lat.
Jednocześnie więcej młodych firm niż dojrzałych postrzega swoją ofertę jako nową (dostępną
od roku) lub relatywnie nową (dostępną od 5 lat) na rynku. 22% firm młodych i 1% dojrzałych
uważa, że ich produkty/usługi są nowe dla wszystkich lub części klientów. W Europie tego
typu firm jest więcej w obu grupach – 46% wśród młodych i 32% wśród dojrzałych.
Polskie młode firmy znacznie częściej niż ich europejscy odpowiednicy uważają, że działają
w warunkach wysokiej konkurencji. Aż 74% z nich jest tego zdania wobec 54% młodych firm
w Europie. Podobnego zdania są osoby prowadzące dojrzałe firmy w Polsce – 72% z nich
deklaruje, że ma wielu konkurentów na rynku, w Europie w tej grupie podobnego zdania
jest 66% firm. Jedynie 3% osób prowadzących młode firmy w Polsce i 4% – dojrzałe uważa,
że nie ma konkurencji, jeśli chodzi o oferowane wyroby. W Europie 3 razy tyle młodych firm
jest tego samego zdania, jeśli chodzi o firmy dojrzałe ich przekonanie o rynku jest zbliżone
do tego wyrażanego przez ich polskich odpowiedników.

Zmiany w postawach przedsiębiorczych wśród kobiet
i mężczyzn
W 2018 r. 68% kobiet i 69% mężczyźn dostrzegało szanse biznesowe. Jednocześnie kobiety
znacznie częściej niż mężczyźni deklarowały, że odczuwają strach przed porażką w biznesie
(48% kobiet vs. 34% mężczyzn), również mniej z nich była przekonana o posiadaniu
wystarczających umiejętności do prowadzenia firmy (39% vs. 54%). W porównaniu
z poprzednią edycją badania odsetek kobiet dostrzegających szanse biznesowe spadł
nieznacznie (o 3 p.p.), znacznie mocniej (o 14 p.p.) zmniejszył się udział kobiet pozytywnie
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myślących o swoich przedsiębiorczych umiejętnościach. Kobiety również częściej niż w 2017 r.
obawiały się porażki w biznesie – wzrost o prawie 5 p.p. do 48%, podczas gdy dla mężczyzn
wskaźnik ten wynosił 34%.
W porównaniu do Europejek polskie kobiety częściej dostrzegają szanse biznesowe
w swoim otoczeniu, podobnie sytuacja wygląda w przypadku mężczyzn, choć różnica jest
mniejsza (28 p.p. w przypadku kobiet i 23 p.p. – mężczyzn). Polki częściej niż przeciętnie
mieszkanki państw Europy objętych badaniem mają pozytywną ocenę swoich umiejętności
przedsiębiorczych, w przypadku mężczyzn wynik jest na podobnym poziomie. Z kolei jeśli
chodzi o odczuwanie strachu przed niepowodzeniem nasze panie deklarują go tak samo
często jak ich koleżanki z Europy, zaś mężczyźni rzadziej (34% wobec 39%).
W Polsce kobiety nadal rzadziej są właścicielkami firm niż mężczyźni – w 2018 r. odsetek
mężczyzn prowadzących młode firmy wynosił 6%, zaś kobiet – 4,5%. Jeśli chodzi o dojrzałe
firmy – 10% kobiet prowadzi firmy dłużej niż 3,5 roku, dla mężczyzn wskaźnik wynosi prawie
16%. Przedsiębiorczość polskich kobiet wyróżnia się także na tle przedsiębiorczości mężczyzn
pod względem motywacji do zakładania działalności gospodarczej. Obecnie 11% mężczyzn
i 5% kobiet prowadzących młode firmy deklaruje, że głównym powodem założenia biznesu
był brak możliwości znalezienia pracy najemnej, jednocześnie aż 95% kobiet i 88% mężczyzn
prowadzących tego typu firmy założyło je z powodu chęci wykorzystania szansy jaką daje
własny biznes.

Nowe wątki w GEM
Nowymi kategoriami opisanymi w 2018 r. są:
• solo przedsiębiorcy – to osoby prowadzące młode firmy (będące w fazie organizacji
lub prowadzące firmy do 3,5 roku), które są ich właścicielami i które nie zatrudniają
pracowników w momencie badania i nie planują utworzenia żadnego miejsca pracy
w ciągu 5 lat. Stanowią one 2,6% młodych firm w Polsce. Wynik ten stawia nas
na 17. miejscu wśród 20 państw Europy objętych badaniem, liderem jest Holandia
z wynikiem 22,5%;
• firmy rodzinne – w Polsce ponad 90% młodych i dojrzałych firm jest zarządzana przez
rodzinę i krewnych. Zaangażowanie rodziny w działalność firm obejmuje nie tylko
posiadanie, zarządzanie, ale i pracę na ich rzecz. Badanie eksperckie wskazuje, że polskie
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•

firmy rodzinne cieszą się zaufaniem wśród Polaków. Dość wysoko eksperci oceniają
również uwarunkowania prawne i wsparcie rządowe dla firm rodzinnych;
gig economy – czyli praca za pośrednictwem platform internetowych, często praca
freelencerów. Wyniki badania eksperckiego w zakresie gig economy wskazują na
zróżnicowanie regionalne tego zjawiska. W gospodarkach o wysokich i średnich
dochodach3 praca za pośrednictwem platform internetowych jest powszechniejsza –
przedsiębiorstwa lub inne podmioty często korzystają z serwisów ogłoszeń dostępnych
on‑line w celu nabycia określonych usług. W tych gospodarkach zjawisko gig economy
jest wspierane przez politykę krajową m.in. poprzez tworzone uregulowania prawne.
Polska na tle analizowanych gospodarek jest w fazie raczkowania – ok. 1% osób dorosłych
korzysta z platform internetowych w celach zarobkowych, przy czym 85% z nich traktuje
ją jako dodatkową. Według oceny ekspertów, biorących udział w badaniu, znaczenie gig
economy w kolejnych latach będzie rosło.

Poprawiają się uwarunkowania rozwoju młodych firm
Zdaniem ekspertów, biorących udział w ocenie krajowych uwarunkowań powstawania
i rozwoju przedsiębiorstw, w 2018 r. nastąpiła poprawa uwarunkowań rozwoju nowo
powstałych firm w Polsce w porównaniu z poprzednimi dwoma latami. Ich ocena jest coraz
bardziej zbliżona do średniej oceny dla państw europejskich uczestniczących w badaniu4.
Obszarami, które funkcjonują w Polsce coraz lepiej są: normy kulturowe i społeczne, dostęp
do finansowania, dostęp do infrastruktury technicznej, komercyjnej i usługowej, polityka
rządu w zakresie przedsiębiorczości, publiczne programy wspierania przedsiębiorczości,
badania i rozwój oraz transfer wiedzy, edukacja przedsiębiorczości na poziomie
podstawowym i szkoły średniej. Natomiast w ocenie ekspertów obniżył się poziom edukacji
przedsiębiorczości na etapie szkolnictwa wyższego, kształcenia zawodowego i ustawicznego
oraz obciążeń związanych z kosztami wejścia na rynek.
Co więcej część z tych obszarów oceniono lepiej niż średnio w badanych państwach Europy
– chodzi tu o: otwartość rynku wewnętrznego, politykę rządu w zakresie przedsiębiorczości,
dostęp do finansowania, infrastrukturę techniczną oraz normy kulturowe i społeczne.
3
4

Wykaz państw objętych badaniem w 2018 r. w podziale na poziom dochodu zamieszczony jest w tabeli 1.1.
Porównaj z danymi w tabeli 1.1.
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Natomiast poprawy wymagają przede wszystkim polityka związana z biurokracją i podatkami,
edukacja przedsiębiorczości (zarówno na poziomie podstawowym, średnim, jak i na etapie
uczelni i kształcenia zawodowego) oraz obszar związany z B+R i transferem wiedzy.

Wybrane wskaźniki przedsiębiorczości w Polsce i w Europie
(średnia)
2011
PL

2012
PL

2013
PL

2014
PL

2015
PL

2016
PL

2017
PL

2018
PL

2018
EU

Przedsiębiorczość jako dobra
ścieżka kariery (% dorosłych,
którzy uważają, że własna firma
to dobry sposób na zrobienie
kariery)

73

68

67

63

61

62

79

86

61

Wizerunek przedsiębiorcy
(% dorosłych, którzy uważają, że
przedsiębiorcom, którzy odnieśli
sukces, należy się uznanie)

64

57

60

56

56

56

68

76

69

Dostrzeganie tematyki
przedsiębiorczości w mediach
(% dorosłych, którzy dostrzegają
tematykę przedsiębiorczości
w mediach publicznych
i Internecie)

58

56

59

55

52

58

51

46

56

Intencje przedsiębiorcze
(% dorosłych deklarujących chęć
założenia firmy w ciągu 3 lat)

23

22

17

16

20

21

10

10

11

Dostrzeganie szans biznesowych
w otoczeniu (% dorosłych, którzy
dostrzegają szanse biznesowe
w swoim otoczeniu)

33

20

26

31

33

40

69

69

43

Samoocena zdolności
przedsiębiorczych (% dorosłych,
którzy uważają, że mają
wystarczające umiejętności
i wiedzę do prowadzenia firmy)

52

54

52

54

56

60

52

47

44

Strach przed porażką (% osób,
które dostrzegają szanse
biznesowe, ale nie zakładają
firmy z powodu strachu przed
niepowodzeniem)

43

44

47

51

48

48

34

31

38

Wskaźnik
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2011
PL

2012
PL

2013
PL

2014
PL

2015
PL

2016
PL

2017
PL

2018
PL

2018
EU

Młode firmy – TEA (osoby
w trakcie zakładania firmy lub
prowadzące ją do 3,5 lat jako
% dorosłych)

9,0

9,4

9,3

9,2

9,2

10,7

8,9

5,2

8,0

Dojrzałe firmy (osoby prowadzące
firmy dłużej niż 3,5 roku jako
% dorosłych)

5,0

5,8

6,5

7,3

5,9

7,1

9,8

13,0

7,2

Zaprzestanie działalności
(% dorosłych, którzy w ciągu
ostatnich 12 miesięcy zaprzestali
prowadzenia działalności
gospodarczej)

4,2

3,9

4,0

4,2

2,7

3,8

2,9

2,4

2,8

Przedsiębiorczość z konieczności
(osoby, które założyły firmę
z braku innych możliwości pracy
jako % TEA)

48

41

47

37

28

27

9

8

18

Przedsiębiorczość z powodu
szansy (Innovation Driven
Opportunity – osoby, które
założyły firmę z powodu chęci
wykorzystania szansy na
poprawę standardu życia przez
wzrost dochodów lub uzyskanie
niezależności jako % TEA)

32

30

33

47

46

52

68

55

48

Wskaźnik

Źródło: obliczenia własne na podstawie danych GEM.

1. O badaniu GEM
GEM jest największym projektem badawczym w zakresie przedsiębiorczości, który
koncentruje się na przedsiębiorczości we wczesnym stadium działalności. Służy trzem
celom: 1) umożliwia pomiar różnic w przedsiębiorczych postawach, aktywności i aspiracjach
pomiędzy państwami; 2) pozwala zidentyfikować czynniki determinujące naturę i poziom
krajowej aktywności przedsiębiorczej; 3) umożliwia sformułowanie wniosków istotnych dla
polityki społeczno‑gospodarczej, w tym wspierania przedsiębiorczości.
W 2019 r. GEM świętuje 20‑lecie swojego istnienia. Formalnie projekt został utworzony
w 1997 r. z inicjatywy naukowców z Babson College (USA) oraz London Business School
(Wielka Brytania). W 1999 r. została przeprowadzona pierwsza edycja badań, w której
uczestniczyło 10 państw, w ostatniej edycji z 2018 r. było ich już 54.
GEM opiera się na jednolitej metodologii pozyskiwania danych. W każdym z państw
biorących w nim udział co roku przeprowadzane jest badanie ilościowe na minimalnej próbie
2000 dorosłych mieszkańców w wieku 18–64 lat oraz badanie jakościowe – przynajmniej
36 indywidualnych wywiadów z ekspertami w dziedzinie przedsiębiorczości. Za proces
zbierania danych odpowiadają tzw. Zespoły Krajowe (ang. National Teams), tworzone
w większości przypadków przez przedstawicieli uczelni z poszczególnych państw. Dodatkowo
proces pozyskiwania danych, a następnie ich przetwarzania jest ściśle kontrolowany przez
centralny zespół metodologów w GEM.
Polskę od 2011 r. reprezentuje w GEM Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości wraz
z Uniwersytetem Ekonomicznym w Katowicach.

1.1. Modele GEM
Badania w ramach GEM są oparte na modelach teoretycznych stworzonych na bazie
wieloletniego dorobku nauki o przedsiębiorczości. Dwa najważniejsze to model zależności
istniejących w gospodarce, których efektem jest rozwój oraz model indywidualnego procesu
przedsiębiorczego.
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Rozumienie przedsiębiorczości w GEM
Przedsiębiorczość jest terminem bardzo pojemnym, z wieloma różnorodnymi znaczeniami.
GEM operacjonalizuje to pojęcie jako „każdą próbę tworzenia nowej firmy lub nowego
przedsięwzięcia, taką jak samozatrudnienie, nowa organizacja gospodarcza, ekspansja
istniejącej organizacji, dokonaną przez jednostkę, zespół ludzi lub istniejącą organizację”5.
Podczas gdy definicja przedsiębiorczości jako nowej aktywności gospodarczej jest wąska,
samo pojęcie aktywności gospodarczej jest rozumiane dość szeroko. Ma to swoje implikacje
w pomiarze poziomu przedsiębiorczości w GEM, która nie jest ograniczana do rejestracji
nowej działalności gospodarczej. Traktowana jest bardziej w kategoriach behawioralnych niż
instytucjonalnych i obejmuje zarówno zachowania przedsiębiorcze prowadzące
do rejestracji nowych podmiotów gospodarczych, jak i zachowania przedsiębiorcze w już
istniejących organizacjach.

Model procesu przedsiębiorczości
Podejście do procesu przedsiębiorczego przyjęte w GEM polega na identyfikowaniu fazy,
w jakiej znajduje się przedsięwzięcie gospodarcze (rys. 1) w danym momencie – od jego
kształtowania rozpoznawania okazji biznesowych i samooceny własnych umiejętności
przedsiębiorczych, przez prowadzenie firmy, po wycofanie się z tej działalności.
Jednocześnie uwaga skoncentrowana jest na wczesnych etapach działalności. Jest to jeden
z istotnych elementów odróżniających GEM od innych projektów badawczych w dziedzinie
przedsiębiorczości, gdzie często bada się rejestrację nowych podmiotów na podstawie danych
krajowych urzędów statystycznych, co nie pozwala na dogłębny wgląd w charakterystyki
nowych przedsięwzięć.
W modelowaniu procesu przedsiębiorczości GEM posługuje się trzema stadiami rozwoju
przedsięwzięcia gospodarczego. Ze względu na to, w której fazie znajduje się przedsiębiorca,
można go określić jako pre‑przedsiębiorcę, nowego przedsiębiorcę lub dojrzałą firmę.

P.D. Reynolds, M. Hay, S.M. Camp Global Entrepreneurship Monitor 1999 Executive Report, Paul D.
Reynolds, Michael Hay and Kauffman Center for Entrepreneurial Leadership at the Ewing Marion Kauffman
Foundation, 1999.
5
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Rysunek 1.1. Model procesu przedsiębiorczego według GEM

Źródło: N. Bosma, D. Kelley, Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Global Report, GERA 2019, s. 16.

W metodologii GEM:
• pre‑przedsiębiorcy (nascent entrepreneurs) to osoby zaangażowane w zakładanie firmy,
której będą właścicielami lub współwłaścicielami, oraz przedsiębiorcy w fazie organizacji,
gdzie okres wypłacania właścicielom wynagrodzeń nie przekracza 3 miesięcy;
• nowi przedsiębiorcy to osoby, które są właścicielami nowej firmy i nią zarządzają,
tj. prowadzą działalność gospodarczą, w ramach której przez ponad 3, ale nie dłużej niż
42 miesiące wypłacane są właścicielom wynagrodzenia. Okres trzech i pół roku uznaje
się za krytyczny w działalności przedsiębiorczej. Jego przetrwanie świadczy o sukcesie
pierwszego etapu, czyli założenia działalności i przejściu do kolejnego etapu, czyli
zarządzania istniejącą firmą;
• dojrzałe firmy to te, które funkcjonują na rynku dłużej niż 42 miesiące (3,5 roku) – ponad
3,5 roku wypłacają wynagrodzenie
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TEA (Total early‑stage Entrepreneurial Activity), czyli całkowita przedsiębiorczość
we wczesnym stadium jest centralnym wskaźnikiem tworzonym w badaniach GEM.
Oznacza on procent ludności w wieku produkcyjnym (18–64 lata), która jest zaangażowana
w zakładanie działalności gospodarczej lub prowadzenie nowej (działającej do 3,5 roku) firmy.
W modelu procesu przedsiębiorczości GEM do całkowitej przedsiębiorczości we wczesnym
stadium zalicza się pre‑przedsiębiorców i nowych przedsiębiorców, nie zalicza się za to
firm dojrzałych. Metodologia wyliczania wskaźnika TEA jest dość złożona i opiera się
na odpowiedziach na kilka pytań z kwestionariusza badania GEM dotyczących zamiarów
oraz działań podejmowanych w zakresie zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej.
Należy podkreślić, że wskaźnik TEA nie mierzy udziału ludności prowadzącej działalność
gospodarczą, ale udział ludności zakładającej i prowadzącej ją we wczesnym stadium wśród
populacji osób dorosłych. Jest w tym kontekście wskaźnikiem wyprzedzającym, pozwala
na prognozowanie intensywności działalności gospodarczej w społeczeństwie.
Prócz faz GEM w procesie przedsiębiorczości rozpoznaje również nastawienie i zdolności,
które poprzedzają decyzję o założeniu działalności, a także przyczyny porzucenia działalności
przez byłych przedsiębiorców, co jest istotne ze względu na kwestię ponownego zakładania
biznesu przez niektórych z nich.
Warto podkreślić, że podejście polegające na poddawaniu badaniom i analizie osób, a nie
firm, jest charakterystyczne dla GEM i pozwala na znacznie głębszy wgląd w naturę procesu
przedsiębiorczości. Daje to rezultaty dwojakiego rodzaju. Pozwala na analizę procesu
przedsiębiorczości w wielu układach, na przykład identyfikację ludzi o podobnym nastawieniu
i charakterystykach. Z drugiej strony daje możliwość odkrycia większej liczbyróżnic między
państwami. Otrzymujemy bowiem informacje nie tylko na temat liczby przedsiębiorców
w danym kraju, ale również na temat różnic w ich nastawieniu i charakterystykach
w poszczególnych fazach prowadzenia działalności.

Model rozwoju gospodarczego GEM
Model rozwoju gospodarczego GEM opiera się na kilku istotnych założeniach. Po pierwsze,
stan gospodarki jest silnie uzależniony od dynamicznego sektora przedsiębiorczości.
Zależność ta zachodzi na wszystkich etapach rozwoju gospodarczego, może ona jednak
przybierać różne nasilenie i charakter. Przedsiębiorczość z przymusu, szczególnie w słabiej

1. O badaniu GEM
19

rozwiniętych gospodarczo regionach lub tych cierpiących na czasowy wzrost bezrobocia,
może wspomagać gospodarkę w sytuacji, gdy opcje zatrudnienia są ograniczone. Bardziej
rozwinięte gospodarki w wyniku swojego bogactwa i potencjału innowacyjnego tworzą
więcej okazji biznesowych, oferują one większą liczbę miejsc pracy dla osób, które mogłyby
alternatywnie zostać przedsiębiorcami.
Po drugie, potencjał przedsiębiorczy gospodarki jest oparty na jednostkach obdarzonych
zdolnością i motywacją do rozpoczęcia działalności gospodarczej i może być wzmocniony
przez pozytywny społeczny odbiór przedsiębiorczości. Przedsiębiorczość o wysokim
potencjale wzrostu jest też głównym czynnikiem tworzenia nowych miejsc pracy,
a konkurencyjność jest stymulowana przez firmy innowacyjne i te podejmujące działalność
poza granicami kraju.
Model ten przedstawiony jest na rysunku 1.2. Widać na nim sieć zależności między
uwarunkowaniami przedsiębiorczości, atrybutami indywidualnymi przedsiębiorców,
charakterem powstających przedsięwzięć, efektami aktywności przedsiębiorczej oraz
ich wpływem na życie społeczne i gospodarcze. Szczególnie istotne w modelu jest
uwypuklenie znaczenia atrybutów indywidualnych (psychologicznych, demograficznych,
motywacyjnych), wartości społecznych powiązanych z przedsiębiorczością oraz
charakteru aktywności przedsiębiorczej. Do tej ostatniej kategorii zaliczone są fazy życia
przedsięwzięcia gospodarczego, typ przedsięwzięcia (wysokiego wzrostu, innowacyjne,
międzynarodowe) oraz rodzaj działalności, przez który rozumiana jest przedsiębiorczość
indywidualna (TEA), o której była mowa powyżej oraz intraprzedsiębiorczość (Employee
Entrepreneurial Activity – EEA). Intraprzedsiębiorczość, zwana również przedsiębiorczością
organizacyjną bądź korporacyjną, oznacza tworzenie przedsięwzięć przedsiębiorczych
nie na własną rękę, ale w imieniu pracodawcy przez pracownika. Wskaźnikiem tej
formy przedsiębiorczości jest EEA – odsetek populacji, który pełni dominującą rolę
w przedsiębiorczości organizacyjnej.
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Rysunek 1.2. Model rozwoju gospodarczego GEM

Źródło: N. Bosma, D. Kelley, Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Global Report, GERA 2019.

Klasyfikacja państw
W GEM stosowany jest podział państw według poziomu rozwoju gospodarczego zgodnie
z podejściem stosowanym przez World Economic Forum (WEF). Do 2017 r. WEF klasyfikował
gospodarki na zorientowane na czynniki produkcji, efektywność oraz innowacyjność6.
W ubiegłym roku zmienił podejście na dochodowe (patrz The Global Competitiveness Report
20187), zgodnie z którym wyróżnia się cztery grupy państw: o niskim poziomie dochodu
(low‑income), niższym‑średnim poziomie dochodu (lower‑middle), wyższym‑średnim
(upper‑middle) oraz wysokim (high). Dochód mierzony jest za pomocą dochodu narodowego
brutto (GNI) na mieszkańca, w USD8.

Więcej nt. temat w Raporcie z badania GEM Polska 2017/2018, PARP 2018, s. 14.
The Global Competitiveness Report 2018, WEF 2019.
8
Jest to klasyfikacja Banku Światowego. Wartości w USD uzyskiwane są po przeliczeniu z wartości GNI
w walucie krajowej przy wykorzystaniu metody World Bank Atlas method.
6
7
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Na użytek analiz przedstawionych w niniejszym raporcie gospodarki o niższym‑średnim
i wyższym‑średnim poziomie dochodu narodowego zostały połączone w jedną grupę –
o średnim poziomie dochodu. W ten sposób otrzymaliśmy trzy grupy państw: o niskim,
średnim i wysokim poziomie dochodu9 (tabela 1.1). Polska należy do grupy państw o wysokim
poziomie dochodu.
Tabela 1.1. Klasyfikacja państw uczestniczących w GEM w 2018 r. według poziomu dochodu
narodowego w przeliczeniu na mieszkańca danego kraju
Niski poziom dochodu
Angola, Egipt, Indie, Indonezja,
Madagaskar, Maroko, Mozambik*,
Sudan

Średni poziom dochodu
Bułgaria, Brazylia, Chiny,
Dominikana*, Gwatemala, Iran,
Kazachstan*, Kolumbia, Liban,
Meksyk*, Peru, Rosja, Tajlandia,
Turcja

Wysoki poziom dochodu
Arabia Saudyjska, Argentyna,
Austria, Chorwacja, Cypr, Chile,
Francja, Grecja, Hiszpania,
Holandia, Irlandia, Izrael, Japonia,
Kanada, Katar, Korea Pd.,
Luksemburg, Łotwa*, Niemcy,
Panama, Polska, Puerto Rico,
Słowacja, Słowenia, Stany
Zjednoczone Ameryki, Szwajcaria,
Szwecja, Tajwan, Urugwaj, Wielka
Brytania, Włochy, Zjednoczone
Emiraty Arabskie

* uwzględniony tylko w analizach dotyczących badania jakościowego NES (Rozdział 3).

1.2. Prowadzenie badań w GEM
Badania w projekcie GEM prowadzone są w dwóch częściach. Pierwsza z nich to typowo
ilościowe badanie populacji dorosłych (Adult Population Survey – APS) przeprowadzane
na reprezentatywnej próbie osób w wieku produkcyjnym (18–64 lata). Druga część badań
– jakościowa – polega na zbieraniu opinii ekspertów krajowych na temat uwarunkowań
powstawania i rozwoju nowych firm w danym kraju (National Experts Survey – NES).

Bank Światowy 1 lipca każdego roku weryfikuje klasyfikację krajów wg kryterium dochodowego. W 2018 r.
obowiązywały następujące progi dla poszczególnych grup: low‑income – do 1025 USD na mieszkańca,
middle‑income – do 12 375 USD, high‑income – powyżej 12 375 USD. Więcej: https://datahelpdesk.worldbank.
org/knowledgebase/articles/378834-how-does-the-world-bank-classify-countries.
9
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APS
Corocznie badanie populacji dorosłych przeprowadza się na próbie co najmniej 2000 osób
dorosłych w każdym kraju, biorącym udział w projekcie. Badanie zazwyczaj przeprowadza
się metodą CATI z uwzględnieniem wykorzystania przez gospodarstwa domowe w każdym
kraju telefonii stacjonarnej i komórkowej. W badaniu APS dokonuje się pomiaru wskaźnika
TEA, pozyskiwane są z niego również informacje na temat aspiracji i percepcji społeczeństwa
w zakresie przedsiębiorczości, aspiracji wzrostowych przedsiębiorców, dążenia przez nich
do internacjonalizacji, a także finansowania działalności gospodarczej.

NES
Badanie ekspertów krajowych dokonywane jest na próbie co najmniej 36 specjalistów
z różnych dziedzin powiązanych bezpośrednio lub pośrednio z przedsiębiorczością. Celem
tej części badania jest rozpoznanie ramowych czynników przedsiębiorczości w danym kraju.
W każdym kraju wyboru grupy ekspertów dokonuje się na podstawie tych samych kryteriów,
z których głównymi są rodzaj prowadzonej działalności (naukowiec, menedżer, polityk
itd.) oraz doświadczenie w prowadzeniu działalności przedsiębiorczej (przedsiębiorca –
nie‑przedsiębiorca).

2. P
 rzedsiębiorczość w Polsce
– wyniki badania populacji
dorosłych (Adult Population
Survey)
Niniejszy rozdział prezentuje aktualne dane na temat aktywności przedsiębiorczej
mieszkańców Polski w 2018 r., a także zmiany, jakim ona podlegała w ostatnich ośmiu latach
(od 2011 r.).
Dane dotyczące przedsiębiorczości w Polsce zostały pozyskane w ramach badania
ilościowego, zrealizowanego w połowie 2018 r. na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie
dorosłych mieszkańców naszego kraju. Przeprowadzono wówczas 8000 wywiadów, podobnie
jak w 2017 r., kiedy po raz pierwszy zwiększono próbę z uwagi na zamysł uchwycenia
grupy startupów i zdobycia wiedzy na ich temat. W okresie 2011–2016 w ramach badania
przeprowadzano co roku 2000 wywiadów10.
Tłem dla bieżącej sytuacji w Polsce są dane dla państw Europy oraz państw o niskim, średnim
i wysokim poziomie dochodu, które wzięły udział w badaniu ilościowym w 2018 r. W sumie
było to 49 państw świata11, w tym 20 z Europy12. Szczegółowe dane na temat aktywności
przedsiębiorczej w tych gospodarkach dostępne są w raporcie światowym GEM Global Report
2018/1913.

Więcej nt. startupów w Polsce w raporcie Startupy w Polsce, PARP 2019, udostępnionym na stronie https://
badania.parp.gov.pl.
11
Szczegółowy wykaz wszystkich państw, które wzięły udział w badaniach ilościowych i jakościowych GEM
w 2018 r., w podziale wg poziomu dochodu znajduje się w tabeli 1.1.
12
Austria, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Niemcy,
Polska, Rosja, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy.
13
GEM Global Report 2018/19, Global Entrepreneurship Monitor. Raport dostępny na stronie GEM:
www.gemconsortium.org oraz na stronie PARP: http://badania.parp.gov.pl/global-entrepreneurship-monitor-gem.
10
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Unikalność podejścia przyjętego w GEM polega na postrzeganiu zjawiska przedsiębiorczości
przez pryzmat jednostki jaką jest człowiek, a nie zarejestrowany podmiot gospodarczy.
Aby uzyskać wiedzę na temat przedsiębiorczości w danym kraju, w GEM monitoruje się
zarówno nastawienie społeczeństwa do przedsiębiorców, jak i postawy oraz zachowania
przedsiębiorcze poszczególnych jednostek. W niniejszym rozdziale przedstawione zostały
dane dotyczące nastawienia społeczeństwa do przedsiębiorców i przedsiębiorczości,
pro‑przedsiębiorczych postaw indywidualnych Polaków oraz poziomu przedsiębiorczości
na jej poszczególnych etapach rozwoju: od podejmowania pierwszych działań w kierunku
założenia firmy przez moment jej narodzin, rozwój, po fazę schyłkową, w której następuje
wycofanie się z prowadzenia działalności. Rozdział dostarcza także wiedzy o motywacjach,
którymi kierowali się młodzi przedsiębiorcy, zakładając firmę oraz ich aspiracjach
rozwojowych (poprzez innowacyjność, umiędzynarodowienie lub wzrost zatrudnienia).
Zebrane dane pozwoliły także na dokonanie charakterystyki przedsiębiorców pod kątem płci
czy sektorów prowadzonej działalności.

2.1. Polacy wobec przedsiębiorczości
Zacznijmy od przyjrzenia się, jakie jest nastawienie polskiego społeczeństwa do
przedsiębiorczości przez pryzmat trzech kwestii: wizerunku przedsiębiorców, traktowania
prowadzenia własnej firmy jako realnego wyboru pracy zarobkowej oraz dostrzegania roli
mediów w kształtowaniu opinii publicznej na temat przedsiębiorczości.
Najnowsze dane GEM wskazują, że aż 86% Polaków uważa, że własna firma to dobry sposób
na zrobienie kariery. To trzeci najlepszy wynik wśród badanych państw świata – po Gwatemali
(gdzie niemal wszyscy mieszkańcy podzielają to zdanie – 94,4%) i Madagaskarze (87,2%).
Jednocześnie jest to najlepszy wynik w Europie, gdzie średnio 61% mieszkańców przychyla się
do stwierdzenia, że prowadzenie własnej działalności jest dobrym sposobem na życie. Warto
zwrócić uwagę, że wynik Polski jest także wyższy niż średnia dla wszystkich grup państw,
niezależnie od poziomu dochodu.
Jako społeczeństwo jesteśmy coraz bardziej skłonni docenić wysiłek przedsiębiorców – blisko
8 na 10 (76%) dorosłych mieszkańców naszego kraju jest zdania, że osobom, które założyły
własne firmy i odniosły sukces należy się uznanie. Warto podkreślić, że jest to jeszcze lepszy
rezultat niż w poprzedniej edycji badań – z 2017 r., kiedy to po raz pierwszy od początku
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realizacji badania GEM w Polsce, osiągnęliśmy wynik na poziomie średniej dla badanych
państw Europy. Obecny wynik daje nam 2. miejsce w Europie po Irlandii, gdzie prawie 84%
społeczeństwa jest zdania, że osobom, które założyły własny biznes i odniosły sukces należy
się uznanie.
Wykres 2.1. Społeczna percepcja przedsiębiorczości w Polsce na tle średniej dla badanych
państw Europy oraz grup gospodarek według poziomu dochodu w 2018 r. (% dorosłych
w wieku 18–64 lata)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Nieco inaczej przedstawia się sytuacja, jeśli chodzi o wpływ mediów na społeczny odbiór
przedsiębiorczości. W najnowszej edycji badań, prowadzonych w połowie 2018 r., jedynie
46% Polaków zgodziło się ze stwierdzeniem, że w mediach publicznych i Internecie często
pojawiają się historie opisujące nowe, krótko istniejące firmy, które odniosły sukces. Pod tym
względem zajmujemy 44. miejsce na 4714 badanych państw świata oraz przedostatnie wśród
20 badanych państw Europy (najniższy odsetek osób, które zgodziły się ze stwierdzeniem,
że media publiczne i Internet często dostarczają treści nt. młodych przedsiębiorców, którzy
odnieśli sukces ma Bułgaria – 45%, a najwyższy Słowenia – 77%). Wynik dla Polski jest także
niższy niż średnie wartości notowane dla wszystkich analizowanych grup państw świata.
Przyjrzyjmy się zmianom jakim podlegało postrzeganie przedsiębiorczości przez polskie
społeczeństwo w ostatnich ośmiu latach (wykres 2.2). Przez ten czas wyraźnie poprawił się
14

Brak danych dla Brazylii i Libanu.
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wizerunek przedsiębiorcy – przybywa osób Polaków, dla których możliwość prowadzenia
własnej firmy stanowi rozsądną alternatywę pracy zarobkowej (wzrost o 13 p.p.) oraz odsetek
osób, które skłonne są obdarzyć szczególnym statusem przedsiębiorców, którym się powiodło
w biznesie (wzrost o 12 p.p.). Jednocześnie mocno spadł odsetek osób, które uważają,
że media publiczne i Internet obfitują w tematy poświęcone młodym firmom. Co więcej,
szczególnie dynamiczne zmiany we wszystkich analizowanych wskaźnikach widoczne są
w ostatnich dwóch ostatnich edycjach badań. Od 2016 r. odsetek osób, które traktują
założenie firmy jako dobrą ścieżkę kariery, wzrósł o 39%, zaś osób skłonnych wyróżnić
zwycięskich przedsiębiorców – o 36%, dodatkowo odsetek osób dostrzegających częste
tematy o przedsiębiorczości w mediach publicznych i Internecie spadł o 21%.
Wykres 2.2. Percepcja przedsiębiorczości w polskim społeczeństwie w latach 2011–2018 (%
dorosłych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Trudno wskazać jednoznaczną przyczynę powyższych zmian. Po trosze może to być efekt
wyjątkowo korzystnej sytuacji gospodarczej w ostatnich dwóch latach, wyrażającej się
m.in. wysoką dynamiką wzrostu PKB (rzędu 5% r/r) i dobrą sytuacją na rynku pracy (stopa
bezrobocia na poziomie ok. 6%). Może to być także rezultat zagoszczenia w świadomości
społecznej nowego – i co więcej przedstawianego w pozytywnym świetle – typu
przedsiębiorcy jakim są startupy i związane z nimi nowatorskie wydarzenia, przestrzenie,
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formy współpracy i działania. Może być to także w pewnym stopniu efekt dostrzegania
przez społeczeństwo ułatwień prowadzenia działalności gospodarczej jakie są wprowadzane
od 2016 r.
Wydaje się, że proces ten powinien być wspierany przez media, szczególnie publiczne.
Dlatego wynik badania wskazujący, że coraz mniej Polaków dostrzega tematykę
przedsiębiorczości w mediach skłania do szukania przyczyn takiego stanu rzeczy. W GEM
pytamy o rolę mediów publicznych i Internetu, nie ma tu mediów niepublicznych. Tymczasem
jeśli chodzi o stacje telewizyjne, największą oglądalność w 2018 r. miał w kolejności:
Polsat, TVP1, TVN, TVP215. Jednocześnie względem poprzedniego 2017 r. stacje publiczne
odnotowały mocne wzrosty, zaś niepubliczne – spadki, co wydaje się wskazywać na
niewykorzystanie pełnego potencjału stacji publicznych do kształtowania pozytywnego
wizerunku przedsiębiorcy. Z drugiej strony być może jest jeszcze inne rozwiązanie tej sytuacji.
Jak pokazują dane Nielsen Audience Measurement od kilku lat skraca się czas jaki przeciętny
Polak spędza przed telewizorem (w 2015 r. wynosił on 4 godz. 23 min, zaś w 2018 r. – 4 godz.
17 minut), zmniejsza się też odsetek gospodarstw domowych, które posiadają telewizor
(w 2010 r. wynosił on 98,5%, zaś w 2018 r. – 96,4%)16.
Sytuacja wydaje się być złożona, co potwierdzają dane na temat wykorzystania Internetu
przez Polaków. Jak wynika z badań CBOS przeprowadzonych w maju 2019 r. niemal połowa
dorosłych Polaków (48%) czyta w Internecie prasę i sprawdza portale informacyjne, 38%
dorosłych ogląda on‑line telewizję, filmy czy seriale i materiały, zaś 19% słucha radia17.
Jednocześnie lista najczęstszych haseł, których Polacy w 2018 r. szukali w Internecie,
to przede wszystkim treści poświęcone sportowi, wyborom samorządowym, najnowszym
filmom, tudzież porady praktyczne (z obszaru motoryzacji czy też kulinariów)18.

Krótszy czas oglądania telewizji w 2018 roku. Liderem Polsat, TVP1 i TVP2 na plusie (raport),
Wirtualnemedia.pl, 3.01.2019, dostęp 2.08.2019, https://www.wirtualnemedia.pl/artykul/ogladalnosc-telewizji2018-rok-atv-top-kanaly-programy-reklama.
16
Mały Rocznik Statystyczny Polski 2019, GUS, 15.07.2019.
17
Korzystanie z Internetu, CBOS, 19.07.2019 w Co Polacy robią w sieci? Opublikowano badania, TVP Info,
22.07.2019, dostęp 2.08.2019, dostęp: https://www.tvp.info/43605473/co-polacy-robia-w-sieci-opublikowanobadania.
18
Czego szukali w Google Polacy w 2018 r.? Lista haseł może was bardzo zaskoczyć, Wprost, 12.12.2018 r.,
dostęp 2.08.2019. https://www.wprost.pl/internet/10175387/czego-szukali-w-google-polacy-w-2018-r-listahasel-moze-was-bardzo-zaskoczyc.html.
15
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2.2. Postawy przedsiębiorcze Polaków
Widać zatem, że 2018 r. przyniósł kolejną znaczną poprawę, jeśli chodzi o nastawienie
polskiego społeczeństwa do przedsiębiorców. Spójrzmy teraz jak kształtują się
pro‑przedsiębiorcze postawy indywidualnych Polaków.
Niemal 7 na 10 dorosłych dostrzega szanse biznesowe w swoim otoczeniu. Wynik ten daje
nam 6. miejsce na 49 państw świata objętych badaniem i drugi wśród badanych państw
Europy (po Szwecji, gdzie 82% dorosłych mieszkańców korzystnie ocenia swoje otoczenie).
Jest to też znacznie wyższy wynik niż średnia dla badanych państw Europy czy też wszystkich
analizowanych grup państw.
Wykres 2.3. Postawy przedsiębiorcze w Polsce na tle średniej dla badanych państw Europy
oraz grup gospodarek według poziomu dochodu w 2018 r. (% dorosłych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Również samoocena zdolności przedsiębiorczych Polaków jest na wysokim poziomie
– obecnie 47% dorosłych wyraża przekonanie, że dysponuje wystarczającą wiedzą
i umiejętnościami do prowadzenia firmy. Jest to 5. wynik wśród badanych państw
Europy – po Turcji, Słowacji, Słowenii i Hiszpanii. Trzeba jednak zauważyć, że wskaźnik ten
zmniejszył się w porównaniu z edycją z 2017 r., kiedy to 52% Polaków twierdziło, że posiada
wystarczającą wiedzę i umiejętności do prowadzenia własnego biznesu.
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Rok 2018 przyniósł kolejną z rzędu poprawę, jeśli chodzi o odczuwanie przez Polaków
strachu przed porażką w biznesie. Aktualnie mniej niż co trzeci Polak (31%), który
dostrzega szanse biznesowe w swoim otoczeniu, nie zakłada firmy z powodu obawy
przed niepowodzeniem. W poprzedniej edycji badania wskaźnik ten wynosił 34%,
a w 2016 i 2015 r. – 48%. I choć wciąż nie jest to relatywnie dobry wynik na tle 49 badanych
państw świata – 32 z nich notują niższy wskaźnik osób obawiających się porażki w biznesie,
to na tle Europy wypadamy już całkiem dobrze – tylko w czterech gospodarkach odsetek
ten jest niższy od naszego (Turcja – 28%, Słowacja, Chorwacja i Bułgaria), natomiast
najwyższy notują Grecja (58%) oraz Włochy (52%). Na poziomie średnich dla poszczególnych
grup państw wskaźnik ten kształtuje się w przedziale 34% dla państw o średnim poziomie
dochodu do 38% dla państw o niskim i wysokim poziomie dochodu.
Jeśli chodzi o ostatni z uwzględnianych w tym bloku wskaźników, mierzący intencje
przedsiębiorcze mieszkańców danego kraju, to utrzymał się on na tym samym poziomie
co w poprzedniej edycji badania. Oznacza to, że wciąż 1 na 10 Polaków deklaruje chęć
założenia firmy w ciągu trzech lat, czyli do 2021 r. Jest to wynik bliski średniej dla Europy
(11%), najniższy wskaźnik notuje Rosja – 2%, a najwyższy Turcja – 30%, wynik dla Polski
jest na poziomie Szwajcarii i Włoch. Jednocześnie jest to wynik niższy niż średnia dla państw
najbogatszych (16%).
Analiza danych w okresie ostatnich ośmiu lat pokazuje, że przy utrzymującej się relatywnie
stabilnej wysokiej samoocenie posiadanej wiedzy i umiejętności do prowadzenia firmy
(w 2011 r. było o tym przekonanych 52% Polaków, w 2018 r. 47%), coraz mniej Polaków
przyznaje, że boi się niepowodzenia w biznesie (spadek z 43 do 31%, niemal o 28%).
Znacząco poprawia się ocena otoczenia pod względem dostępności okazji biznesowych
(w 2011 r. dostrzegało je 33% Polaków, obecnie jest to ponad dwa razy tyle – 69%). Jeśli
chodzi o deklarowane plany założenia firmy w ciągu kolejnych 3 lat, wskaźnik ten po
6 latach oscylowania wokół 20% populacji w 2017 r. spadł do 10% i utrzymał się na tym
poziomie w 2018 r.
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Wykres 2.4. Postawy przedsiębiorcze w Polsce w latach 2011–2018 (% dorosłych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Przyczyną odnotowanego spadku intencji przedsiębiorczych wśród Polaków mogą być
częściowo kwestie metodologiczne, tj. zwiększenie wielkości próby z 2000 do 8000 dorosłych
w 2017 r. i 2018 r. Pomijając ten aspekt, powodów tej sytuacji można także dopatrywać
się we wspomnianej wyżej bardzo korzystnej sytuacji na rynku pracy, który stał się dobrą
alternatywą dla własnego biznesu. Może też to być efekt osiągnięcia przez polską gospodarkę
poziomu rozwoju typowego dla wysoko rozwiniętych państw, w których konkurencja na rynku
jest na tyle wysoka, że stanowi barierę wejścia dla młodych firm, a jednocześnie rynek pracy
oferuje miejsca pracy, które są realną alternatywą dla własnego biznesu.

2.3. Poziom przedsiębiorczości
Jak wspomniano w rozdziale 1 przedsiębiorczość w GEM rozumiana jest jako proces,
w którym kluczową rolę odgrywają indywidualne osoby. Proces ten obejmuje wszystkie fazy
cyklu życia przedsięwzięcia biznesowego i wszystkie osoby, które są aktywne przedsiębiorczo
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w każdym z nich. Wśród nich osoby, które mają pomysł i zaczynają angażować środki w celu
stworzenia swojego przyszłego biznesu; osoby prowadzące firmy; a także te, które wycofują
się z działalności gospodarczej. Oznacza to dwie rzeczy: 1) proces przedsiębiorczy zaczyna
się zanim firma zacznie faktycznie działać na rynku, 2) osoby będące na wstępnym etapie
procesu są traktowane jako osoby zaangażowane w przedsiębiorczość.
Wyróżnikiem pozwalającym oddzielić poszczególne fazy przedsiębiorczego procesu w GEM
jest czas wypłacania wynagrodzenia. Narodziny firmy mają miejsce, kiedy wynagrodzenia
płacone są przez okres dłuższy niż 3 miesiące. Przedsięwzięcia, w których okres wypłacania
wynagrodzeń jest krótszy niż te 3 miesiące lub jeszcze ich nie, ma uznawane są za będące
w fazie organizacji, a osoby je prowadzące nazywane są osobami starającymi się rozpocząć
biznes (ang. nascents). Nowi przedsiębiorcy (ang. new) to osoby prowadzące firmy,
w których wynagrodzenia wypłacane są dłużej niż 3 i krócej niż 42 miesiące (tj. 3,5 roku). Za
dojrzałych przedsiębiorców uznaje się osoby prowadzące biznesy, w których wynagrodzenia
wypłacane są min. 42 miesiące. Ostatnią monitorowaną grupą są zaprzestający prowadzenia
biznesu, czyli osoby, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy wycofały się z prowadzenia
działalności i sprzedały/przekazały firmę innemu podmiotowi/osobie, pozostawiając firmę na
rynku lub ją zlikwidowały)19.
Osoby starające się rozpocząć biznes i nowi przedsiębiorcy tworzą wskaźnik TEA (Total
early‑stage Entrepreneurial Activity) i w dalszej części niniejszego rozdziału będą określane
mianem osób prowadzących młode firmy.
Według danych z połowy 2018 r. pięciu na 100 Polaków to osoby prowadzące młode
firmy, z których cztery są w trakcie tworzenia przedsiębiorstw, zaś jedna prowadzi własny
biznes min. 3 a maks. 42 miesiące. Jednocześnie odsetek osób prowadzących firmy ponad
3,5 roku – dojrzałe firmy – wśród Polaków wynosi 13%. Odnosząc te odsetki do liczebności
osób dorosłych, daje to ok. 984 tys. osób w trakcie organizacji swoich firm, 264 tys. osób
prowadzących firmy nowe i 3,1 mln osób prowadzących firmy będące na rynku ponad
3,5 roku.
W porównaniu ze średnią dla badanych państwach Europy, a także grup państw według
poziomu dochodu mamy w Polsce zdecydowanie więcej osób prowadzących dojrzałe firmy
19

Porównaj definicje na stronie 17.
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(dla porównania średnia dla Europy to 7% populacji) i mniej osób będących właścicielami
młodych przedsiębiorstw. W tej grupie odsetek Polaków zakładających firmy jest tylko nieco
niższy niż w Europie, natomiast wyraźnie niższy wynik notujemy w obszarze wskaźnika
nowych firm (czterokrotnie mniej niż średnio w Europie). Podsumowując, w Polsce na jedną
osobę prowadzącą młodą firmę przypada ponad dwóch (dokładnie 2,5) właścicieli dojrzałych
firm. W Europie relacja ta jest odwrotna – na jedną osobę prowadząca młodą firmę przypada
1,5 osoby – właścicieli dojrzałych firm.
Wykres 2.5. Poziom aktywności przedsiębiorczej w Polsce na tle średniej dla badanych
państw Europy i grup gospodarek według poziomu dochodu w 2018 r. (% dorosłych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

W dużym przybliżeniu (jako, że ta sama osoba może być zaangażowania w prowadzenie kilku
przedsięwzięć biznesowych będących w innej fazie rozwoju) można powiedzieć, że w 2018 r.
ponad 18% dorosłych rozpoczynało lub prowadziło działalność gospodarczą, w Europie
podobnie, bo 17%. Wciąż jednak na poziomie zarówno średniej dla analizowanych grup
państw według poziomu dochodu, jak i wyników poszczególnych państw, występują duże
różnice, jeśli chodzi o poziom aktywności przedsiębiorczej.
Najwyższy odsetek osób będących na wczesnym etapie prowadzenia działalności
gospodarczej jest w grupie państw o niskim poziomie dochodu, gdzie rynek pracy nie
dostarcza wystarczającej liczby miejsc pracy odpowiedniej jakości. Wraz z przechodzeniem do
wyższych poziomów zamożności udział tego typu osób w populacji dorosłych maleje.
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Wśród 20 państw Europy objętych badaniem w 2018 r. najwyższy odsetek osób będących
na etapie organizacji swojego przedsięwzięcia biznesowego notuje Słowacja (9,2%). Polska
z wynikiem 4,1% populacji dorosłych jest na poziomie Szwajcarii, Wielkiej Brytanii i Grecji.
Pod względem wskaźnika nowych firm (obecnych na rynku od ponad 3 do 42 miesięcy)
notujemy najniższy wynik w Europie, podobny mają Włosi (1,6%), najwyższy zaś Turcy (7,1%).
W rezultacie pod względem odsetka osób prowadzących młode firmy znajdujemy się na
przedostatnim miejscu w Europie – przed Włochami (4,2%). W tej kategorii liderem są Turcy
z wynikiem 14,2%. Jeśli chodzi o wskaźnik dojrzałych firm nasz wynik daje nam 1. miejsce
wśród badanych państw Europy, bliskie Holandii (12%) oraz Szwajcarii (11,5%).
Analiza danych za cały okres 2011–2018 pokazuje, że o ile przez pierwszych pięć edycji
badań wskaźniki oscylowały wokół zbliżonych wartości, to począwszy od 2016 r. zaczęły
następować bardziej dynamiczne zmiany, które przybrały na sile w ostatnich dwóch edycjach,
a w szczególności w ostatniej. Od 2017 r. notujemy mocny spadek osób prowadzących firmy
przez okres od ponad 3 miesięcy do 3,5 lat przy relatywnie wysokim poziomie osób w fazie
organizacji firm. Jednocześnie rośnie odsetek osób prowadzących dojrzałe firmy. W 2018 r.
w porównaniu z 2017 r. odsetek tych ostatnich zwiększył się z 9,8% do 13% (o 32%),
a w odniesieniu do 2015 r. – o 120%. Jednocześnie spadł odsetek osób w fazie organizacji
swoich firm – w porównaniu z 2017 r. (z 6,7 do 4,1%) oraz odsetek nowych firm – o połowę.
Wykres 2.6. Poziom przedsiębiorczości w Polsce w latach 2011–2018 (% dorosłych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
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Powyższa sytuacja zastanawia. Pojawiają się pytania o to, co się dzieje z osobami będącymi
w fazie organizacji swoich przyszłych firm, że nie przekształcają się w podmioty prowadzące
działalność – nowe firmy. Czy w ostatnich dwóch latach więcej osób niż w poprzednich
zmieniało zdanie i rezygnowało z zarejestrowania firmy? Trudno jest o dane, które
pozwoliłyby odpowiedzieć jednoznacznie na te pytania. Niemniej warto przytoczyć kilka
faktów, które mogą być przydatne w analizie tej sytuacji. Po pierwsze, jak pokazują ostatnie
dostępne dane GUS z systemu REGON więcej nowo zarejestrowanych firm ma trudności
z przeżyciem pierwszego roku – do 2018 r. przetrwało na rynku 66,3% nowo zarejestrowanych
w 2017 r. podmiotów. Dla porównania w 2016 r. było to 69,9%, a w 2015 68,9%. Po drugie,
sytuacja na rynku pracy w ostatnich kilku latach jest wyjątkowo korzystna. Stopa bezrobocia
rejestrowanego spadła w czerwcu 2018 r. do 5,9% z 8,7% w 2016 r. Poprawiają się też
opinie Polaków na temat krajowego rynku pracy. Według badań przeprowadzonych przez
CBOS20 w marcu 2018 r. 53% Polaków dobrze (lub bardzo dobrze) oceniło sytuację na rynku
pracy w Polsce, w tym samym okresie 2016 r. podobną opinię miało 17% osób. Również
ponad dwukrotnie (z 5% w 2016 r. do 13% w 2018%) wzrósł odsetek Polaków będących
zdania, że w ich miejscowości bez większych problemów można znaleźć odpowiednią pracę.
Zwiększyło się też poczucie stabilności zatrudnienia – między 2016 a 2018 r. wskaźnik osób,
które uważają, że utrata obecnej pracy im nie grozi wzrósł z 68 do 77%.
Rynek pracy najemnej stanowił więc w 2018 r. realną alternatywę dla prowadzenia własnego
biznesu, co mogło być powodem rezygnacji z planów bycia na swoim. Z drugiej strony
tak mocny wzrost odsetka osób prowadzących firmy przez przynajmniej 3,5 roku może
świadczyć o tym, że nasi przedsiębiorcy coraz lepiej radzą sobie na rynku. Proces ten może
być wspierany prze zjawisko polegające na tym, że nawet jeśli część osób będących w fazie
organizacji swoich firm zrezygnuje i nie przekształci się w działające przedsiębiorstwo,
to ich aktywność może mieć korzystny wpływ na gospodarkę. Dzieje się tak przez sam
fakt, że podejmując starania, aby założyć biznes, stają się potencjalnym zagrożeniem dla
istniejących na rynku podmiotów, które z kolei zintensyfikują swoje działania, aby osiągać
lepsze wyniki i sprostać konkurencji21. Warto także przypomnieć, że wysoki odsetek
dojrzałych firm to cecha rozwiniętych gospodarek. Może więc ostatnie dane świadczą
o kolejnym kroku w rozwoju naszej gospodarki i rynku pracy? Z odpowiedzią na to pytanie
trzeba będzie poczekać do wyników kolejnych badań i danych na temat sytuacji gospodarczej.
Ocena sytuacji na rynku pracy i poczucie zagrożenia bezrobociem, Komunikat z badań nr 42/2018, CBOS,
marzec 2018.
21
N. Bosma, Z. J. Acs, E. Autio, A. Corduras, J. Levie GEM 2008 Executive Report, GEM 2009.
20
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Na wykresie 2.7 przedstawiony jest wskaźnik osób, które zaprzestały prowadzenia
działalności gospodarczej w ciągu ostatnich 12 miesięcy od momentu realizacji badania,
czyli po uwzględnieniu czasu przeprowadzania badania GEM w Polsce w 2018 r.
– w II połowie 2017 r. lub I połowie 2018 r. Wskaźnik ten w ostatnim roku spadł do 2,4%
populacji dorosłych z 2,9% w 2017 r. i 3,8% w 2016 r. Głównymi powodami, dla których
Polacy wycofywali się z prowadzenia działalności gospodarczej w 2018 r., były: nierentowność
prowadzonego biznesu (28% osób, które zaprzestały prowadzenia firmy wskazały na ten
czynnik), sprawy rodzinne lub osobiste (16% i pojawienie się innej pracy lub możliwości
biznesowej (14%). W porównaniu z poprzednim rokiem spadło znaczenie czynnika jakim jest
nierentowność biznesu (28% w 2017 r.), problemy z uzyskaniem finansowania (z 8% wskazań
do 5% w 2018 r.). Mniej osób zaprzestało prowadzenia firmy z powodu nadarzającej się
okazji do sprzedania firmy (spadek wskazań z 10% do 5%). Z drugiej strony mocno wzrosło
znaczenie czynnika jakim jest przejście na emeryturę – w 2017 r. było to tylko 3,6% wskazań,
w 2018 r. 9,5%, więcej osób stwierdzało też, że zrobiło to zgodnie z wcześniejszym planem
(wzrost z 5% do 8%).
W Europie, podobnie jak w Polsce, średnio 2,8% mieszkańców zaprzestało prowadzenia
działalności gospodarczej w ciągu 12 miesięcy przed realizacją badania w 2018 r. W grupie
państw o wysokim poziomie dochodu wynik jest nieco wyższy – 3,8%.
Wykres 2.7. Zaprzestanie działalności gospodarczej – osoby, które w badaniu w 2018 r.
przyznały, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończyły prowadzenie biznesu (% dorosłych)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
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GEM pozwala przyjrzeć się grupie osób zaprzestających prowadzenia działalności gospodarczej
również z punktu widzenia dalszych losów założonych przez nie firm. Osoby te pytane są o to,
czy zaprzestanie oznaczało zamknięcie firmy, czy też pozostawienie jej na rynku (w innych
rękach). Dane za 2018 r. potwierdzają obserwację z poprzednich lat – niezależnie od poziomu
rozwoju gospodarczego i zamożności społeczeństwa zdecydowanie więcej osób odchodzi
z biznesu i likwiduje firmę niż zostawia ją na rynku. W Polsce w II poł. 2017 i I połowie 2018 r.
na 10 osób, które wycofały się prowadzenia biznesu, pozostawiając działające firmy na rynku,
przypadało 14 osób, które zaprzestały prowadzenia działalności i zlikwidowały firmy. W 2017 r.
wskaźnik ten wynosił 10:26, co może świadczyć o tym, że sytuacja się poprawia, coraz więcej
firm pozostaje na rynku, pomimo wycofywania się z aktywności przedsiębiorczej właściciela.
W Europie relacja ta jest nieco mniej korzystna i wynosi 10:21.

2.4. Motywy zakładania działalności
gospodarczej
Badania prowadzone w ramach GEM pozwalają przyjrzeć się motywacjom, jakie skłaniają
ludzi do założenia firmy. Literatura przedmiotu dzieli motywacje na pozytywne i negatywne.
Do motywacji pozytywnych należy chęć samorealizacji, rozwoju własnego talentu,
uzyskania niezależności czy też osiągnięcia wyższych dochodów poprzez własną działalność
gospodarczą. Z kolei motywacja negatywna oznacza konieczność założenia własnej firmy
z powodu braku możliwości znalezienia satysfakcjonującej pracy najemnej. Osoby, które
podjęły decyzję o założeniu działalności z powodu motywacji pozytywnych radzą sobie lepiej
niż osoby, które zostały do tego niejako zmuszone przez brak innej opcji na zarobkowanie.
Osiągają też wyższe parametry wzrostu niż osoby motywowane negatywnie, częściej
angażują się w innowacyjne przedsięwzięcia, zatrudniają nowych pracowników, prowadzą
działalność na zagranicznych rynkach22.
W GEM wykorzystywane są następujące wskaźniki obrazujące motywacje:
• szansa na poprawę standardu życia (ang. improvement driven opportunity IDO), oznacza
tę część osób prowadzących młode firmy (TEA), które podjęły decyzję o założeniu firmy
J. Hessels, M. van Gelderen, R. Thurik Entrepreneurial aspirations, motivations and their drivers, Small
Business Economics, 31:323‑339, 2008; J. Corman, B. Perles, P. Vancini Motivational factors influencing
high‑technology entrepreneurship, Journal of Small Business Management, 26 (1), s. 36–42, 1998.
22
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•

z powodu chęci skorzystania z możliwości jakie ona daje, tj. wzrost dochodów osobistych
lub uzyskanie większej niezależności;
konieczność (ang. necessity), czyli odsetek młodych przedsiębiorców (TEA), którzy
zaangażowali się w przedsiębiorczość z powodu braku lepszego wyboru, jeśli chodzi
o pracę23.

Jak wskazują dane przedstawione w raporcie GEM Global 2018/2019 w gospodarkach
o niskim poziomie dochodu więcej osób zakłada firmy z powodu konieczności. Wraz
z przechodzeniem do wyższych poziomów zamożności, zmniejsza się znaczenie czynnika
jakim jest konieczność. W państwach bogatszych, o wysoko rozwiniętych gospodarkach,
mieszkańcy mają lepszy dostęp do edukacji, często o wysokiej jakości nauczania, na rynkach
panuje większa konkurencja, co może stanowić barierę dla powstawania firm, jednocześnie
rynek pracy dostarcza miejsc pracy, które pozwalają na utrzymanie odpowiedniego standardu
życia. Dlatego wskaźnik młodych firm założonych z konieczności z 35%, notowanych średnio
w państwach o niskim poziomie dochodu, maleje do 18% w gospodarkach bogatych.
Jednocześnie w grupie państw najbogatszych wskaźnik osób prowadzących młode firmy
motywowanych pozytywnie jest wyższy niż w pozostałych grupach państw i wynosi 51%.
W Europie średnio 48% młodych firm jest motywowanych chęcią wykorzystania szansy na
poprawę standardu życia, a 18% to firmy założone z konieczności.
Na tym tle dane dla Polski prezentują się bardzo korzystnie – dominującym czynnikiem
skłaniającym ludzi do zakładania działalności gospodarczej jest chęć skorzystania z szansy
jakie daje własny biznes – 55% młodych osób prowadzących młode firmy tak przyznało.
Jednocześnie nieco ponad 8% tych podmiotów to firmy, które powstały z konieczności,
czyli braku możliwości znalezienia pracy najemnej. Wskaźnik motywacji, czyli relacja
firm motywowanych szansą na poprawę standardu życia względem tych założonych
z konieczności, dla Polski wynosi prawie 7. Daje nam to 3. miejsce w Europie po Szwajcarii
(gdzie na 1 firmę założoną z konieczności przypada prawie 9 motywowanych pozytywnie)
i Holandii (gdzie takich firm jest niemal 8).

Odsetek TEA założonych z konieczności i tych powstałych z powodu szansy nie zawsze sumuje się do
100%, ponieważ część respondentów na pytanie o motywacje wskazuje na motywacje mieszane (konieczność
i skorzystanie z możliwości jakie daje własna firma jednocześnie) lub inne powody.
23
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Wykres 2.8. Motywacje do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
badanych państwach Europy i grupach państw według poziomu dochodu w 2018 r. (% osób
prowadzących młode firmy – TEA)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Wykres 2.9. Poziom przedsiębiorczości opartej na szansie i podejmowanej z konieczności
w Polsce w latach 2011–2018 (% osób prowadzących młode firmy – TEA)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
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W ciągu ostatnich 8 lat struktura motywacji Polaków wyraźnie się poprawiła. W 2011 r. 48%
firm w naszym kraju zakładanych było z braku innej możliwości zarobkowania, a jedynie 32%
podmiotów tworzonych było z powodu chęci wykorzystania szansy na poprawę standardu
życia. W 2014 r. nastąpiło odwrócenie tej relacji. Wówczas po raz pierwszy odnotowano
wyższy odsetek młodych firm, które prowadzone są przez osoby motywowane pozytywnie
(47%) niż negatywnie (odpowiednio 47% wobec 37%). Przez kolejne trzy lata ta pozytywna
zmiana w strukturze motywacji umacniała się. Ostatnie dane z 2018 r. wskazują na
wyhamowanie tego korzystnego trendu. Odsetek osób prowadzących młode firmy, które są
motywowane pozytywnie, zmniejszył się z niemal 68% w 2017 r. do 55%, natomiast odsetek
osób motywowanych negatywnie odnotował nieznaczny spadek wartości (z 9% do 8,4%).
Warto w tym miejscu wspomnieć o innej ciekawej obserwacji, która wynika z analizy innej
miary motywacji pozytywnej skłaniającej osoby z danego kraju do założenia firmy. Jest
nią odsetek TEA motywowanych chęcią na wykorzystanie szansy jaką daje własny biznes
(Opportunity Motive), gdzie oprócz czynników jakimi są niezależność i wyższe dochody
uwzględnia się także chęć utrzymania dochodów na obecnym poziomie oraz inne czynniki
(np. kwestie rodzinne)24. Według danych z 2018 r. wskaźnik ten dla Polski wynosi 90,9% TEA.
Analiza składowych tej zmiennej pozwala wyciągnąć wniosek, że tym, co skłania Polaków
do zakładania firm jest chęć uzyskania niezależności, a dopiero w następnej kolejności chęć
zwiększenia dochodów. Co więcej znaczenie czynnika, jakim jest niezależność, wzrosło.
W 2018 r. wśród osób prowadzących młode firmy motywowanych pozytywnie, udział tych dla
których szansa oznaczała uzyskanie niezależności wynosił 57%, zaś tych, którzy rozumieli ją
jako wzrost dochodów – 31%. W poprzednich dwóch edycjach badań udziały tych czynników
wynosiły odpowiednio 40 i 28% odsetka młodych firm motywowanych pozytywnie.
W Europie w 2018 r. wskaźnik młodych firm chcących uzyskać niezależność wynosił średnio
49%, a tych, którymi kierowała chęć zwiększenia dochodów – 34%. Na poziomie państw
niezależność jako dominujący element motywacji pozytywnej występuje m.in. w takich
państwach jak: Niemcy, Austria, Hiszpania, Szwajcaria czy Słowacja oraz Szwecja, natomiast
wzrost dochodów – w Irlandii czy w Turcji.

Zmienna ta stosowana była w GEM do czasu opracowania zmiennej także wykorzystanej w niniejszym
raporcie, czyli odsetka TEA motywowanych chęcią wykorzystania szansy na poprawę standardu życia
(Improvement Driven Opportunity). Pierwotna zmienna jest obecnie dostępna jedynie w bazie danych będących
w dyspozycji Zespołów Krajowych.
24
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Odnotowany w 2018 r. spadek odsetka firm motywowanych pozytywnie idzie w parze
z obniżeniem się udziału osób prowadzących te firmy w populacji dorosłych mieszkańców
naszego kraju. Obecne dane nie pozwalają ocenić, na ile jest to jednostkowe zachwianie
trendu, a na ile początek zmian w strukturze motywacji. Wciąż jednak, co należy podkreślić,
wskaźnik 55% młodych firm, które prowadzone są przez osoby motywowane chęcią poprawy
standardu życia jest pozytywną cechą naszej przedsiębiorczości. Nieco zastanawia na tym
tle czynnik chęci osiągnięcia niezależności, który, jak pokazują badania, może stymulować
pozytywnie firmy do rozwoju, ale może też działać negatywnie, podobnie jak przymus
związany z brakiem pracy najemnej.

2.5. Działalność gospodarcza według sektorów
W modelu GEM przyjmuje się cztery główne kategorie sektorów prowadzenia działalności
gospodarczej: wydobywczy, produkcyjny (przetwórczy), usługi skierowane do biznesu (b2b)
oraz usługi skierowane do klientów indywidualnych (b2c).
Struktura sektorowa młodych firm zmienia się wraz ze wzrostem poziomu gospodarczego
– stopniowo maleje procentowy udział firm wydobywczych, produkcyjnych i b2c, a rośnie
liczba przedsiębiorstw z sektora b2b (wykres 2.10).
Niezależnie od stopnia zaawansowania rozwoju gospodarki, najwięcej młodych
przedsiębiorstw świadczy usługi dla klientów indywidualnych, a najmniej prowadzi
działalność w sektorze wydobywczym.
Najwięcej firm z sektora wydobywczego notuje się w grupie państw o gospodarkach o niskim
poziomie dochodu (8%). W najbogatszych państwach jest ich dwukrotnie mniej (4%).
W Europie odsetek młodych firm wydobywczych wynosi 5%, w Polsce – 1%.
Z kolei w sektorze produkcyjnym działa od 21 do 27% firm we wszystkich grupach państw,
niezależnie od poziomu rozwoju, a średnia dla Europy wynosi 22%. W Polsce jest ich nieco
więcej – 28%.
Usługami dla biznesu, jako działalnością wymagającą większych nakładów finansowych
i bardziej specjalistycznej wiedzy niż usługi b2c, zajmuje się średnio 24% młodych firm

2. Przedsiębiorczość w Polsce – wyniki badania populacji dorosłych (Adult Population Survey)
41

w grupie państw o gospodarkach o wysokim poziomie dochodu i 25% – w Europie. W Polsce
usługi dla biznesu świadczy 20% młodych firm. W pozostałych grupach odsetki tego typu firm
są niższe i wynoszą odpowiednio 12% w grupie państw średnio rozwiniętych i 4% w grupie
państw o niskim poziomie rozwoju.
Choć młodzi przedsiębiorcy najczęściej decydują się na działalność w obszarze usług dla
klienta indywidualnego, udział ich firm w strukturze sektorowej jest różny – od 51% w grupie
państw o wysokim poziomie dochodu do 61% w grupie państw o niskim poziomie rozwoju.
Odsetek młodych firm b2b w Europie wynosi 47%, w Polsce – 50% i warto zwrócić uwagę, że
jest to wartość porównywalna z wynikiem grupy państw o wysokim poziomie rozwoju.
Wykres 2.10. Struktura sektorowa młodych przedsiębiorstw w Polsce na tle średniej dla
badanych państw Europy i grup gospodarek o różnym poziomie dochodu w 2018 r. (% TEA)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Według ostatnich danych za 2018 r. w Polsce, w sektorze wydobywczym operuje 1% młodych
firm, w przemyśle – 28%, w b2b – 20%, a w b2c – 50%. Porównanie wyników uzyskanych
w latach 2011–2018 (wykres 2.11) pokazuje znaczące zmiany w strukturze sektorowej
młodych polskich przedsiębiorstw. W tej perspektywie spadł ich udział we wszystkich
sektorach poza usługami skierowanymi do klientów indywidualnych, gdzie odnotowano
wzrost z 28% do 50%.
Wyniki w 2018 r. tylko nieznacznie odbiegały od wyników w 2017 r. – udział firm sektora
wydobywczego pozostał w zasadzie bez zmian, produkcyjnego spadł o 2 p.p., firm
usługowych b2b wzrósł o 3 p.p., a usług dla klientów indywidualnych spadł o 2 p.p.
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Wykres 2.11. Struktura sektorowa młodych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2018
(% TEA)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

2.6. Aspiracje wzrostu przez zatrudnienie
vs. solo przedsiębiorcy
Aspiracje rozwoju firm przez wzrost zatrudnienia mierzone są w GEM za pomocą dwóch
wskaźników:
• odsetka przedsiębiorców o średnich aspiracjach, oznaczającego tę część młodych
przedsiębiorców, którzy zadeklarują utworzenie co najmniej 5 nowych miejsc w ciągu
kolejnych 5 lat, czyli do 2023 r.,
• odsetka przedsiębiorców o wysokich aspiracjach – część młodych przedsiębiorców,
którzy deklarują utworzenie co najmniej 10 nowych miejsc pracy oraz wzrost zatrudnienia
o min. 50% w ciągu kolejnych 5 lat.
Wykres 2.12 prezentuje aspiracje wzrostu młodych przedsiębiorców we wszystkich grupach
państw świata, w Polsce oraz w Europie. W grupie państw słabiej rozwiniętych 16% młodych
firm planuje utworzyć min. 5 miejsc pracy w ciągu 5 lat, a 10% – min. 10 miejsc pracy przy
50% wzroście zatrudnienia w tym samym czasie. W państwach o średnim i wysokim poziomie
dochodu odsetki tego typu firm wynoszą już 27–28% i 17%. Podobnie jest w Europie.
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Wykres 2.12. Aspiracje wzrostu młodych firm w Polsce na tle średniej dla badanych państw
Europy i grup gospodarek według poziomu dochodu w 2018 r. (% TEA)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Entrepreneurship Monitor.

W połowie 2018 r. 14% osób prowadzących młode firmy deklarowało utworzenie min.
5, a 6% – min. 10 miejsc pracy oraz zwiększenie zatrudnienia o połowę w ciągu 5 lat
(wykres 2.12). Jest to wynik niższy, niż średnia dla Europy. Co więcej dane te są także słabsze
niż w poprzednim roku, kiedy to 23% młodych firm miało średnie, a 10% – wysokie aspiracje
wzrostu.
Analiza danych na temat aspiracji osób prowadzących młode firmy w Polsce w latach 2011–
2016 wskazuje, że pomimo sporej zmienności aspiracje cechuje trend spadkowy. Szczególnie
nasilił się on w ostatnich dwóch edycjach. W 2011 r. firm o średnich i wysokich aspiracjach
było odpowiednio 43% i 30%, w 2016 r. – 30% i 25%, zaś w 2018 r. już tylko 14% i 6%.
Częściowo przyczyną spadku aspiracji w roku 2017 i 2018 może być wspomniana wcześniej
struktura młodych firm, wskazująca na przewagę firm w organizacji, których właściciele – –
z większą ostrożnością podchodzą do planów zatrudnienia. Z drugiej strony powodów tej
sytuacji można też szukać we wprowadzonych w ostatnich dwóch latach zmianach w prawie
pracy, służących większej ochronie pracownika m.in. poprzez wprowadzenie minimalnej
stawki godzinowej za pracę w umowach cywilnoprawnych czy też corocznemu podnoszeniu
płacy minimalnej oraz szeregu dodatków do wynagrodzenia i świadczeń.
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Wykres 2.13. Aspiracje wzrostu młodych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2018
(% TEA)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Nową kategorią osób zaangażowanych w przedsiębiorczość, jaka została wyróżniona
w tegorocznym raporcie GEM Global 2018/19, są solo przedsiębiorcy. Do tej grupy należą te
młode firmy, gdzie jest tylko właściciel, który nie planuje utworzenia żadnego miejsca pracy
w ciągu 5 lat. W Polsce solo przedsiębiorcy stanowią 2,6% młodych firm – będących w fazie
organizacji oraz tych działających na rynku do 3,5 roku. To jeden z niższych wyników na tle
Europy, gdzie liderem jest Holandia z wynikiem prawie 23% firm solo.
Wykres 2.14. Solo przedsiębiorcy – bez współwłaścicieli, pracowników, brak miejsc pracy
w planach na 5 lat (% TEA)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
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2.7. Internacjonalizacja
W GEM badany jest także poziom umiędzynarodowienia młodych przedsiębiorstw (TEA).
Służy do tego wskaźnik odnoszący się do udziału przychodów od klientów z zagranicy
w rocznych przychodach przedsiębiorców25. W zależności od wielkości tego udziału można
wyodrębnić cztery grupy przedsiębiorców:
• działających wyłącznie na rynku krajowym, którzy deklarują brak przychodów od klientów
z zagranicy (nie‑eksporterzy);
• początkujących eksporterów, o przychodach od klientów z zagranicy na poziomie niższym
•
•

lub równym 25% rocznych przychodów (eksporterzy na małą skalę);
umiarkowanych eksporterów, o przychodach od klientów z zagranicy na poziomie od 26
do 75% rocznych przychodów (eksporterzy na średnią skalę);
doświadczonych eksporterów, o przychodach od klientów z zagranicy na poziomie od 76
do 100% rocznych przychodów (zaawansowani eksporterzy).

Dla przedsiębiorców, którzy relatywnie krótko prowadzą działalność gospodarczą,
decyzja o wyjściu z ofertą poza granicę kraju – szczególnie w przypadku tak chłonnego
rynku jak polski – bywa trudna. Wymaga ona nakładów związanych z poznaniem
specyfiki zagranicznych rynków, oczekiwań potencjalnych konsumentów, uwarunkowań
prawnych i kulturowych, ale też znajomości języka obcego, umiejętności radzenia sobie
z większą niepewnością i ryzykiem niepowodzenia. Można zatem oczekiwać, że poziom
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw będzie się zwiększał wraz z przechodzeniem na
wyższe etapy rozwoju gospodarczego, gdzie jest lepszy dostęp do edukacji o wysokiej jakości,
nowoczesnych narzędzi umożliwiających komunikację i pozyskiwanie informacji, a także
instytucji i innych uczestników rynku specjalizujących się we wspieraniu przedsiębiorców
nastawionych na internacjonalizację.
W 2015 r. w kwestionariuszu badania ilościowego zmieniono treść pytania o działalność eksportową
przedsiębiorstw z „Jaka część Pana(i) klientów w ramach tego projektu mieszka za granicą?” na następujące:
„Jaka część Pana(i) rocznych przychodów ze sprzedaży pochodzi od klientów zagranicznych (z innych krajów)?”.
Zmiana ta wynika z dwóch powodów. Po pierwsze, eksport jako procent sprzedaży może stanowić bardziej
przydatne dane niż eksport jako procent klientów mieszkających za granicą. Po drugie, przedsiębiorcom może
być łatwiej odpowiedzieć na pytanie o przychody niż o klientów. Dodatkowo rozwiązuje ono problem takich
przypadków, gdzie przedsiębiorca ma tylko jednego odbiorcę zagranicznego, na którego przypada wysoki udział
przychodów, lecz przedsiębiorca, odpowiadając na pytanie z ankiety, uzna, że ma niewielu klientów za granicą,
podczas gdy w rzeczywistości eksport stanowi gros jego sprzedaży. Oba pytania przeszły pre‑testy, w trakcie
których nie odnotowano istotnych różnic, jeśli chodzi o układ odpowiedzi.
25
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Zgodnie z oczekiwaniami, jak pokazują dane GEM za 2018 r., w państwach o niskim poziomie
dochodu odsetek młodych firm działających wyłącznie na rynku krajowym jest najwyższy
(69%), w państwach o średnim poziomie dochodu (67%), a w gospodarkach najbogatszych
wynosi tylko 45%. Najwyższy odsetek doświadczonych i umiarkowanych eksporterów
(odpowiednio 9% i 15%) występuje w gospodarkach o wysokim poziomie dochodu. Pewnym
zaskoczeniem jest fakt, że odsetek tych grup przedsiębiorców jest wyższy dla państw o niskim
poziomie dochodu (odpowiednio 5% i 14%) niż w przypadku państw o średnim poziomie
dochodu (odpowiednio 3% i 9%). Tym samym kraje najsłabiej rozwinięte na tle pozostałych
wypadają zaskakująco korzystnie.
Tabela 2.1. Intensywność działalności eksportowej młodych przedsiębiorców w Polsce na
tle średniej dla badanych państw Europy i grup gospodarek o różnym poziomie dochodu
w 2018 r. (% osób prowadzących młode firmy – TEA)
Działający wyłącznie
na rynku krajowym

Początkujący
eksporterzy

Umiarkowani
eksporterzy

Doświadczeni
eksporterzy

0%
przychodów
od zagranicznych
klientów

0–25%
przychodów
od zagranicznych
klientów

25–75%
przychodów
od zagranicznych
klientów

75–100%
przychodów
od zagranicznych
klientów

Kraje o niskim
poziomie dochodu

68,9

12,5

14,0

4,6

Kraje o średnim
poziomie dochodu

67,1

20,6

9,2

3,1

Kraje o wysokim
poziomie dochodu

45,0

30,6

15,1

9,3

Europa

43,4

33,1

14,7

8,8

Polska

82,9

14,1

1,5

1,5

Kraj/kraje

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

W Europie średnio 43% młodych firm koncentruje się wyłącznie na rynku krajowym,
33% osiąga przychody z eksportu na poziomie maksymalnie 25% całości przychodów,
15% stanowią umiarkowani eksporterzy z przychodami od zagranicznych klientów 25–75%,
a 9% – doświadczeni eksporterzy, którzy deklarują przychody z zagranicy na poziomie
minimum 75% całości przychodów.
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Na tle uczestniczących w badaniu państw europejskich Polska wypada niekorzystnie w każdej
z grup przedsiębiorstw. Aż 83% młodych polskich firm działa wyłącznie na rynku krajowym –
to blisko dwa razy więcej niż średnio w Europie i wynik gorszy niż w grupie państw najsłabiej
rozwiniętych. Równie niekorzystnie wygląda sytuacja w poszczególnych grupach eksporterów.
Podobna sytuacja jak w Polsce występuje w Rosji, gdzie 94% młodych firm koncentruje się
wyłącznie na rynku wewnętrznym, Holandia i Hiszpania i Chorwacja (po 70%).
Porównując rok do roku odsetek młodych przedsiębiorców działających wyłącznie na rynku
krajowych widać, że w 2018 r. wzrósł on w Polsce o 20% (83% vs. 63%), głównie kosztem
eksporterów początkujących (spadek o 18 p.p. r/r). Ubiegły rok umocnił także spadki
w pozostałych kategoriach młodych firm czerpiących jakiekolwiek przychody z zagranicy.
Tabela 2.2. Intensywność działalności eksportowej młodych przedsiębiorców w Polsce
w latach 2015–2018 (% TEA)
Działający wyłącznie
na rynku krajowym

Początkujący
eksporterzy

Umiarkowani
eksporterzy

Doświadczeni
eksporterzy

0%
przychodów
od zagranicznych
klientów

0–25%
przychodów
od zagranicznych
klientów

25–75%
przychodów
od zagranicznych
klientów

75–100%
przychodów
od zagranicznych
klientów

2015

59,8

29,7

7,6

2,9

2016

43,7

42,5

6,3

7,5

2017

63,0

31,6

3,7

1,7

2018

82,9

14,1

1,5

1,5

Rok

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Przytoczone powyżej dane świadczą o tym, że polskie młode firmy są słabo umiędzynarodowione.
Co więcej w ostatnich dwóch latach obserwuje się spadek zainteresowania eksportem. Pojęcie
młodych firm oznacza tu dwie grupy osób zaangażowanych w proces biznesowy – tych,
którzy są w fazie organizacji swoich przyszłych biznesów oraz osoby na początkowym etapie
prowadzenia firm, czyli nowe firmy (obecne na rynku min. 3 miesiące a maks. do 3,5 roku).
W 2016 r. w strukturze młodych firm dominowały nowe firmy, natomiast w roku 2017
i 2018 r. te w fazie tworzenia. Dla przypomnienia, tego typu podmioty nie wypłacają jeszcze
wynagrodzeń lub robią to przez okres krótszy niż 3 miesiące, można też przyjąć, że spora ich
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część nie osiąga przychodów. To zaś sprawia, że poprzez swój zwiększony udział wśród młodych
firm obniżają wyniki tej grupy w zakresie poziomu umiędzynarodowienia.
Z drugiej strony dane dotyczące zarejestrowanych podmiotów w Polsce wydają się
potwierdzać wniosek o niskim umiędzynarodowieniu polskich przedsiębiorstw, szczególnie
mikrofirm. Szacunki PARP, oparte na ostatnich dostępnych danych GUS (za 2017 r.),
wskazują, że 4,7% przedsiębiorstw działających w Polsce (tj. 98,1 tys.) sprzedaje wyroby
za granicę, a 1,0% (20,4 tys.) – usługi. Te niskie wartości są rezultatem bardzo słabych
wyników mikroprzedsiębiorstw w tym obszarze. Większość mikrofirm koncentruje się
wyłącznie na rynku krajowym – rzadko eksportują i osiągają niski udział tych wielkości
w swoich przychodach. W 2017 r. odsetek eksporterów wyrobów i usług wśród mikrofirm
był na poziomie odpowiednio 3,3% i 0,4%. Udział przychodów z eksportu w przychodach ze
sprzedaży produktów, towarów i materiałów w tej grupie firm wynosił w 2017 r. 5,2% (wobec
średniej 24% dla ogółu firm) i był to niższy wynik niż w 2016 r. – 5,9%26.

2.8. Innowacyjność przedsiębiorstw
Temat innowacyjności ujęty jest w kwestionariuszu badania ilościowego projektu GEM przez
trzy podstawowe pytania odnoszące się do:
• stosowania w prowadzonej działalności nowoczesnych technologii lub metod pracy,
• poziomu nowości oferowanych produktów z perspektywy konsumentów oraz
• poziomu konkurencji na rynku, mierzonego stopniem upowszechnienia proponowanych
rozwiązań na rynku.
Innowacja jest więc czymś więcej niż tworzeniem nowych produktów czy usług. Innowacja
wymaga wdrożenia, do czego niezbędna jest wiedza na temat rynku na jakim działa
przedsiębiorstwo, a także planu wprowadzenia tego produktu/usługi na rynek (m.in. kanałów
dostawy czy ich promocji). To z kolei wymaga świadomości działania w warunkach konkurencji
oraz wykorzystania wiedzy i umiejętności do jej sprostania.
W poniższej analizie przedstawiamy wyniki innowacyjności w dwóch perspektywach:
w rozróżnieniu na firmy młode (TEA) i firmy dojrzałe (działające na rynku powyżej 3,5 roku)
oraz ze względu na miejsce ich działania, tj. Polskę i Europę.
26
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Poziom nowości technologii/metod pracy w firmie
Dane za 2018 r. potwierdzają obserwacje z poprzednich edycji badań. Po pierwsze,
niezależnie od czasu obecności na rynku, większość przedsiębiorstw w Polsce i w Europie
prowadzi działalność opierając się na relatywnie starszych technologiach – dostępnych na
rynku powyżej 5 lat. Po drugie, niezależnie od obszaru geograficznego, młode firmy znacznie
częściej niż dojrzałe wykorzystują nowe technologie. Jednocześnie firmy w Europie częściej
niż polskie stosują nowsze technologie lub metody pracy.
Blisko 90%% osób prowadzących młode firmy w Polsce działa opierając się na technologiach/
metodach pracy starszych niż 5 lat, 11% – dostępnych na rynku od roku do 5 lat, zaś jedynie
jedna na 200 – najnowszych technologiach, dostępnych na rynku krócej niż rok. Dane dla
europejskich młodych firm są lepsze – odsetek firm działających opierając się na najstarszych
technologiach jest o ok. ¼ niższy niż Polsce, zaś odsetek firm wykorzystujących technologie
obecne na rynku od roku do 5 lat jest dwukrotnie wyższy. Największa różnica dzieli polskie
młode firmy od europejskich w zakresie stosowania najnowszych technologii – w Europie
jest to średnio 130 na 1000 firm, w Polsce natomiast 5 na 1000. Tu jednak trzeba podkreślić,
że podobnie jak w przypadku słabego wyniku w zakresie umiędzynarodowienia, wpływ na
te dane może mieć fakt, że większość osób prowadzących młode firmy w 2018 r. stanowiły
osoby w trakcie tworzenia swojego przyszłego biznesu, co mogło się przełożyć na nieco
bardziej ostrożny wybór rodzaju stosowanej technologii czy metod pracy.
Porównanie wyborów technologicznych dojrzałych firm w Polsce i w Europie wskazuje
na nieco mniejszy dystans niż to ma miejsce w przypadku młodych firm w odniesieniu do
najstarszych technologii. Na ich bazie działa 97% dojrzałych przedsiębiorstw w Polsce i 82%
w Europie. Nieco inaczej jest w przypadku stosowania nowszych technologii. Otóż korzystanie
z technologii starszych niż rok, ale nowszych niż 5 lat, deklarują trzy firmy na 100 w Polsce
wobec 11/100 w Europie, a z najnowszych (dostępnych od roku) – 1 na 1000 dojrzałych
firm w kraju wobec ponad 700/1000 w Europie. Wydaje się więc, że pod względem
technologicznym młode firmy w Polsce mają mniej do nadrobienia niż firmy dojrzałe, choć
ogólnie ich sytuacja nie należy do korzystnych.
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Wykres 2.15. Od jak dawna obecne są na rynku technologie lub metody pracy stosowane
w Państwa firmie? (% młodych/dojrzałych firm)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Również porównanie danych na temat stosowania starszych i nowszych technologii przez
firmy z trzech ostatnich edycji badania prowadzi do niezbyt optymistycznych wniosków.
W roku 2017 i 2018, w porównaniu z 2016 r., nastąpił spadek wartości wszystkich wskaźników
dotyczących stosowania nowszych technologii i wzrost wskaźnika dotyczącego działania
z wykorzystaniem technologii starszych niż 5 lat. Szczególnie negatywne zmiany widoczne
są w obszarze stosowania najnowszych technologii przez młode firmy, co jednak – jak już
wspomniano – może być efektem dominacji firm w organizacji wśród młodych podmiotów
zidentyfikowanych w badaniu.
Tabela 2.3. Odsetek młodych/dojrzałych firm wykorzystujących w swojej działalności
technologie/metody pracy dostępne na rynku do roku, do 5 lat i dłużej niż 5 lat, w latach
2016–2018
< 1 rok
2016

2017

2018

1 do 5 lat
2016

2017

2018

5 lat
2016

2017

2018

młode

5

3

0,5

23

13

11,2

72

84

88,3

dojrzałe

0

1

0,1

10

4

3,1

90

96

96,8

Firmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
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Poziom nowości produktu
Większość przedsiębiorców zarówno w Polsce, jak i w Europie oferuje klientom znane im
produkty. Deklaruje tak 78% młodych i 89% dojrzałych firm w Polsce oraz średnio 54%
młodych i 68% dojrzałych firm europejskich. Jednocześnie więcej młodych niż dojrzałych
podmiotów stara się wprowadzać na rynek nową ofertę. Jak widać na wykresie 2.16, 3%
młodych firm w Polsce i 1% dojrzałych deklaruje, że ich produkt nosi znamiona nowego dla
wszystkich klientów, znacznie więcej – bo 19% młodych i 10% dojrzałych uważa, że jest to
produkt nowy dla części odbiorców. W Europie średnie odsetki przedsiębiorców oferujących
relatywnie nowe produkty są wyższe niż w naszym kraju – szczególnie duży dystans
występuje w przypadku dojrzałych firm (dwa razy wyższy niż dla Polski), a także młodych firm
oceniających swój produkt jako zupełnie nowy na rynku (5‑krotnie mniej firm w Polsce w tej
kategorii).
Wykres 2.16. Poziom nowości produktów dla klienta w 2018 r. (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Dane GEM wskazują na relatywnie słabą aktywność osób prowadzących własne firmy
w Polsce w zakresie oferowania nowych wyrobów. Co gorsza, jak widać w tabeli 2.4, sytuacja
ta uległa pogorszeniu w ostatnich dwóch latach – szczególnie w odniesieniu do produktów
zupełnie nowych. Odsetek młodych firm deklarujących oferowanie tego typu wyrobów
zmniejszył się z 16% w 2016 r. do 3% w 208 r., a dojrzałych – z 7% do 1%. W ostatnim roku
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wzrósł też odsetek młodych firm oferujących produkty już znane na rynku (o 4 p.p.), spadł
natomiast odsetek dojrzałych firm (o 15 p.p.), natomiast udział firm młodych i dojrzałych,
oferujących częściowo nowe wyroby, pozostała na poziomie zbliżonym do poprzedniego roku.
Tabela 2.4. Poziom nowości produktów oferowanych przez przedsiębiorstwa w Polsce
w latach 2016–2018 (% osób prowadzących młode/dojrzałe firmy w danej grupie)
Nowy dla
wszystkich
2016

2017

2018

Nowy dla
części
2016

2017

2018

Znany
wszystkim
2016

2017

2018

młode

16

6

3

42

19

19

42

74

78

dojrzałe

7

5

1

35

12

10

58

83

68

Firmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Entrepreneurship Monitor.

Konkurencja na rynku
Kolejny wymiar innowacyjności analizowany w GEM to postrzeganie własnej działalności
przez pryzmat konkurencji na rynku. Odpowiedzi uzyskane w 2018 r. wskazują, że
większość przedsiębiorców w Polsce i w Europie jest zdania, że działa w warunkach
wysokiej konkurencji. Jednocześnie to polskie firmy wydają się znacznie bardziej odczuwać
konkurencję na rynku niż europejskie – ponad 70% osób prowadzących młode i dojrzałe firmy
w naszym kraju uważa, że na rynku jest wiele firm, które oferują te same produkty. W Europie
tego zdania jest ponad połowa młodych i ponad 60% dojrzałych podmiotów. Również mniej
polskich firm niż europejskich uważa, że działa w otoczeniu przeciętnie konkurencyjnym.
Z kolei tych, które są zdania, że nie mają konkurencji, jest jedynie 3% wśród młodych
i 4% wśród dojrzałych podmiotów w naszym kraju. Tu należy zauważyć, że w Europie jest
zdecydowanie więcej firm – szczególnie młodych (niemal 3 razy więcej) przekonanych o tym,
że działają w warunkach braku konkurencji.
Porównanie ocen w zakresie konkurencji na rynku, na jakim działają firmy w Polsce za
ostatnie trzy lata, wskazuje, że osoby będące na wczesnym etapie prowadzenia działalności
częściej niż doświadczeni przedsiębiorcy postrzegają rynek jako wysoce konkurencyjny. Co
więcej rok 2018 przyniósł umocnienie się tych przekonań. Wydaje się więc, że firmy dłużej
działające na rynku czują się na nim pewniej niż młode firmy.
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Wykres 2.17. Ile jest konkurencyjnych firm oferujących te same produkty co Pana/i firma? (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Tabela 2.5. Ile konkurencyjnych firm jest na rynku, na którym prowadzi Pan(i) działalność?
Dane za lata 2016–2018
Wiele
2016

2017

2018

Trochę
2016

2017

2018

Brak
2016

2017

2018

Młode

65

72

74

30

25

23

5

3

3

Dojrzałe

82

61

72

17

33

25

1

6

4

Firmy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Entrepreneurship Monitor.

2.9. Przedsiębiorczość kobiet i mężczyzn
W 2018 r. zaszło kilka istotnych zmian w zakresie postaw przedsiębiorczych wśród kobiet
i mężczyzn. Wzrósł odsetek mężczyzn dostrzegających szanse biznesowe w swoim otoczeniu,
a spadł w grupie kobiet (odpowiednio 1,4 p.p. i -2,5 p.p.). Wzrósł także (o 2,8 p.p.) odsetek
mężczyzn pozytywnie oceniających swoje zdolności przedsiębiorcze, natomiast spadł i to
istotnie (o 13,6 p.p.) w grupie kobiet. Kobiety częściej niż w poprzednim roku obawiały się
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też porażki w biznesie27 – odsetek wskazań wzrósł w tej grupie o 4,5 p.p. Natomiast w grupie
mężczyzn poziom strachu przed porażką spadł dość znacznie – o ponad 10 p.p.
Wykres 2.18. Postawy przedsiębiorcze wśród kobiet i mężczyzn w Polsce w 2018 r. (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Mężczyźni generalnie w większym stopniu niż kobiety dostrzegają szanse biznesowe, mają
wyższą samoocenę w zakresie umiejętności biznesowych oraz w mniejszym stopniu obawiają
się porażki. Jest to prawidłowość występująca we wszystkich analizowanych grupach państw,
a także w Polsce. Co jednak istotne w Polsce zarówno kobiety, jak i mężczyźni w znacznie
większym stopniu niż w innych typach gospodarek dostrzegają szanse biznesowe. Na przykład
odnosząc omawiane dane dla Polski do średniej dla Europy, można zauważyć, że w przypadku
mężczyzn różnica in plus wynosi 23,1 p.p., natomiast w odniesieniu do kobiet aż 27,5 p.p.
Wyniki uzyskane w Polsce dotyczące dostrzegania szans biznesowych zarówno w grupie
kobiet, jak i mężczyzn znacznie przewyższają także analogiczne wyniki pozyskane w grupie
państw o wysokim poziomie dochodu.
Podobnie jest z oceną zdolności przedsiębiorczych – Polska cechuje się wyższym odsetkiem
wskazań niż Europa, choć różnice nie są tu już aż tak duże. Porównując natomiast te wyniki
Wartość wskaźnika odnosi się do całej populacji osób dorosłych: odpowiednio kobiet lub mężczyzn.
Odsetek osób dorosłych obawiających się porażki wśród wszystkich osób dorosłych wyniósł w 2018 r. 40,6%.
W rozdziale 2.2 opisywany jest inny wskaźnik dot. strachu przed niepowodzeniem – odnosi się on do tych osób
dorosłych, które dostrzegają szanse na rozpoczęcie biznesu.
27
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do grupy państw o wysokim poziomie dochodu można stwierdzić, że w Polsce mężczyźni
nieco lepiej oceniają swoje zdolności przedsiębiorcze, a kobiety – nieco słabiej.
Polscy mężczyźni przejawiają też niższy poziom strachu przed porażką niż mężczyźni
w Europie, a także w pozostałych grupach państw. Natomiast wśród kobiet w Polsce odsetek
tych, które przejawiają strach przed porażką jest bliski średniej dla badanych państw
europejskich i najwyższy ze wszystkich pozostałych analizowanych grup gospodarek.
Tabela 2.6. Postawy przedsiębiorcze kobiet i mężczyzn w Polsce na tle średniej dla badanych
państw Europy i grup gospodarek według poziomu dochodu w 2018 r. (%)
Dostrzeganie
szans
biznesowych
(mężczyźni)

Dostrzeganie
Zdolności
Zdolności
szans
przedsiębiorcze przedsiębiorcze
biznesowych
(samoocena
(samoocena
(kobiety)
mężczyzn)
kobiet)

Strach przed
porażką

Strach przed
porażką

(mężczyźni)

(kobiety)

Niski
poziom
dochodu

52,9

47,9

59,2

52,2

34,2

37,6

Średni
poziom
dochodu

41,5

37,7

58,6

46,1

36,5

44,8

Wysoki
poziom
dochodu

49,3

43,7

53,1

39,8

37,4

43,5

Europa

46,3

40,0

51,6

35,9

39,2

47,4

Polska

69,4

67,5

53,8

39,4

33,6

47,6

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

W Polsce kobiety nadal rzadziej są właścicielami firm niż mężczyźni. W 2018 r. odsetek
mężczyzn prowadzących młode firmy wyniósł 6% i był niższy niż w roku poprzednim o 4 p.p.
Spadł także odsetek kobiet zakładających lub prowadzących młode firmy – z 7,7% w 2017 r.
do 4,5% w 2018 r. Natomiast w odniesieniu do obu płci należy odnotować wzrost odsetka
osób prowadzących dojrzałe przedsiębiorstwa (dłużej niż 3,5 roku), choć nadal utrzymuje się
w tym zakresie przewaga mężczyzn (15,7% względem 10,4% w grupie kobiet).
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Tabela 2.7. Poziom aktywności przedsiębiorczej wśród kobiet i mężczyzn w latach 2011–2018 r.
(średnie w %)
2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

TEA mężczyźni

13,1

12,6

12,3

12,5

12,5

13,3

10

6

TEA kobiety

5,1

6,2

6,2

5,9

6

8,1

7,7

4,5

Dojrzałe firmy – mężczyźni

7,1

8,5

9,2

10

8,2

9,3

12,7

15,7

Dojrzałe firmy – kobiety

2,9

3,2

3,8

4,6

3,7

4,9

6,8

10,4

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Luka płci
W 2018 r. luka płci w Polsce (różnica między odsetkiem mężczyzn prowadzących firmy wśród
mężczyzn a odsetkiem kobiet prowadzących firmy wśród kobiet) w odniesieniu do młodych
firm (TEA) była mniejsza niż przed rokiem i wyniosła 1,6%. Niemniej istotne jest także
zmniejszenie się luki płci w odniesieniu do dojrzałych firm, szczególnie, gdy weźmie się pod
uwagę, że w 2018 r. osiągnęła ona najwyższy poziom od początku realizacji badania GEM
w Polsce.
Wykres 2.19. Luka płci dla TEA i firm dojrzałych w Polsce w latach 2011–2018 (%)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
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Polki są coraz częściej skłonne zakładać firmy. Zmniejszenie luki płci w odniesieniu do
dojrzałych firm może natomiast sugerować, że firmy zakładane przez kobiety stają się nieco
bardziej odporne na sytuacje prowadzące do ich likwidacji.

Motywacje kobiet i mężczyzn do zakładania firm
Wyniki badania pokazują, że zarówno w grupie kobiet, jak i w grupie mężczyzn rodzaj
motywacji jest różny w zależności od stopnia rozwoju gospodarczego kraju – im niższy poziom
rozwoju danego kraju, tym więcej młodych firm jest zakładanych z powodu konieczności
oznaczającej brak innej możliwości zarobkowania. W grupie państw o niskim poziomie
dochodu firmy z powodu konieczności zakłada 32% mężczyzn i 39,4% kobiet, natomiast
w grupie państw o wysokim poziomie dochodu oraz w badanych państwach Europy było
to odpowiednio 17,4 i 19,4%. W odniesieniu do odsetka firm zakładanych z powodu szansy
widoczna jest natomiast tendencja odmienna – im wyższy poziom rozwoju kraju tym większy
odsetek firm zakładanych z tego powodu. Niezależnie od powyższego należy zauważyć, że we
wszystkich grupach państw nadal jest widoczna różnica w motywacjach kobiet i mężczyzn
do podjęcia działalności gospodarczej – stosunkowo częściej to mężczyźni zakładają firmy
z powodu chęci wykorzystania szansy jaką daje prowadzenie własnego biznesu.
Wykres 2.20. Motywacje kobiet i mężczyzn prowadzących młode przedsiębiorstwa (% TEA)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
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Odmiennie w tym zestawieniu prezentuje się Polska – to kobiety częściej niż mężczyźni
zakładają firmy z uwagi na chęć wykorzystania szansy, a co równie istotne – odsetek pozytywnie
motywowanych właścicieli firm zarówno w grupie kobiet, jak i mężczyzn jest tu znacznie wyższy
niż w pozostałych grupach państw, także tych o wysokim poziomie dochodu. Wyjątkowo
pozytywnie należy ocenić dane wskazujące, że aż 95% kobiet zakładających firmy w Polsce czyni
to z powodu szansy, a jedynie 5% z powodu konieczności. Jest to wynik zdecydowanie lepszy
niż średnio w Europie, a także dla grupy państw o wysokim poziomie dochodu.
Struktura motywacji do prowadzenia działalności gospodarczej w odniesieniu do kobiet
uległa w ostatnim roku w Polsce dalszej poprawie. Istotnie wzrósł odsetek firm prowadzonych
z powodu szansy, jaką daje własna firma, spadł natomiast odsetek tych firm, które powstają
z konieczności. Natomiast w odniesieniu do mężczyzn odnotować należy nieznaczny spadek
odsetka firm zakładanych z powodu szansy i analogiczny wzrost odsetka firm zakładanych
z powodu konieczności.
Wykres 2.21. Motywacje do zakładania działalności gospodarczej ze względu na płeć w latach
2014–2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Podsumowując, należy stwierdzić, że 2018 r. przyniósł poprawę postaw pro‑przedsiębiorczych
w grupie mężczyzn i nieznaczne ich pogorszenie w grupie kobiet. Zmniejszyła się także luka

2. Przedsiębiorczość w Polsce – wyniki badania populacji dorosłych (Adult Population Survey)
59

płci zarówno w odniesieniu do firm młodych, jak i dojrzałych. Nadal także Polska wyróżnia się
na tle innych państw, także o wysokim poziomie rozwoju w UE w odniesieniu do motywacji
do zakładania działalności gospodarczej.

2.10. Intraprzedsiębiorczość
Przedsiębiorczość indywidualna jest tylko jedną z form tworzenia nowych przedsięwzięć
biznesowych. Od kilku dekad zauważa się w praktyce i opisuje w literaturze
intraprzedsiębiorczość (intrapreneurship), zwaną również przedsiębiorczością organizacyjną
lub korporacyjną (corporate entrepreneurship), która również jest przedmiotem
zainteresowania Globalnego Monitora Przedsiębiorczości. Jest to rozpoczynanie nowych
przedsięwzięć nie na własną rękę, ale dla pracodawcy. Intraprzedsiębiorczość jest nowym
sposobem zarządzania przedsiębiorstwami, jest w stanie zapewnić przewagę konkurencyjną
szczególnie w sektorach o natężonej konkurencji i wysokiej dynamice zmian. GEM w swoim
podejściu stara się docenić intraprzedsiębiorczość i pokazać ją jako część składową bardziej
ogólnego zjawiska jakim jest przedsiębiorczość. Co więcej wskazuje na to, że w niektórych
gospodarkach jest to forma przedsiębiorczości bardziej efektywna i większym stopniu
przyczynia się do rozwoju społeczno‑gospodarczego. Badania intraprzedsiębiorczości
w GEM przeprowadza się w dwóch podziałach: aktywności intraprzedsiębiorczej obecnie
oraz w ciągu ostatnich trzech lat oraz odsetka aktywnych intraprzedsiębiorców wśród ogółu
populacji dorosłych oraz wśród osób zatrudnionych. Wynikiem są cztery wskaźniki dotyczące
działalności intraprzedsiębiorczej.
Na wykresie 2.22 przedstawiono ich średnie wartości dla trzech grup państw, średnie dla
badanych państw europejskich oraz wyniki dla Polski. Należy przy tym pamiętać o pewnym
ograniczeniu metodologicznym związanym z badaniem GEM. Biorą w nim udział kraje
na zasadzie dobrowolności, co oznacza, że prezentowane średnie nie są średnimi dla
wszystkich państw zaliczonych do danej grupy, a jedynie dla państw, które wzięły udział
w badaniu. W 2018 roku wyniki dostępne są dla 49 państw. W grupie tej znajduje się
7 państw z gospodarkami o niskim poziomie dochodu (Angola, Sudan, Egipt, Indonezja,
Indie, Maroko i Madagaskar). Z grupy drugiej wzięło udział w badaniu 11 państw. W grupie
gospodarek o wysokim poziomie dochodu znalazło się 31 państw. Ze względu na fakt,
że w poszczególnych latach w badaniu biorą udział różne kraje, nie można porównywać
wyników w podziale na grupy państw.
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Intraprzedsiębiorczość rośnie wraz z rozwojem gospodarczym. Jest to zjawisko opisywane
w teorii przedsiębiorczości. Powodem takiej zależności jest większa liczba dużych
przedsiębiorstw w gospodarkach bardziej rozwiniętych. Są one również bardziej zaawansowane
technologicznie, częściej inwestują w innowacje oraz posiadają zasoby niezbędne do
uruchomienia potencjału przedsiębiorczego pracowników. W gospodarkach bardziej
rozwiniętych panuje ponadto wyższy poziom konkurencji, a metody konkurencji stosowane
w gospodarkach o niższym poziomie rozwoju nie mogą być zastosowane. Intraprzedsiębiorczość
jest efektywną metodą konkurowania w gospodarkach o najwyższym poziomie rozwoju
technologicznego i gospodarczego. Przy wzroście poziomu rozwoju gospodarczego zachodzi
niejako zjawisko „konwersji” przedsiębiorczości indywidualnej na przedsiębiorczość
organizacyjną, która jest bardziej pożądanym rozwiązaniem na przykład z punktu widzenia
prawa pracy, a także może być bardziej efektywnym katalizatorem innowacyjności. Ludzie
w gospodarkach rozwiniętych poszukują bowiem częściej zatrudnienia na etacie ze względu
na ochronę praw pracowniczych, a rozwijanie przedsięwzięć w ramach istniejących korporacji
może być bardziej efektywne ze względu na szybszą i szerszą dostępność do zasobów.
W roku 2018 można jednak zaobserwować dość zaskakującą zależność: przedsiębiorczość
organizacyjna jest najniższa w grupie państw o niskim poziomie dochodu. Poziom
intraprzedsiębiorczości jest wyższy w grupie gospodarek o średnim poziomie dochodu oraz
najwyższy w gospodarkach najzamożniejszych. Częściowym wytłumaczeniem tego zjawiska
może być fakt, że grupa państw średnio rozwiniętych, z powodu przesunięcia części państw
do grupy najwyższej, jest w pewnej części zdominowana przez kraje, których gospodarka
w znaczącej części opiera się na eksploatacji zasobów naturalnych (Rosja, Iran, Brazylia).
W gospodarkach tych notuje się niższe wskaźniki intraprzedsiębiorczości. Ponadto część
państw w tej grupie jest zdominowana przez silnie hierarchiczną kulturę (Chiny, Bułgaria),
która nie sprzyja przedsiębiorczości organizacyjnej. Również oparcie gospodarki na masowej
produkcji (Chiny, Turcja) nie jest czynnikiem wspierającym intraprzedsiębiorczość. Najwyższe
wskaźniki przedsiębiorczości organizacyjnej odnotowane zostały w Sudanie i Maroku
(odpowiednio 15,7% i 14% wśród pracowników w ciągu ostatnich trzech lat). Należy jednak
zwrócić uwagę na inne rozumienie intraprzedsiębiorczości w gospodarkach o niskim poziomie
dochodu, co może wpływać na zniekształcenie wyników.
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Wykres 2.22. Odsetek osób zaangażowanych w przedsiębiorczość organizacyjną w ciągu
ostatnich 3 lat oraz obecnie wśród pracowników/populacji dorosłych w wybranych grupach
państw, Europie i w Polsce w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Państwami o wysokim poziomie przedsiębiorczości organizacyjnej są tradycyjnie Irlandia,
Kanada, Stany Zjednoczone i Wielka Brytania, a także Luksemburg. Najniższe wskaźniki
odnotowano natomiast w Rosji, Bułgarii, Brazylii, a także na Madagaskarze.
W Polsce w 2018 roku zaobserwować można było dość niski poziom intraprzedsiębiorczości.
Jedynie co trzydziesty pracownik zaangażowany był w przedsiębiorczość organizacyjną
w ciągu ostatnich trzech lat. Wynik ten jest tym bardziej zastanawiający, że w poprzednim
roku ponad 5% pracowników deklarowało, że są zaangażowani w intraprzedsiębiorczość
w czasie prowadzenia badania. Wskaźnik przedsiębiorczości organizacyjnej w Polsce jest
zbliżony do średniej wskaźnika w państwach o średnim poziomie dochodu, choć Polska
przeszła już do grupy państw najbardziej zamożnych. Niski poziom intraprzedsiębiorczości
może wiązać się z wyższym wskaźnikiem przedsiębiorczości indywidualnej, szczególnie
w zakresie właścicieli zarządzających dojrzałymi firmami. Przedsiębiorczość organizacyjna
jest często postrzegana jako alternatywa dla przedsiębiorczości indywidualnej. Poniżej
przedstawiono agregację intraprzedsiębiorczości oraz przedsiębiorczości indywidualnej
w trzech grupach państw, Europie i Polsce.
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Wykres 2.23. Intraprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość indywidualna w trzech grupach
państw, Europie i w Polsce w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Entrepreneurship Monitor.

W przypadku przedsiębiorczości indywidualnej występuje zjawisko odwrotne niż
w przypadku intraprzedsiębiorczości, której intensywność wzrasta wraz z rozwojem
gospodarczym. W państwach o niskim poziomie dochodu prawie co trzeci dorosły obywatel
jest przedsiębiorcą (29%), w państwach średnio zamożnych wskaźnik ten spada do 28%,
a w gospodarkach najbogatszych – do 17%. Rzeczywiste wyniki mogą być nieco niższe
z uwagi na fakt, że istnieje grupa przedsiębiorców, którzy kwalifikowani są do obu grup
przedsiębiorczości indywidualnej: przedsiębiorców we wczesnym stadium działalności oraz
właścicieli dojrzałych firm.
Niższy poziom przedsiębiorczości indywidualnej jest uzupełniany wzrostem przedsiębiorczości
organizacyjnej. Zagregowany wskaźnik trzech rodzajów przedsiębiorczości wynosi zatem
ponad 30% w państwach o niskim poziomie dochodu, 29% w państwach o średnim poziomie
dochodu oraz 21% w gospodarkach najbogatszych. Wyniki dla Europy są zbliżone do wyników
dla państw o wysokim poziomie dochodu, natomiast wyniki dla Polski są nieznacznie niższe
niż średnia dla państw średnio zamożnych i nieznacznie wyższe niż średnia dla badanych
państw europejskich.
Zagregowany wskaźnik przedsiębiorczości nieco się w Polsce pogorszył w porównaniu
z rokiem 2017. Jest to jednak spadek niewielki, kompensowany znacząco przez dość duży
wzrost w Polsce odsetka właścicieli dojrzałych firm. Zagregowany wskaźnik przedsiębiorczości
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(jak wcześniej wspomniano obarczony pewnym błędem) w roku 2015 wynosił 19%, a w roku
2016 wzrósł do 23%, w roku 2017 spadł do poziomu 21,6%, a w roku 2018 do poziomu
19,4%. Należy przy tym zauważyć, że struktura tego agregatu zmienia się na korzyść
przedsiębiorczości indywidualnej, a dodatkowo zaczynają dominować w niej dojrzałe firmy
(powyżej 3,5 roku działalności). Świadczy to o stabilizacji gospodarczej i sytuacji, w której
znacząca część nowo powstałych firm osiąga dojrzałość. Poniżej przedstawiono kształtowanie
się poziomu intraprzedsiębiorczości w Polsce w latach 2014–2018.
Wykres 2.24. Intraprzedsiębiorczość w Polsce w latach 2014–2018

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

W roku 2018 nastąpił spadek wskaźników intraprzedsiębiorczości w Polsce. Większy spadek
wystąpił w przypadku wskaźników dotyczących teraźniejszości niż dotyczących przeszłości.
Przedsiębiorczość organizacyjna (aktywność obecnie) wśród populacji spadła z poziomu
2,9% do poziomu 1,4%. Należy jednak pamiętać, że przedsiębiorczość organizacyjna może
być zjawiskiem podlegającym wahaniom. Projekty, które zostały zapoczątkowane w roku
2017, które mogły być zakwalifikowane jako przedsiębiorczość organizacyjna były rozwijane
w roku 2016, ale nie były już kwalifikowane jako intraprzedsiębiorczość, a jako tradycyjna
działalność przedsiębiorstwa. Ponadto w roku 2016 wskaźnik intraprzedsiębiorczości
znajdował się na bardzo wysokim poziomie. Wymagało to nakładów finansowych ze strony
przedsiębiorstw, niezbędnych do finansowania nowych przedsięwzięć. W roku 2017 i 2018
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mógł w związku z tym wystąpić pewien deficyt związany z niedostępnością zasobów. Należy
również zauważyć, że w porównaniu z rokiem 2016 i 2017 wystąpiła znacząca zmiana
polegająca na wzroście wskaźnika dojrzałych firm. Może się to wiązać z niższym stopniem
upadłości firm, co również ma negatywny wpływ na intraprzedsiębiorczość. Kolejnym
czynnikiem mogącym mieć znaczenie jest dość niski poziom przedsiębiorczości hybrydowej
w Polsce. Jako przedsiębiorczość hybrydową określa się sytuację, w której osoba prowadzi
działalność gospodarczą, a jednocześnie jest zatrudniona u innego pracodawcy. Taki
sposób rozpoczynania działalności jest w niektórych przypadkach korzystny ze względu
na ograniczenie ryzyka. W przypadku wzrostu przychodów z działalności przedsiębiorcy
często jednak decydują się na rezygnację z zatrudnienia i koncentrują się na prowadzeniu
własnej działalności. Wystąpienie takiej sytuacji na większą skalę może powodować spadek
wskaźników intraprzedsiębiorczości ze względu na fakt, że przedsiębiorcami organizacyjnymi
są często osoby ogólnie przedsiębiorcze, które oprócz zatrudnienia prowadzą własną
działalność.

3. U
 warunkowania
przedsiębiorczości
Jednym z elementów projektu GEM jest ocena otoczenia, w jakim funkcjonują nowe
i rozwijające się przedsiębiorstwa w danym kraju. Podstawą tej analizy jest badanie
eksperckie na temat uwarunkowań przedsiębiorczości (National Expert Survey – NES)
prowadzone wśród min. 36 ekspertów28 w każdym z państw uczestniczących w projekcie
GEM29. W badaniu wyodrębniono 9 obszarów tworzących krajowe determinanty
przedsiębiorczości, których wpływ na nowo powstające i rozwijające się przedsiębiorstwa
ocenili eksperci. Obszary te zostały pogrupowane w cztery bloki reprezentujące szersze
kategorie uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości, tj.:
1. Szanse na start: edukacja przedsiębiorczości – poziom podstawowy i średni oraz
poziom uczelni wyższych i kształcenie ustawiczne; poziom otwartości rynku; dostępność
finansowania; infrastruktura komercyjna, usługowa i techniczna.
2. Polityka i wsparcie publiczne: priorytety polityki publicznej w zakresie przedsiębiorczości,
obciążenia związane z podatkami i regulacjami administracyjnymi, pomoc i wsparcie
publiczne dla przedsiębiorstw.
3. Badania i rozwój: badania i rozwój, transfer wiedzy i technologii.
4. Normy społeczno‑kulturowe: systemy wartości i normy społeczne.
W każdym z obszarów znalazło się 3–8 stwierdzeń na temat, na który ekspert miał wyrazić opinię, używając
skali: zdecydowanie się zgadzam – 9 pkt, zgadzam się – 8 pkt, umiarkowanie się zgadzam – 7 pkt, trochę (nieco)
się zgadzam – 6 pkt, ani się zgadzam, ani się nie zgadzam – 5 pkt, trochę się nie zgadzam – 4 pkt, umiarkowanie
się nie zgadzam – 3 pkt, nie zgadzam się − 2 pkt, zdecydowanie się nie zgadzam – 1 pkt. Wszystkie stwierdzenia
miały wydźwięk pozytywny, tzn. stwierdzały, że dany aspekt ma w Polsce korzystny wpływ na przedsiębiorczość,
zatem im więcej punktów przyznano w danym obszarze, tym lepiej oceniono sytuację. Następnie dla danych
stwierdzeń policzono średnie dla odpowiedzi wszystkich ekspertów. Im wyższą wartość osiągnęła średnia, tym
lepiej oceniono dany aspekt. W dalszej kolejności poszczególne stwierdzenia zagregowano do obszarów, dla
których policzono średnie. W analizie zastosowano zarówno średnie wyniki dla poszczególnych stwierdzeń,
jak i średnie dla danych grup – uzależniając to od kontekstu i możliwości ciekawego przedstawienia problemu.
Wyniki dla Polski za rok 2018 zostały zestawione z wynikami dla gospodarek o wysokich dochodach (do których
należy też Polska) oraz dla krajów z Europy uczestniczących w badaniu (2018 r. – Austria, Bułgaria, Chorwacja,
Cypr, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Polska, Rosja, Słowacja,
Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Wielka Brytania, Włochy).
29
W badaniu NES w 2018 r. wzięły udział 54 kraje świata (patrz tabela 1.1 niniejszego Raportu).
28
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Analiza opinii ekspertów biorących udział w badaniu NES w 2018 r. w poszczególnych
gospodarkach pozwala stwierdzić, że warunki do powstawania i rozwoju przedsiębiorstw
w Polsce, na tle gospodarek o wysokich dochodach, ale również w porównaniu z badanymi
państwami europejskimi, były przeciętne. W porównaniu z tymi dwoma grupami państw
polscy eksperci wyżej ocenili następujące czynniki: dynamikę rynku (jego otwartość na
nowe firmy), dostęp do finansowania czy infrastruktury technicznej. Można je więc uznać
za stymulatory rozwoju nowych przedsięwzięć. Wśród obszarów, które mogą utrudniać
ten rozwój znalazły się: edukacja przedsiębiorczości i szkolenia (zarówno na poziomie
podstawowym, jak i szkoły średniej), kwestia biurokracji i podatków, a także badania, rozwój
i transfer wiedzy (ich ocena jest niższa niż w przypadku średniej dla gospodarek o wysokich
dochodach i badanych państw europejskich).
Wykres 3.1. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości: Polska w porównaniu
z gospodarkami o wysokich dochodach i badanymi państwami europejskimi (średnie oceny
dla poszczególnych obszarów)

1 – Edukacja przedsiębiorczości – poziom podstawowy i szkoła średnia; 2 – Edukacja przedsiębiorczości –
szkolenia i kursy zawodowe, szkoły wyższe; 3 – Poziom otwartości rynku – dynamika, 4 – Poziom otwartości rynku
– obciążenia; 5 – Dostęp do finansowania zewnętrznego, 6 – Dostęp do infrastruktury komercyjnej i usługowej;
7 – Dostęp do infrastruktury technicznej; 8 – Polityka publiczna w zakresie przedsiębiorczości i jej priorytety;
9 – Polityka rządu: podatki, regulacje, obowiązki sprawozdawcze oraz biurokracja, 10 – Programy publiczne
wspierające przedsiębiorczość, 11 – Badania i rozwój, transfer wiedzy; 12 – Normy kulturowe i społeczne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey 2018.
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Ocena uwarunkowań funkcjonowania nowych i rozwijających się firm w Polsce, dokonana
przez ekspertów w 2018 r., jest lepsza od tej z poprzedniego roku. Większość z analizowanych
obszarów została oceniona wyżej. Tylko w dwóch z nich oceny są niższe, co może świadczyć
o trudniejszej sytuacji w tych obszarach. Są to: nauczanie przedsiębiorczości na etapie
uczelni, kształcenia zawodowego i ustawicznego oraz obciążenia związane z otwartością
rynku (koszty wejścia, bariery ze strony konkurencji, prawo antymonopolowe). Poniżej
zamieszczamy szczegółowy opis poszczególnych obszarów składających się uwarunkowania
przedsiębiorczości według GEM.

3.1. Szanse na start
To największy i najbardziej złożony blok grupujący obszary objęte badaniem NES determinujące
rozpoczęcie i rozwój przedsiębiorczości. Obejmuje on aspekty związane z szeroko pojętą
edukacją w zakresie przedsiębiorczości, zarówno na poziomie szkoły podstawowej, średniej,
jak i szkoły wyższej, szkoleniami, warunkami panującymi na rynku – jego otwartością
i obciążeniami, możliwościami finansowania, infrastrukturą komercyjną, usługową i techniczną.
Czynniki te warunkują możliwości wejścia na rynek i związane z tym koszty.

Edukacja
W 2018 r. odnotowano poprawę oceny ekspertów w obszarze edukacji na poziomie
podstawowym i szkoły średniej. Warto przy tym zauważyć, że jest to obszar od lat nisko
oceniany przez ekspertów uczestniczących w badaniu NES w Polsce – niżej niż przeciętnie
w badanych państwach Europy czy gospodarkach o wysokich dochodach. Całościowo został
on oceniony na 2,7 pkt. (w 2017 r. – 2,3 pkt., w 2016 r. – 2,6 pkt.), co stanowiło 84% oceny
gospodarek o wysokich dochodach i 85% badanych państw europejskich. Niżej niż w Polsce
obszar ten oceniany jest w takich gospodarkach Europy jak Chorwacja (2,5) czy Austria (2,6),
najwyżej zaś w Holandii (5,4). Warto jednak dodać, że obszar ten jest także nisko oceniany
w innych państwach, np. Włochy (2,7 pkt.) czy Francja (2,9 pkt.).
W przypadku naszego kraju nauczanie w szkołach podstawowych i średnich jest w ostatnich
latach nisko oceniane, jeśli chodzi o dostarczanie wiedzy z zakresu funkcjonowania
gospodarki, zwracanie uwagi na przedsiębiorczość i tworzenie jej nowych form czy
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zachęcanie do kreatywności, samodzielności i inicjatywy własnej – ocena tych podobszarów
jest niższa niż przeciętnie w państwach europejskich (wykres 3.2). Mimo tego, że ocena tego
obszaru w 2018 r. poprawiła się w porównaniu z rokiem poprzednim, to sytuacja niestety
nie jest dobra, ponieważ edukacja jest jednym z najważniejszych czynników wpływających
na przedsiębiorczość – kształtowanie potencjalnych przedsiębiorców, ich postrzeganie przez
społeczeństwo, a także na efekty działalności gospodarczej.
Wykres 3.2. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – edukacja
przedsiębiorczości. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw
europejskich w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey 2018.
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W 2018 r. eksperci słabiej niż w roku poprzednim ocenili obszar edukacji przedsiębiorczości
na poziomie szkolnictwa wyższego oraz kształcenia ustawicznego – 4,0 (2017 – ocena 4,4).
Wynik ten stanowił 84% średniej oceny badanych państw europejskich i 83% oceny
gospodarek o wysokich dochodach. Eksperci niżej niż w 2017 r. ocenili podobszar dotyczący
zapewnienia przez uczelnie dobrego i adekwatnego przygotowania do rozpoczęcia i rozwoju
nowych firm (ocena 3,4 – 76% oceny państw europejskich, w 2017 r. – ocena 3,7 pkt).
Słabiej oceniono także aspekt dotyczący kształcenia zawodowego, kursów profesjonalnych
i kształcenia ustawicznego w kontekście ich skuteczności przygotowania do zakładania
i rozwijania firmy – średnio na 4,9 pkt. (w 2017 r. – 5,5 pkt.), pomimo to wynik ten był
wyższy niż średnia dla badanych państw z Europy. W opinii ekspertów nadal edukacja na
etapie uczelni wyższych nie zapewnia dobrego i adekwatnego przygotowania do rozpoczęcia
i rozwoju nowych firm, a poziom edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości i zarządzania –
dobrego i odpowiedniego przygotowania do założenia i rozwijania działalności gospodarczej
– ocena 3,7 pkt. (73% oceny państw europejskich) (wykres 3.2).

Dynamika i otwartość rynku
Dynamika rynku wewnętrznego to jeden z najlepiej ocenianych przez ekspertów obszarów
wpływających na rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce i jej prowadzenie (zarówno
w edycji badania z 2018 r., jak i w poprzednich).
Średnio dynamika naszego rynku została oceniona na 6,7 pkt. – jest to wynik znacznie lepszy
zarówno w porównaniu z badanymi państwami z Europy (133% wartości dla tych państw), jak
i gospodarkami o wysokich dochodach30 (133%) (wykres 3.1). Ocena ekspertów nieznacznie
wzrosła w porównaniu z poprzednimi latami – w 2017 r. wynosiła 6,6 pkt., a w 2016 r. –
6,3 pkt. Eksperci pozytywnie ocenili stwierdzenia składające się na ten obszar. W ich opinii
polski rynek towarów i usług konsumpcyjnych oraz business‑to‑business z roku na rok istotnie
się zmienia (wykres 3.3).

Ocena tego obszaru w Polsce była najwyższa wśród badanych krajów europejskich i jedna z najwyższych
wśród gospodarek o wysokich dochodach (wyższa była tylko w Japonii – 7,0 i Korei Południowej – 7,2).
30
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Wykres 3.3. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – poziom otwartości
rynku. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw europejskich
w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey 2018.

Nieco niżej niż w poprzednich latach oceniono obszar związany z otwartością rynku na
nowe firmy (obciążenia związane z kosztami wejścia, bariery ze strony konkurencji, prawo
antymonopolowe) – średnia ocena 4,3 pkt. (w 2017 r. – 4,4 pkt., w 2016 – 4,5 pkt.).
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Ocena polskich ekspertów była też niższa niż średnia ocen dla badanych państw europejskich
(95% średniej oceny dla tych państw) i gospodarek o wysokich dochodach (96%) (wykres 3.1).
Eksperci raczej zgodzili się co do tego, że nowe i rozwijające się firmy mogą łatwo wejść
na nowe rynki w Polsce (4,3 pkt. – 91% oceny państw europejskich) oraz że prawo
antymonopolowe jest skuteczne i dobrze egzekwowane (5,1 pkt. – 105% oceny państw
europejskich). Ich zdaniem większą barierą dla nowych firm są koszty wejścia na polski
rynek (3,6 pkt. – ocena w tym aspekcie dla polskiego rynku stanowi 87% średniej oceny dla
państw europejskich). Problemem są także bariery bezprawnie tworzone przez firmy już
funkcjonujące na rynku (4,0 pkt. – 88% oceny państw europejskich) (wykres 3.3).

Finansowanie
Dostęp do finansowania to obszar, który zdaniem ekspertów uczestniczących w badaniu, nie
ograniczał w istotny sposób rozpoczynania i rozwoju działalności gospodarczej w Polsce. To
bardzo ważne, ponieważ kapitał jest jednym z czynników determinujących funkcjonowanie
każdego przedsiębiorstwa na wszystkich etapach jego rozwoju.
Oceny polskich ekspertów są w tej kategorii wyższe niż w przypadku średniej dla gospodarek
o wysokich dochodach i państw Europy (5,2 pkt. – 115% oceny gospodarek o wysokich
dochodach i 112% europejskich31).
Jednocześnie, w porównaniu z ostatnimi latami, ocena tego obszaru w naszym kraju wzrosła
(5,1 pkt. w 2017 r., 4,7 pkt. – w 2016 r). Również oscylujący wokół 5 pkt. wynik tego obszaru
(czyli opinii ani się zgadzam, ani się nie zgadzam) może świadczyć o pewnych trudnościach
w ocenie jego wpływu na nowe i rozwijające się firmy.
Wykres 3.4 przedstawia opinię ekspertów na temat. dostępności różnych formy finansowania
zewnętrznego, które składają się na omawiany obszar. Eksperci najwyżej ocenili dostęp do
wsparcia publicznego (m.in. dotacje, pożyczki) – 6,0 pkt. (114% wartości oceny dla państw
europejskich), choć uzyskał on nieznacznie niższą ocenę niż w ubiegłym roku (6,58 pkt.).
Wskazuje to na duże znaczenie tego rodzaju wsparcia dla polskich nowych i rozwijających
31

W krajach europejskich obszar ten był lepiej oceniany tylko w Holandii (5,9).
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się firm. Nieco słabiej, niż w gospodarkach będących punktem odniesienia, polscy eksperci
oceniają tylko aspekt związany z wystarczającym dostępem do finansowania Aniołów
Biznesu – 4,6 pkt. (97% oceny państw europejskich). Warto zauważyć, że w porównaniu
z ocenami dokonanymi w 2017 r. i 2016 r. najnowsze dane wskazują na poprawę dostępności
finansowania w postaci Aniołów Biznesu, crowdfundingu, kapitału podwyższonego ryzyka czy
ze strony osób prywatnych.
Wykres 3.4. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – dostęp do
finansowania. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw
europejskich w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey 2018.
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Infrastruktura
W przypadku infrastruktury technicznej średnia ocena ekspertów jest nieco wyższa niż
w przypadku przeciętej dla gospodarek o wysokich dochodach czy państw europejskich
– 7,2 pkt. (109% oceny gospodarek o wysokich dochodach, 110% – państw Europy)
(wykres 3.1).
Opinię na temat stwierdzeń składających się na blok infrastruktura techniczna przedstawiono
na wykresie 3.5. Polscy eksperci wysoko oceniają dostępność usług telekomunikacyjnych
dla nowych i rozwijających się firm (8,0 pkt. – 117% oceny badanych państw Europy).
Jednocześnie w ich opinii usługi te nie są zbyt drogie (7,7 pkt. – 114 % oceny państw
europejskich). Także koszty związane z podstawowymi mediami (gaz, woda, prąd, kanalizacja)
nie stanowią zbyt dużego problemu dla nowych i rozwijających się firm (7,3 pkt. – 110%
oceny państw europejskich). W nieco mniejszym stopniu polscy eksperci zgodzili się ze
stwierdzeniami: infrastruktura techniczna (drogi, media, komunikacja, gospodarka odpadami)
stanowi dobre wsparcie dla nowych i rozwijających się firm – 6,3 pkt. (106% oceny państw
Europy) oraz nowe i rozwijające się firmy mogą w ciągu miesiąca uzyskać dostęp do
mediów (gaz, woda, prąd, kanalizacja) – 6,4 pkt (96% oceny państw europejskich). Jednak
i w tym przypadku oceny ekspertów są na tyle wysokie, że te kategorie można uznać za
niestanowiące zbytniego problemu dla nowych i rozwijających się firm.
Opinie ekspertów na temat dostępu przedsiębiorstw do infrastruktury komercyjnej
i usługowej są nieco gorsze niż w przypadku infrastruktury technicznej. Poszczególne
kategorie oceniane w tym obszarze uzyskały średnią ocenę 5,0 pkt., co stanowiło 98% oceny
gospodarek o wysokich dochodach i 95% oceny państw europejskich (wykres 3.1).
Jednocześnie w latach 2016–2018 obserwujemy stopniową poprawę oceny tego obszaru
(w 2016 r. wynosiła ona 4,6 pkt., w 2017 – 4,9 pkt.), co przybliża nas do średniej gospodarek
o wysokich dochodach i państw europejskich.
Patrząc na kategorie składające się na ten obszar (wykres 3.6), widzimy, że w Polsce
ograniczenie dla nowych i rozwijających się firm mogą stanowić koszty związane
z zatrudnianiem podwykonawców, dostawców i konsultantów (3,5 pkt., 86% oceny państw
Europy) oraz trudności z pozyskaniem dobrych podwykonawców, dostawców i konsultantów
(3,6 pkt., 77% oceny państw europejskich). Lepiej, choć niżej niż w gospodarkach będących
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punktem odniesienia, eksperci oceniają łatwość pozyskania dobrych, profesjonalnych
prawników i księgowych (5,0 pkt., 86% oceny państw Europy). Eksperci zgodzili się także,
że liczba podwykonawców, dostawców i konsultantów w naszym kraju jest wystarczająca
dla zapewnienia rozwoju nowych i rozwijających się przedsiębiorstw (6,1 pkt., 104% oceny
państw Europy) oraz że łatwo jest pozyskać dobre usługi bankowe (dostęp do konta, rachunki
bieżące, transakcje walutowe, akredytywa itp.) – 6,9 pkt. (120% oceny państw europejskich).
Ocena tej ostatniej kategorii nieznacznie spadła w porównaniu z poprzednim rokiem.
Wykres 3.5. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – infrastruktura
techniczna. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw
europejskich w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey 2018.
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Wykres 3.6. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – infrastruktura
komercyjna i usługowa. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych
państw europejskich w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey 2018.

3.2. Polityka i wsparcie publiczne
Ten blok składa się z trzech obszarów, w których eksperci oceniali stwierdzenia dotyczące
polityki i działań administracji publicznej skierowane do nowych i rozwijających się firm.
Pierwszy obszar dotyczy ogólnego podejścia władz, zarówno na poziomie centralnym,
jak i regionalnym, do rozwoju firm. W praktyce oznacza to weryfikację, czy nowe
i rozwijające się przedsiębiorstwa znajdują istotne miejsce w polityce państwa na różnych
szczeblach zarządzania (kraj, region). Drugi obszar tematyczny dotyczy obciążeń fiskalnych
i administracyjnych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, a trzeci obejmuje
ocenę dostępności i efektywności programów publicznych wspierających rozwój firm.
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Polityka publiczna w zakresie przedsiębiorczości rządu, w tym jej priorytety to w opinii
polskich ekspertów obszar relatywnie dobrze wspierający nowe i rozwijające się firmy.
Średnia ocena na poziomie 4,9 pkt. była wyższa niż przeciętna dla gospodarek o wysokich
dochodach (stanowiła 107% oceny tych państw) i badanych państw Europy (115%)
(wykres 3.1).
Jednocześnie w ostatnich latach ocena tego obszaru w naszym kraju uległa poprawie
(2017 – 4,5 pkt., 2016 – 4,3 pkt.). Jeżeli chodzi o ocenę poszczególnych stwierdzeń
składających się na ten obszar (wykres 3.7), to w przypadku dwóch z nich średnia ocena
przekroczyła 5 pkt.: wsparcie dla nowych i rozwijających się firm jest ważnym priorytetem
dla polityki na szczeblu centralnym (5,6 pkt., 120% oceny dla państw europejskich),
wsparcie dla nowych i rozwijających się firm jest ważnym priorytetem dla polityki na
szczeblu regionalnym (5,4 pkt., 118% oceny dla państw Europy). W 2018 r. eksperci byli
bardziej zgodni niż przed rokiem co do tego, że polityka rządu (np. zamówienia publiczne)
konsekwentnie sprzyja nowym przedsiębiorcom (3,54 pkt. – na poziomie oceny ekspertów
z państw europejskich).
Obszarem, który w opinii ekspertów może stanowić utrudnienie dla nowych i rozwijających
się firm jest polityka rządu związana z biurokracją i podatkami. Średnia ocena wszystkich
kategorii składających się na ten obszar jest niższa niż w gospodarkach będących punktem
odniesienia – 3,15 pkt. (79% wartości oceny badanych państw europejskich i 78% –
gospodarek o wysokich dochodach). Była to ocena wyższa niż w 2017 r. (2,95 pkt.), ale
na takim samym poziomie co w 2016 r. (3,15 pkt.). Analizując poszczególne kategorie
składające się na ten obszar (wykres 3.7), można zauważyć, że polscy eksperci nie zgadzają
się ze stwierdzeniem, że radzenie sobie z biurokracją publiczną, przepisami i wymogami
licencyjnymi nie jest zbyt trudne dla nowych i rozwijających się firm (2,43 pkt., 65% oceny
państw europejskich), mają zastrzeżenia co do stosowania podatków i innych regulacji
administracyjnych w sposób przewidywalny i spójny (3,00 pkt., 66% oceny państw
europejskich). Niżej niż w przypadku średniej dla państw Europy jest także oceniane
stwierdzenie, że wysokość podatków nie jest obciążeniem dla nowych i rozwijających się
firm (3,80 pkt., 91% oceny tych państw). Natomiast nieco lepiej, w porównaniu ze średnią
dla uczestniczących w badaniu państw europejskich, jest oceniane stwierdzenie mówiące
o tym, że nowe firmy mogą uzyskać większość wymaganych zezwoleń i licencji mniej więcej
w ciągu tygodnia (3,55; 108% oceny państw europejskich).
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Wykres 3.7. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – polityka rządu. Zmiany
w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw europejskich w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey 2018.

W roku 2018, w porównaniu do poprzednich dwóch lat, wzrosła ocena obszaru wsparcie
publiczne, obejmującego ocenę dostępności i efektywności publicznych programów mających
na celu rozwój przedsiębiorczości wsparcie przedsiębiorczości (2018 – 4,37 pkt., 2017 –
3,99 pkt., 2016 – 4,02 pkt.). W porównaniu do państw odniesienia stanowiła ona 91% wartości
oceny gospodarek o wysokich dochodach i 94% państw Europy. Opinię ekspertów na temat
poszczególnych stwierdzeń ocenianych w ramach tego bloku przedstawiono na wykresie 3.8.
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Wykres 3.8. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – programy rządowe.
Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw europejskich
w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey 2018.

Utrudnieniem dla nowych i rozwijających się firm, w opinii polskich ekspertów, może
być brak pomocy i wsparcia poprzez kontakt z jedną instytucją publiczną (3,35 pkt., 80%
oceny państw europejskich). Choć w porównaniu do ostatnich dwóch lat odnotowano
poprawę oceny tej kategorii, jest ona jednak cały czas niższa niż w 2015 r. (3,78 pkt.). Niżej
niż przeciętnie w badanych gospodarkach Europy polscy eksperci ocenili stwierdzenie, że
parki naukowe i inkubatory przedsiębiorczości zapewniają skuteczne wsparcie dla nowych
i rozwijających się firm (4,97 pkt., 90% oceny dla państw europejskich). Ocena kolejnych
stwierdzeń jest już zbliżona do przeciętnej dla państw europejskich, a w przypadku jednego –
istnieje odpowiednia liczba programów publicznych dla nowych i rozwijających się firm – jest
w przypadku Polski wyższa.
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3.3. Badania i rozwój
W tym bloku poruszane są tematy związane ze skutecznym transferowaniem technologii,
wiedzy z uczelni i publicznych ośrodków badawczych do nowych i rozwijających się firm,
pozyskiwaniem nowych technologii, dostępem do badań i technologii, a także z ofertą
odpowiednich programów wsparcia. W 2018 r. odnotowano poprawę oceny tego obszaru
w stosunku do poprzedniego roku.
Średnia ocena tego bloku dla Polski (3,77 pkt.; 2017 r. – 3,44 pkt.) była niższa od średniej
oceny gospodarek o wysokich dochodach (stanowiła 88% średniej oceny dla tych państw)
i dla badanych państw Europy (90%) (wykres 3.1).
Wykres 3.9. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – badania i rozwój.
Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw europejskich
w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey 2018.
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Spośród 6 stwierdzeń składających się na ten obszar (wykres 3.9) najwyżej zostały ocenione
programy wsparcia (również dotacje) na pozyskanie nowych technologii przez nowe
i rozwijające się firmy (5,28 pkt.) – ocena wyróżnia się również na tle gospodarek o wysokich
dochodach – stanowi 128% średniego wskaźnika tych państw jak również znacznie
przewyższa oceny ekspertów z państw europejskich (127%).
Pozostałe stwierdzenia zostały przez polskich ekspertów ocenione słabiej niż średnia dla
państw europejskich, choć widać poprawę ich oceny w porównaniu z 2017 r. Stwierdzenie,
że baza naukowa i techniczna skutecznie wspiera tworzenie światowej klasy nowych
przedsięwzięć opartych na technologii w co najmniej jednym obszarze, zostało ocenione na
4,28 pkt. – 88% państw europejskich. Zdaniem ekspertów w Polsce istnieje również problem
ze wsparciem komercjalizacji pomysłów inżynierów i naukowców przez nowe i rozwijające się
firmy (3,97 pkt. – 89% oceny państw europejskich).
Eksperci poprzez niskie oceny wskazują na wciąż utrzymujący się problem transferu
wiedzy, technologii z uniwersytetów i publicznych ośrodków do firm (3,14 pkt.) oraz
bariery w dostępie do nowych badań jakie mają małe firmy w porównaniu z dużymi, dużej
funkcjonującymi na rynku (2,94 pkt.). Oceny tych dwóch obszarów w Polsce są znacznie
niższe niż w gospodarkach europejskich (76%). W ich opinii nowe i rozwijające się polskie
firmy nie mogą sobie pozwolić na pozyskanie najnowszych technologii (3,00 pkt. – 80% oceny
państw europejskich).
W ostatnich latach wiele uwagi poświęca się współpracy nauki z biznesem, istnieje szereg
inicjatyw promujących tego typu działania, m.in. dotacje z UE. Jednak, jak wskazują oceny
ekspertów, mimo tego typu inicjatyw, efekty są niewystarczające albo są jeszcze zbyt małe
i nieutrwalone bądź wiedza na ich zbyt słabo rozpowszechniona.

3.4. Normy kulturowe i społeczne
Ostatni z analizowanych bloków dotyczący norm ugruntowanych w kulturze i społeczeństwie
prezentuje opinie na temat uwarunkowań kulturowych, które sprzyjają indywidualnym
sukcesom, kreatywności, własnej inicjatywie czy podejmowaniu ryzyka. Średnia ocena
ekspertów dotycząca uwarunkowań kulturowych i społecznych w odniesieniu do
przedsiębiorczości to 4,84 pkt. jest na poziomie gospodarek o wysokich dochodach (100%)
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i wyższa niż średnia ocena dla państw Europy (109%) (wykres 3.1). W roku 2017 odnotowano
poprawę oceny ekspertów w stosunku do poprzednich lat (2017 – ocena 4,44 pkt., 2016 –
3,86 pkt.). Kraje w Europie, gdzie najlepiej są oceniane uwarunkowania kulturowe do
podejmowania i rozwoju działań przedsiębiorczych, to Holandia (6,17 pkt.) i Irlandia (5,35 pkt.).
Wykres 3.10. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – normy kulturowe
i społeczne. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw
europejskich w 2018 r.

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey 2018.

Polskim ekspertom trudno jest jednoznacznie ocenić wpływ tego obszaru na nowe
i rozwijające się przedsiębiorstwa. Ocena stwierdzeń oscylowała wokół 4,7–5,5 pkt. (czyli
blisko oceny ani się zgadzam, ani się nie zgadzam) (wykres 3.10). Stosunkowo nisko oceniono
stwierdzenie wskazujące, że normy kulturowe i społeczne w Polsce sprzyjają podejmowaniu
ryzyka przez przedsiębiorców (4,06 pkt. – 106% oceny państw europejskich). Oznacza to,
że według ekspertów skłonność polskich przedsiębiorców do angażowania się w bardziej
ryzykowne przedsięwzięcia, jakimi są np. projekty innowacyjne, może być hamowana przez
te uwarunkowania. Opinię ekspercką potwierdzają wyniki badania GEM, mówiące o tym, że
Polska ma jeden z wyższych wskaźników dotyczących obawy przed porażką (patrz rozdział 2.2).
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Najlepiej ocenione stwierdzenia w tym bloku (choć ich ocena jest ambiwalentna)
dotyczą norm kulturowych i społecznych, podkreślających odpowiedzialność osobistą
w zarządzaniu własnym życiem (5,50 pkt.) oraz norm kulturowych w kontekście nacisku na
samowystarczalność i inicjatywę własną (5,11 pkt.). Oba te stwierdzenia są ocenione powyżej
średniej oceny państw europejskich (odpowiednio 122% i 114%).
Podsumowując, analiza opinii ekspertów pozyskanych w badaniu NES w ostatnich latach
pozwala na stwierdzenie, że w 2018 r. w stosunku do poprzednich dwóch lat w Polsce
nastąpiła poprawa uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości. Ich oceny są coraz bardziej
zbliżone do średniej dla państw europejskich i gospodarek o wysokich dochodach.
W roku 2018, w stosunku do ostatnich dwóch lat, wzrosła ocena następujących obszarów:
normy kulturowe i społeczne, dostęp do finansowania, dostęp do infrastruktury technicznej,
komercyjnej i usługowej, polityka rządu w zakresie przedsiębiorczości, publiczne
programy wspierania przedsiębiorczości, badania i rozwój oraz transfer wiedzy, edukacja
przedsiębiorczości na poziomie podstawowym i szkoły średniej. Ocena ekspertów pogorszyła
się natomiast w obszarach edukacji przedsiębiorczości na etapie uczelni, kształcenia
zawodowego i ustawicznego oraz obciążeń związanych z kosztami wejścia na rynek.
Analiza danych pokazuje też, że zmniejsza się dystans dzielący nasz kraj do średniej dla
Europy. Obszary, które w 2018 r. w Polsce uzyskały lepszą ocenę niż przeciętna dla opinii
ekspertów z państw europejskich, to otwartość rynku wewnętrznego, polityka rządu
w zakresie przedsiębiorczości, dostęp do finansowania, infrastruktura techniczna oraz normy
kulturowe i społeczne. Natomiast poprawy wymagają przede wszystkim polityka związana
z biurokracją i podatkami, edukacja przedsiębiorczości (zarówno na poziomie podstawowym
i średnim, jak i na etapie uczelni i kształcenia zawodowego) oraz w obszar związany z B+R
i transferem wiedzy.
Pozyskana w badaniu NES opinia ekspertów na temat polskiego ekosystemu
przedsiębiorczości pokazuje, że cały czas niezbędne jest podejmowanie działań
wspierających tworzenie i rozwój firm. Szczególnie dużo do zrobienia jest w zakresie edukacji
przedsiębiorczości, działalności badawczo‑rozwojowej i współpracy ze sferą nauki, a także
ograniczenia obciążeń administracyjnych i fiskalnych.

4. Tematy specjalne
4.1. Gig economy
Postęp technologiczny, digitalizacja pracy, sprawiają, że na świecie coraz częściej mówi się
o rosnącym znaczeniu zjawiska gig economy. W Polsce nie ma jednoznacznego tłumaczenia
tego pojęcia, niemniej jednak chodzi o pracę opartą na technologiach ICT, oferowaną za
pośrednictwem serwisów dostępnych na platformach on‑line. Może to być mikroprodukcja
jak wprowadzanie danych, oznaczanie lub interpretowanie treści, wypełnianie ankiet czy
wyszukiwanie informacji, jak również praca w zakresie freelancingu on‑line, np. tworzenie
oprogramowania, stron internetowych, tłumaczenia, transkrypcji, analityka danych,
projektowanie, wsparcie administracyjne oraz sprzedaż i marketing.
Według M. Abdullahi32 rynek gig pracowników stale rośnie. W 2005 r. szacowano, że
stanowi on 0,1%, w 2015 r. – 15,8%, a w 2018 r. – więcej niż jeden na trzech pracowników
to freelancerzy. Do 2020 r. połowa pracowników w USA będzie niezależnymi pracownikami.
Dostępne źródła33 wskazują, że wynika to z wielu powodów. Jednym z nich jest zmiana
pokoleniowa na rynku pracy. Pracownicy z pokolenia X, Y czy Z mają inne nastawienie do
pracy niż starsi pracownicy. Millenialsi i Postmillenialsi cenią sobie elastyczność, która jest
możliwa przy pracy zdalnej czy projektowej. Freelancerzy, bo w dużym uproszczeniu o nich
przede wszystkich mowa, to osoby, które pracują nad różnymi projektami z wieloma firmami
w przeciwieństwie do osób zatrudnionych na etacie i pracujących dla danej firmy.
Z uwagi na rosnąca popularność takiej formy pracy na świecie, utworzono blok tematyczny
poświęcony temu zagadnieniu w badaniu GEM zarówno w części adresowanej do populacji

Abdullahi Muhammed, 4 Reasons Why The Gig Economy Will Only Keep Growing In Numbers, publikacja
czerwiec 2018, https://www.forbes.com/sites/abdullahimuhammed/2018/06/28/4-reasons-why-the-gigeconomy-will-only-keep-growing-in-numbers/#26b83e511ebc.
33
https://www.upwork.com/; https://www.freelancer.com/?gclid=EAIaIQobChMIla_
HvJes4AIVSbftCh3TTwtnEAAYASAAEgLl2PD_BwE&ft_prog=ABL&ft_prog_id=233148678188; Abdullahi
Muhammed, 4 Reasons Why The Gig Economy Will Only Keep Growing In Numbers, publikacja czerwiec 2018,
https://www.forbes.com/sites/abdullahimuhammed/2018/06/28/4-reasons-why-the-gig-economy-will-onlykeep-growing-in-numbers/#26b83e511ebc.
32
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dorosłych (18–64), czyli w tzw. badaniu APS, jak również zapytano ekspertów, w części NES,
jak oni postrzegają zjawisko gig economy.

Badanie NES
Badanie eksperckie (NES) w zakresie gig economy obejmowało 5 stwierdzeń, które zostały
ocenione przez ekspertów z danego kraju na 9‑stopniowej skali34. Badanie obszaru gig
economy objęło 42 kraje, w tym: 16 państw Europy (Rosja, Grecja, Holandia, Włochy,
Szwajcaria, Wielka Brytania, Szwecja, Polska, Niemcy, Irlandia, Cypr, Bułgaria, Łotwa,
Chorwacja, Słowenia, Słowacja), 8 państw Ameryki Łacińskiej (Puerto Rico, Peru, Meksyk,
Argentyna, Brazylia, Chile, Gwatemala, Urugwaj), 4 kraje Afryki (Maroko, Angola, Sudan,
Mozambik), 12 państw z regionu Azji i Oceanii (Indonezja, Tajlandia, Japonia, Korea
Południowa, Chiny, Iran, Kazachstan, Taiwan, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie,
Izrael, Katar) oraz 2 kraje Ameryki Północnej (Stany Zjednoczone i Kanada). Poszczególne
kraje na użytek analizy zostały zaklasyfikowane do trzech grupy państw: o niskim, średnim
i wysokim poziomie dochodu narodowego (porównaj tabela 1.1 rozdział 1):
• gospodarki o niskich dochodach: Indonezja, Maroko, Angola, Sudan, Mozambik;
• gospodarki o średnich dochodach: Rosja, Peru, Meksyk, Brazylia, Tajlandia, Chiny, Iran,
Bułgaria, Gwatemala, Kazachstan;
• gospodarki o wysokich dochodach: Stany Zjednoczone, Grecja, Holandia, Włochy,
Szwajcaria, Wielka Brytania, Szwecja, Polska, Niemcy, Argentyna, Chile, Japonia, Korea
Południowa, Kanada, Irlandia, Cypr, Łotwa, Chorwacja, Słowenia, Słowacja, Urugwaj,
Tajwan, Arabia Saudyjska, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Izrael, Katar, Puerto Rico.
Wyniki analizy przeprowadzonej dla Polski będą prezentowane na tle poszczególnych grup
gospodarek według poziomu dochodu.
Gospodarka gig economy została zdefiniowana w badaniu jako gospodarka oparta na pracy
osób (m.in. freelancerów, niezależnych konsultantów, osób zatrudnianych przez agencje
pracy tymczasowej, a także osób prowadzących własną działalność gospodarczą), które środki
na życie pozyskują z różnych zleceń o charakterze dorywczym lub jednorazowych usług.
Skala: 1 – zdecydowanie się nie zgadzam, 2 – nie zgadzam się, 3 – umiarkowanie nie zgadzam się, 4 – trochę
się nie zgadzam, 5 – ani się zgadzam, ani się nie zgadzam, 6 – trochę (nieco) się zgadzam, 7 -– umiarkowanie się
zgadzam, 8 – zgadzam się, 9 – zdecydowanie się zgadzam.
34
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Takie podejście daje możliwość wyboru projektów oraz elastyczność czasu pracy. Zlecenia
pozyskują przez tzw. serwisy ogłoszeń dla freelancerów lub portale umożliwiające wynajem
dóbr/usług, jak np. Useme, Freelanceria czy Fiver. Portale te umożliwiają pozyskanie zleceń
bez konieczności osobistego kontaktu między zleceniodawcą a zleceniobiorcą. Kwestiami
technicznymi zajmuje się właściciel serwisu. Przykłady zleceń wykonywanych zdalnie –
tłumaczenia, tworzenie stron internetowych, aplikacji, wykonywanie biżuterii lub u klienta
– prowadzenie księgowości, prac budowlanych, kierowanie sprzedażą lub udzielanie
prywatnych lekcji.
Ekspercka sumaryczna ocena całego bloku gig economy wskazuje na zróżnicowanie znaczenia
i popularności tej formy pracy w analizowanych gospodarkach. Sumaryczna ocena bloku,
składająca się z oceny 5 stwierdzeń, dokonana przez ekspertów z gospodarek o średnich
i wysokich dochodach jest na najwyższym poziomie, co potwierdza przytoczone na wstępie
wyniki dotyczące znaczenia gig workerów, np. w Stanach Zjednoczonych.
Wykres 4.1. Sumaryczna ekspercka ocena bloku pytań w obszarze gig economy w Polsce na
tle średniej dla badanych państw Europy oraz grup gospodarek według poziomu dochodu
w 2018 r. (średnie oceny, skala 1–9)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Trzeci, najwyższy wynik uzyskują gospodarki Europy, co również świadczy o znaczeniu gig
workerów w tej części świata. Polska zaliczana jest do grupy państw o wysokich dochodach,
jednak jej wynik jest poniżej średniej dla tej grupy, a nawet poniżej średnich ocen dla państw
Europy. Sumaryczna ocena całego bloku w przypadku Polski jest nawet niższa niż sumaryczna
ocena ekspercka gospodarek o niskich dochodach – do której zaliczane są głównie kraje
afrykańskie.
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Poniżej prezentowane są oceny poszczególnych pięciu stwierdzeń w Polsce, na tle
wyodrębnionych gospodarek wg poziomu dochodu.
Wykres 4.2. Serwisy ogłoszeń dla freelancerów oraz portale umożliwiające wynajem
dóbr/usług dostępne on‑line są obecnie ważnym elementem gospodarki (średnia z ocen
ekspertów, skala 1–9)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Ocena ekspercka znaczenia serwisów ogłoszeń dla freelancerów oraz portali, dzięki którym
można mieć dostęp do dóbr/usług on‑line, dla Polski jest na najniższym poziomie (4,50)
względem analizowanych gospodarek. Jest ona niższa niż sumaryczna ocena dla gospodarek
o średnich dochodach (6,42), gospodarek o wysokich dochodach (6,29), Europy (5,71),
a nawet gospodarek o niskich dochodach (5,52).
Ponad połowa ekspertów wypowiedziała się negatywnie, jeśli chodzi o znaczenie serwisów
czy portali dla gospodarki polskiej, a 1/3 pozytywnie, przy czym na ocenę „zdecydowanie się
zgadzam” wskazało zaledwie 5,6% ekspertów. Blisko 17% ekspertów nie miało zdania na ten
temat.
Kolejne stwierdzenie, w którym badana jest opinia ekspertów na temat powszechności
serwisów on‑line i korzystania z nich w celu nabywania usług, stawia Polskę w nieco lepszym
świetle, jednak wciąż ta ocena jest jedną z niższych (5,14).
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Wykres 4.3. Przedsiębiorstwa lub inne podmioty często korzystają z serwisów ogłoszeń
dostępnych on‑line w celu nabycia określonych usług lub uzyskania dostępu do nich (średnia
z ocen ekspertów, skala 1–9)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Rozkład odpowiedzi ekspertów z Polski na temat tego stwierdzenia to ponad 40%
wypowiedzi pejoratywnych, około 30% pozytywnych i taki sam odsetek odpowiedzi
o znaczeniu obojętnym lub braku zdania na ten temat. Taki rozkład odpowiedzi możne
oznaczać, że przedsiębiorcy nie traktują serwisów ogłoszeń on‑line jako pierwszego wyboru,
jeśli potrzebują nabyć jakąś usługę. Ta forma ofert nie jest jeszcze wszystkim znana. Zmiany
wymagają czasu, a większość przedsiębiorców działa według schematów.
Wykres 4.4. Serwisy ogłoszeń dostępne on‑line z uwagi na brak wymaganej przepisami prawa
ochrony socjalnej dla ich użytkowników stanowią konkurencję wobec tradycyjnych form
zatrudnienia, a przez to mogą stanowić presję wobec wymogów związanych z zabezpieczeniem
społecznym ciążących na pracodawcach (średnia z ocen ekspertów, skala 1–9)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
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Wysoka ocena ekspertów z Polski dla kolejnego stwierdzenia (wykres 4.4) wskazuje na
pewne obawy związane z upowszechnianiem się platform i oferowaniem/nabywaniem usług
on‑line. W pewnym stopniu niskie oceny poprzednich stwierdzeń potwierdzają, że Polacy
ostrożnie podchodzą do nowego porządku świata, opartego w dużej mierze na digitalizacji.
Na przykład grupą sprzeciwiającą się zasadom funkcjonowania takich dostawców jak Uber
byli tradycyjni taksówkarze. Uber jest dla nich największym konkurentem, a za pomocą
platformy znacznie łatwiej pozyskać klientów. Tradycyjni taksówkarze zarzucają m.in.
Uberowi, że wykorzystują różne formy nawigacji, a nie znają topografii miasta, języka
polskiego czy nie zdają innych egzaminów.
Zmiany prawne nie zawsze nadążają za zmianami jakie zachodzą na rynku. Z jednej
strony zmiana stylu życia kolejnych pokoleń i preferencje związane z bardziej elastycznym
podejściem do wykonywanych obowiązków, możliwości jakie daje rozwój nowych technologii.
Z drugiej pracodawcy, którzy szukają oszczędności i cięcia kosztów, przez co sprawiają, że
pojawiają się nowe modele biznesowe.
Dwa razy więcej ekspertów z Polski wskazuje, że serwisy ogłoszeń dostępne on‑line stanowią
konkurencję wobec tradycyjnych form zatrudnienia. W tradycyjnych formach zatrudnienia
koszty zabezpieczenia społecznego ciążą na pracodawcy, co jest związane z wyższymi
kosztami utrzymania takiego pracownika.
Wykres 4.5. Polityka krajowa wspiera serwisy ogłoszeń dostępne on‑line (średnia z ocen
ekspertów, skala 1–9)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Mimo tego, „gigabajtowa gospodarka” powoli staje się faktem, jest odpowiedzią na zmiany
jakie zachodzą na rynku oraz na zgłaszany popyt. Zmiany zachodzą samoczynnie – a zdaniem
ekspertów – w Polsce serwisy dostępne on‑line nie są wspierane przez politykę krajową.
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Nieco inaczej jest w Ameryce Łacińskiej czy Północnej. Prawdopodobnie z czasem będzie
się to zmieniać. Rozwój gospodarki o „gig workerów” choć jest odpowiedzią na potrzeby
rynku i wydaje się, że poprawia niejako dopasowanie pomiędzy gigworkerami a zadaniami,
co prowadzi do większej efektywności, niesie za sobą wiele zagrożeń, które z czasem będą
musiały zostać dostrzeżone przez rządzących i będą wymagały uregulowań.
Obecnie w Polsce nie jest to przedmiotem debaty – wiele się o tym nie mówi, co
odzwierciedlają opinie ekspertów – ponad 30% nic na ten temat nie wie, a 17% nie ma zdania
na temat – czy polityka krajowa wspiera serwisy.
Z czasem podobnie jak w innych regionach świata znaczenie gig economy wzrośnie, na co
wskazuje 80% ekspertów z Polski.
Wykres 4.6. Oczekuje się, że korzystanie przez przedsiębiorców z serwisów ogłoszeń dla
freelancerów i portali umożliwiających wynajem dóbr/usług wzrośnie w ciągu następnej
dekady (średnia z ocen ekspertów, skala 1–9)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Wyniki badania ilościowego
Niskie oceny krajowych ekspertów wskazują, że na tle innych regionów w Polsce gospodarka
oparta na gig workerach jest jeszcze w fazie raczkowania
Tymczasem wyniki badania APS w ramach badania GEM wskazują, że gig economy
w Polsce może dotyczyć już 1,3% populacji dorosłych. Ekstrapolując ten wynik na
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populację dorosłych – w Polsce gig workerów możemy mieć około 326 tysięcy35. A to już
jest pokaźna grupa.
Wykres 4.7. Odsetek osób dorosłych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymywały
dochody ze zleceń pozyskanych za pośrednictwem serwisów dla freelancerów. Pytanie
dotyczy serwisów, które umożliwiają pozyskanie zleceń wykonywanych zdalnie (on‑line) lub
na miejscu u klienta

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 8000.

Wśród tej populacji 0,9% są to pracownicy, którzy otrzymują dochody ze zleceń pozyskanych
za pośrednictwem serwisów dla freelancerów, co odpowiada około 226 tys. Zazwyczaj praca
taka jest świadczona on‑line (48,6%), na miejscu u klienta (31,4%), ale również w obu tych
formach (20%).
Wykres 4.8. Formy wykonywania zleceń: zdalnie (w trybie on‑line), na miejscu u klienta, obie
formy

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 70.

Populacja dorosłych 18–64 lata w 2017 r. według GUS to 25 111 621, z czego 0,9% to 226 tys., a 1,3% to
ok. 326 tys.
35
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Pozostała grupa gig workerów uzyskuje dochody z wynajmu, dzierżawy lub leasingu posiadanych
nieruchomości lub towarów czy też z tytułu udzielenia dostępu do usług świadczonych za
pośrednictwem internetowego serwisu ogłoszeń dla freelancerów (0,4%, tj. około 100 tys. osób).
Wykres 4.9. Odsetek osób dorosłych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymywały
dochody z wynajmu, dzierżawy lub leasingu posiadanych nieruchomości lub towarów czy też
z tytułu udzielenia dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem internetowego serwisu
ogłoszeń dla freelancerów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 8000.

Zaangażowanie czasowe respondentów, którzy korzystają z platform internetowych
i wykonują zlecenia za pośrednictwem serwisów internetowych, wskazuje, że dla
większości (56%) czas jaki przeznaczają na płatne zlecenia to 10–40 godzin tygodniowo,
dla 1/5 respondentów to praca ponad 40 godzin, czyli niemal jak praca na etacie. Dla 23%
zaangażowanie tygodniowe w taką pracę zajmuje mniej niż 10 godzin i wówczas ta praca jest
prawdopodobnie dodatkowa.
Wykres 4.10. Przeciętna liczba godzin przeznaczana na wykonywanie płatnych zleceń
pozyskanych za pośrednictwem ogłoszeń dla freelancerów dostępnych on‑line

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 84.
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Dochody uzyskiwane z realizacji płatnych zleceń świadczonych za pośrednictwem
internetowych ogłoszeń dla freelancerów dla blisko połowy stanowią od 10 do 25%
całkowitych dochodów danego gospodarstwa domowego. Dla około 1/3 to niewielki wkład,
bo mniej niż 10% dochodu, a dla 24% respondentów dochody te stanowią ponad 25%
dochodu.
Wykres 4.11. Udział miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, która pochodzi
z realizacji płatnych zleceń świadczonych za pośrednictwem internetowych serwisów
ogłoszeń dla freelancerów

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 84.

Czas jaki przeznaczają respondenci na pracę zwykle przekłada się na poziom dochodów
uzyskiwanych z tej formy pracy36.
Tabela 4.1. Zależność pomiędzy czasem przeznaczanym na wykonywanie płatnych zleceń
pozyskanych za pośrednictwem ogłoszeń dla freelancerów dostępnych on‑line a udziałem
miesięcznego dochodu z realizacji tych zleceń
DOCHODY

mniej niż 10 godzin

od 10 do 40 godzin

ponad 40 godzin

Razem

Mniej niż 10%

1

0

1

2

Pomiędzy 10 a 25%

10

10

2

22

Więcej niż 25%

7

29

4

40

Nie wiem

0

11

9

20

Ogółem

18

50

16

84

Źródło opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 84.
36

Korelacja Pearsona 0,375, istotność 0,01.
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Zdecydowana większość z nich (85%) traktuje dochód uzyskiwany z tej formy pracy jako
dodatkowy. Tylko dla 8% to przyjęty model biznesowy, a dla kolejnych 8% dodatkowy dochód
dla prowadzonej firmy.
Wykres 4.12. Internetowe serwisy ogłoszeń dla freelancerów jako sposób na dodatkowy
dochód vs. model biznesowy (sposób prowadzenia firmy)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 79.

Najczęściej wśród serwisów dla freelancerów wymieniana jest Freelanceria oraz na drugim
miejscu ex aequo Useme i Fiver37.
Część zleceń realizowanych za pośrednictwem serwisów ma swoją specyfikę i zdaniem
respondentów tylko dzięki tym serwisom jest możliwa ich realizacja (23%), niemniej jednak
niemal 80% prac można realizować, wykorzystując konwencjonalne umowy.
Wykres 4.13. Myśląc o zleceniach, które Pan(i) ma dzięki wspomnianemu serwisowi, jak
Pan(i) uważa – czy można je realizować wyłącznie poprzez tego typu serwisy, czy też można je
wykonywać, mając zwyczajową umowę o pracę, o dzieło, zlecenie lub pracę tymczasową?

Źródło: opracowanie własne opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 80.
Biorąc pod uwagę Pana(i) całkowite dochody, który z serwisów internetowych, przez które pozyskuje Pan/(i)
dochody, jest dla Pana(i) najważniejszy? 1. Freelanceria; 2. ex aequo Useme i Fiver; 3. olx.pl; 4. własna strona
internetowa.
37
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Elastyczność pracy, możliwość wyboru ciekawych projektów to jedne z wielu zalet, niemniej
jednak taka forma pracy ma również wiele wad, np. brak stałych zleceń i w związku z tym
nieregularne dochody. Wydaje się, że ci, którzy już wiedzą, czym charakteryzuje się praca
gig workera, najchętniej korzystaliby z tradycyjnej formy pracy na etacie oraz możliwości
dodatkowej pracy za pośrednictwem serwisów internetowych (41%). Dla 34% respondentów,
którzy korzystają serwisów internetowych i czerpią dochody z tej formy pracy, znacznie
korzystniejsza byłaby praca na etacie. Tylko ¼ respondentów, gig workerów jest zadowolona
z takiej formy pracy.
Wykres 4.14. Co by Pan(i) wolał(a), być zatrudnionym w firmie, wykonując tę samą pracę
co obecnie, czy pracować za pośrednictwem jednego lub więcej serwisów ogłoszeń dla
freelancerów, czy obie rzeczy na raz?

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N,=,80.

Podsumowując, w Polsce zjawisko gig economy rozwija się, choć część ekspertów nie
jest jeszcze w pełni tego świadoma. Można powiedzieć, że zjawisko to wynika ze zmian
na rynku pracy, ale też kultury pracowniczej, która przechodzi transformację – w dużej
mierze za sprawą digitalizacji. Wzrost mobilnego stylu życia i samozatrudnienia jako formy
pracy powoli staje się faktem. Możliwość działania w niestandardowych godzinach, innych
niż 9–17, rezygnacja z oficjalnej garderoby, czas na treningi w środku dnia – to kuszące
perspektywy, którym ciężko się oprzeć. Wśród znajomych mamy coraz więcej osób, które
w ten sposób funkcjonują i pracują. Pomimo wielu pozytywnych aspektów, ten rodzaj
zawodowej aktywności jest często powiązany z odcięciem się od regularniej interakcji
z innymi. Dlatego należy bardzo dobrze rozważyć wszelkie zalety i wady takiego modelu
biznesowego38.

38

https://www.pulshr.pl/zarzadzanie/praca-zdalna-i-samozatrudnienie-czesto-prowadzi-do-samotnosci,61518.html
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4.2. Firmy rodzinne
Temat firm rodzinnych został ujęty w badaniach GEM po raz pierwszy w 2018 r.
Wszystkie osoby rozpoczynające działalność oraz te, które już ją prowadzą, zostały zapytane,
czy firma będzie/jest zarządzana przez nich i ich rodzinę oraz czy większość osób pracujących
dla firmy jest lub będzie to rodzina lub krewni.
Tabela 4.2. Własność i zarządzanie w firmach rodzinnych
Pre‑przedsiębiorcy
i nowi przedsiębiorcy
(młode firmy)
TAK

Dojrzałe firmy
TAK

Wszyscy
(właściciele/współwłaściciele)

Wszyscy
(właściciele/współwłaściciele)

Czy ta firma będzie/jest zarządzana
głównie przez Pana(ią), Pana(i)
rodzinę i krewnych?

92,8%

91,0%

Czy spodziewa się Pan(i), że
ludzie, którzy w ciągu kolejnych
5 lat będą pracować w tej firmie,
to w większości będzie rodzina
i krewni?

41,9%

26,8%

Tylko współwłaściciele

Tylko współwłaściciele

53,8%

53,0%

Pytanie

Czy ten biznes będzie
w przeważającej części należał/
należy do Pana(i), Pana(i) rodziny
i krewnych?

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Odpowiedzi dla Polski wskazują, że ponad 90% firm, niezależnie od ich wieku, jest zarządzana
przez rodzinę i krewnych. Te dane korespondują z wynikami badania „Firma rodzinna
to marka” Instytutu Biznesu Rodzinnego, w którym aż 92% rodzin biznesowych posiada
większościowe udziały w firmie39. Jednocześnie zarządzający 42% młodych firm wskazali,
że w perspektywie kolejnych pięciu lat w firmie będzie pracować w większości rodzina.
39

http://www.ibrpolska.pl/raporty/statystyka_firm_rodzinnych/
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W przypadku zarządzających dojrzałymi firmami na takie stwierdzenie wskazało 27%. Wyniki
świadczą o dominacji relacji rodzinnych w posiadaniu, zarządzaniu i pracy zarówno wśród
nowych, jak i dojrzałych firm. Co ciekawe, jak wynika z raportu „Firma rodzinna to marka”,
tylko 36% polskich firm uważa się za rodzinne.
Wątek uwarunkowań rozwoju firm rodzinnych został również poddany ocenie eksperckiej.
Eksperci oceniali ramy prawne i wsparcie rządowe dla firm rodzinnych, stosunek
społeczeństwa do firm rodzinnych, mianowicie – zaufanie społeczeństwa do firm rodzinnych
vs. pozostałych oraz byli pytani, jak postrzegają zarządzanie firm rodzinnych. Analiza
gospodarek została przeprowadzona ze względu na poziom dochodu poszczególnych
gospodarek.
Najwyższe oceny uwarunkowań prawnych i wsparcia rządowego dla firm rodzinnych
odnotowano w gospodarkach o wysokich dochodach. W Europie średnia ocena była na
poziomie 4,5 pkt. Co ciekawe Polscy eksperci lepiej ocenili ten obszar niż przeciętnie eksperci
w Europie i wyżej niż średnio w gospodarkach o wysokich dochodach. Nie zmienia to faktu,
że Niemcy są liderem w tym obszarze w Europie i czołówce na świecie – wyższe oceny miały
tylko Zjednoczone Emiraty Arabskie (6,74 pkt.), Indonezja (6,09 pkt.) i Indie (5,98 pkt.).
Średnia ocena bloku dotyczącego zaufania do firm rodzinnych jest najwyższa w Europie.
Składają się na ten wynik wysokie, ponad 6‑punktowe, oceny m.in. dla Niemiec (6,73 pkt.),
Austrii (6,61 pkt.), Polski (6,37 pkt.) czy Irlandii (6,32 pkt.). Wyniki pokazuję, że według
ekspertów polskie firmy rodzinne cieszą się zaufaniem. Wyższe oceny przyznali jedynie
eksperci z Turcji (7,11 pkt.), Sudanu (6,94 pkt.) i Indii (6,4 pkt.). W kwestii zaufania
społeczeństwa do firm rodzinnych opinie ekspertów z gospodarek o niskich i wysokich
dochodach są zbieżne. W przypadku Indii może to wynikać z historycznych uwarunkowań
i organizacji biznesu na wzór zachodni40. Zdaniem Dr Pradeep Kumar41 zaufanie w Indiach
stanowi podstawę obrotu w firmach.
Znaczne zaangażowanie rodziny w prowadzenie biznesu rodzi pytanie: Czy firmy lepiej
zarządzane są przez zespół profesjonalistów, czy może przez rodzinę? Opinie na ten temat
https://www.wnp.pl/rynki-zagraniczne/indie-to-1-3-mld-konsumentow-ktorzy-sa-otwarci-na-swiat-imowia-po-angielsku,321930_2_0_0.html
41
Prezes Indo-European Education Foundation i Advanced Business Solution Institute oraz wykładowca
w Państwowej Szkole Zawodowej w Nysie.
40
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wśród ekspertów w Polsce średnio oscylują wokół 5,8 pkt., przy czym opinie poszczególnych
ekspertów są mocno zróżnicowane. Z drugiej strony średnia ocena dla Polski jest jedną
z wyższych – tylko eksperci z gospodarek o niskich dochodach kładą w firmach nacisk na
większy profesjonalizm – co odzwierciedla punktacja (6 pkt.). Eksperci z Europy, w tym
z Niemiec, nieco bardziej skłaniają się w kierunku opinii, że firmą lepiej będzie zarządzać
profesjonalny zespół niż osoba z rodziny bez kwalifikacji.
Wykres 4.15. Ocena uwarunkowań prawnych i kulturalnych firm rodzinnych w Polsce na tle
średniej dla badanych państw Europy oraz grup gospodarek według poziomu dochodu (w pkt.)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.

Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor
Rysunek 1.1. Model procesu przedsiębiorczego według GEM
Źródło: N. Bosma, D. Kelley, Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Global Report,
GERA 2019, s. 16.
//Informacje z pól przedstawionych na rysunku ujęto w nawiasy kwadratowe.//
Rysunek to układ pól z tekstem i strzałek, które pokazują kolejne kroki procesu
przedsiębiorczego według GEM. Pierwsze pole wskazuje na osobę potencjalnego
przedsiębiorcy.
[Potencjalny przedsiębiorca: rozpoznawanie okazji biznesowych, wiedza i umiejętności
biznesowe]
Gdy pojawi się pomysł na biznes potencjalny przedsiębiorca zaczyna zakładać firmę.
[Pre-przedsiębiorca – zakładanie firmy]
Istotnymi czynnikami w tym procesie są charakterystyki indywidualne pre-przedsiębiorcy.
[Charakterystyki indywidualne: płeć, wiek. motywacja]
Po zakończeniu procesu tworzenia firmy powstaje nowa firma.
[Nowa Firma – właściciel firmy (do 3,5 roku na rynku)]
Nowe firmy zaczynają oddziaływać na rynek.
[Oddziaływanie: wzrost (miejsca pracy), innowacje, internacjonalizacja]
Pre-przedsiębiorcy i nowe firmy tworzą razem sektor TEA – młode firmy. Charakterystyka tych
firm zależy od: charakterystyk indywidualnych pre-przedsiębiorcy, sektora działalności firmy
oraz od oddziaływania nowego biznesu.
Jeśli firma przetrwa okres 3,5 lat wówczas staje się dojrzałą firmą.
[Dojrzała firma – właściciel firmy (powyżej 3,5 roku na rynku)].
Kolejnym etapem może być [Zaprzestanie prowadzenia działalności gospodarczej], co
oznacza, że przedsiębiorca może ponownie stać się potencjalnym przedsiębiorcą.
(powrót do tekstu)
Rysunek 1.2. Model rozwoju gospodarczego GEM
Źródło: N. Bosma, D. Kelley, Global Entrepreneurship Monitor 2018/2019 Global Report,
GERA 2019.
//Informacje z pól przedstawionych na rysunku ujęto w nawiasy kwadratowe.//
Rysunek to układ pól z tekstem i strzałek, które pokazują model rozwoju gospodarczego
GEM. Pierwsze pole odnosi się do uwarunkowań społecznych, kulturowych, politycznych
i gospodarczych na które składają się [uwarunkowania krajowe i uwarunkowania
przedsiębiorczości, a w nich wyróżnione podstawowe wymagania, czynniki zwiększające
efektywność oraz innowacje i zaawansowanie biznesu]. Wszystkie uwarunkowania oddziałują
na aktywność przedsiębiorczą.
[Aktywność przedsiębiorcza:
Według fazy cyklu życia przedsiębiorstwa:
– pre-przedsiębiorcy, nowe firmy, nowe firmy, dojrzałe
– firmy, zaprzestanie działalności
Według typu przedsiębiorstwa:
– wysokiego wzrostu (HGC),

– innowacyjne
– umiędzynarodowione.
Według rodzaju przedsiębiorczości:
– własna działalność (TEA),
– intraprzedsiębiorczość (EEA).]
Oddziaływanie widoczne jest również miedzy aktywnością przedsiębiorczą a [wartościami
społecznymi dotyczącymi przedsiębiorczości] oraz [indywidualnymi cechami
(psychologicznymi, demograficznymi, motywacyjnymi)].
Od aktywności przedsiębiorczej zależą [efekty przedsiębiorczości (miejsca pracy, wartość
dodana]. Natomiast od efektów przedsiębiorczości oraz od uwarunkowań społecznych,
kulturowych, politycznych i gospodarczych zależą [efekty – rozwój społeczno-gospodarczy).
Efekty mają z kolei wpływ na uwarunkowania społeczne, kulturowe, polityczne i gospodarcze.
(powrót do tekstu)
Wykres 2.1. Społeczna percepcja przedsiębiorczości w Polsce na tle średniej dla badanych
państw Europy oraz grup gospodarek według poziomu dochodu w 2018 r. (% dorosłych
w wieku 18–64 lata)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Uznanie
przedsiębiorczości za
dobrą ścieżkę kariery

Wysoki status
przedsiębiorcy

Dostrzeganie tematyki
przedsiębiorczości
w mediach

niski poziom dochodu

73

76

64

średni poziom dochodu

69

72

60

wysoki poziom dochodu

58

68

61

Europa

61

69

56

Polska

86

76

46

Poziom dochodu

(powrót do tekstu)
Wykres 2.2. Percepcja przedsiębiorczości w polskim społeczeństwie w latach 2011–2018 (%
dorosłych)
Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli.//
Uznanie przedsiębiorczości za
dobrą ścieżkę kariery

Wysoki status przedsiębiorcy

Dostrzeganie tematyki
przedsiębiorczości w mediach

2011

73

64

58

2012

68

57

56

2013

67

60

59

2014

63

56

55

Rok

Uznanie przedsiębiorczości za
dobrą ścieżkę kariery

Wysoki status przedsiębiorcy

Dostrzeganie tematyki
przedsiębiorczości w mediach

2015

61

56

52

2016

62

56

56

2017

79

68

51

2018

86

76

46

Rok

(powrót do tekstu)
Wykres 2.3. Postawy przedsiębiorcze w Polsce na tle średniej dla badanych państw Europy
oraz grup gospodarek według poziomu dochodu w 2018 r. (% dorosłych)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Intencje
przedsiębiorcze

Dostrzeganie
szans
biznesowych

Samoocena
zdolności
przedsiębiorczych

Strach przed
porażką

niski poziom dochodu

46

51

56

38

średni poziom dochodu

28

40

52

34

wysoki poziom dochodu

16

47

47

37

Europa

11

43

44

38

Polska

10

69

47

31

Poziom dochodu

(powrót do tekstu)
Wykres 2.4. Postawy przedsiębiorcze w Polsce w latach 2011–2018 (% dorosłych)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli. Nagłówki kolumn zostały
skrócone. Ich pełna nazwa została umieszczona poniżej.//
– intencje przedsiębiorcze (dorośli niezaangażowani w prowadzenie działalności
gospodarczej, deklarujący chęć założenia firmy w ciągu 3 lat);
– dostrzeganie szans biznesowych (dorośli widzący szanse biznesowe w swoim otoczeniu);
– samoocena zdolności przedsiębiorczych (dorośli przekonani, że mają wystarczające
umiejętności i wiedzę do prowadzenia firmy);
– strach przed porażką (dorośli, którzy widzą szanse biznesowe, ale nie chcą założyć firmy
z powodu strachu przed niepowodzeniem).
Intencje
przedsiębiorcze

Dostrzeganie szans
biznesowych

Samoocena zdolności
przedsiębiorczych

Strach przed porażką

2011

23

33

52

43

2012

22

22

54

44

2013

17

26

52

47

Rok

Intencje
przedsiębiorcze

Dostrzeganie szans
biznesowych

Samoocena zdolności
przedsiębiorczych

Strach przed porażką

2014

16

31

54

51

2015

20

33

56

48

2016

21

40

60

48

2017

10

69

52

34

2018

10

69

47

31

Rok

(powrót do tekstu)
Wykres 2.5. Poziom aktywności przedsiębiorczej w Polsce na tle średniej dla badanych
państw Europy i grup gospodarek według poziomu dochodu w 2018 r. (% dorosłych)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Osoby w trakcie
organizacji firm

Nowe firmy

TEA – osoby
prowadzące młode
firmy

Dojrzałe firmy

niski poziom
dochodu

9,0

9,4

18,0

10,7

średni poziom
dochodu

7,6

9,0

16,2

11,4

wysoki poziom
dochodu

6,0

4,3

10,1

6,9

Europa

6,0

4,3

10,1

6,9

Polska

4,1

1,1

5,2

13,0

Poziom dochodu

(powrót do tekstu)
Wykres 2.6. Poziom przedsiębiorczości w Polsce w latach 2011–2018 (% dorosłych)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli.//
Osoby w trakcie
organizacji firm

Nowe firmy

TEA – osoby
prowadzące młode
firmy

Dojrzałe firmy

2011

6

3,1

9

5

2012

4,8

4,6

9,4

5,8

2013

5,1

4,3

9,3

6,5

2014

5,8

3,6

9,2

7,3

2015

5,7

3,5

9,2

5,9

Rok

Osoby w trakcie
organizacji firm

Nowe firmy

TEA – osoby
prowadzące młode
firmy

Dojrzałe firmy

2016

4,6

6,1

10,7

7,1

2017

6,7

2,2

8,9

9,8

2018

4,1

1,1

5,2

13

Rok

(powrót do tekstu)
Wykres 2.7. Zaprzestanie działalności gospodarczej – osoby, które w badaniu w 2018 r.
przyznały, że w ciągu ostatnich 12 miesięcy zakończyły prowadzenie biznesu (% dorosłych)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Zaprzestanie działalności – firma
pozostaje na rynku

Zaprzestanie działalności wraz ze
zlikwidowaniem firmy

niski poziom dochodu

3,5

6,7

średni poziom dochodu

1,5

3,7

wysoki poziom dochodu

1,3

2,5

Europa

0,9

1,9

Polska

1,0

1,4

Poziom dochodu

(powrót do tekstu)
Wykres 2.8. Motywacje do zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce,
badanych państwach Europy i grupach państw według poziomu dochodu w 2018 r. (% osób
prowadzących młode firmy – TEA)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Szansa związana z poprawą
standardu życia (% osób
prowadzących młode firmy)

Konieczność (% osób
prowadzących młode firmy)

niski poziom dochodu

37,4

35,5

średni poziom dochodu

42,1

28,5

wysoki poziom dochodu

50,7

18,2

Europa

47,6

18,1

Polska

55,1

8,4

Poziom dochodu

(powrót do tekstu)

Wykres 2.9. Poziom przedsiębiorczości opartej na szansie i podejmowanej z konieczności
w Polsce w latach 2011–2018 (% młodych firm – TEA)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli.//
Konieczność (% osób prowadzących młode
firmy)

Szansa związana z poprawą standardu życia
(% osób prowadzących młode firmy)

2011

47,6

31,5

2012

40,7

30,1

2013

47,4

32,7

2014

36,8

47,1

2015

28,1

46,4

2016

26,6

52

2017

9

67,6

2018

8,4

55,1

Rok

(powrót do tekstu)
Wykres 2.10. Struktura sektorowa młodych przedsiębiorstw w Polsce na tle średniej dla
badanych państw Europy i grup gospodarek o różnym poziomie dochodu w 2018 r. (% TEA)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Wydobycie

Produkcja
przemysłowa

Usługi b2b

Usługi b2c

niski poziom dochodu

8

27

4

61

średni poziom dochodu

6

24

12

59

wysoki poziom dochodu

4

21

24

51

Europa

5

22

25

47

Polska

1

28

20

50

Poziom dochodu

(powrót do tekstu)
Wykres 2.11. Struktura sektorowa młodych przedsiębiorstw w Polsce w latach 2011–2018
(% TEA)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Rok

Wydobycie

Produkcja

Usługi b2b

Usługi b2c

2011

4

47

21

28

2012

7

41

18

34

Rok

Wydobycie

Produkcja

Usługi b2b

Usługi b2c

2013

5

45

15

34

2014

2

42

24

32

2015

2

37

25

36

2016

2

29

33

36

2017

1

30

17

52

2018

1

28

20

50

(powrót do tekstu)
Wykres 2.12. Aspiracje wzrostu młodych firm w Polsce na tle średniej dla badanych państw
Europy i grup gospodarek według poziomu dochodu w 2018 r. (% TEA)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Entrepreneurship Monitor.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
% TEA – co najmniej 5 nowych miejsc
pracy w ciągu 5 lat

% TEA – co najmniej 10 nowych
miejsc pracy i wzrost zatrudnienia
o co najmniej 50% w ciągu 5 lat

niski poziom dochodu

16

10

średni poziom dochodu

28

17

wysoki poziom dochodu

27

17

Europa

26

16

Polska

14

6

Poziom dochodu

(powrót do tekstu)
Wykres 2.13. Aspiracje wzrostu młodych przedsiębiorstw w Polsce w latach 30 2011–2018
(% TEA)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli.//
% TEA – co najmniej 5 nowych miejsc pracy
w ciągu 5 lat

% TEA – co najmniej 10 nowych miejsc pracy
i wzrost zatrudnienia o co najmniej 50%
w ciągu 5 lat

2011

43

30

2012

30

16

2013

39

27

2014

28

23

2015

34

20

2016

30

25

Rok

% TEA – co najmniej 5 nowych miejsc pracy
w ciągu 5 lat

% TEA – co najmniej 10 nowych miejsc pracy
i wzrost zatrudnienia o co najmniej 50%
w ciągu 5 lat

2017

23

10

2018

14

6

Rok

(powrót do tekstu)
Wykres 2.14. Solo przedsiębiorcy – bez współwłaścicieli, pracowników, brak miejsc pracy
w planach na 5 lat (% TEA)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Państwo

% TEA

Holandia

22,5

Hiszpania

19,2

Wlk. Brytania

17,9

Włochy

17,8

Niemcy

16,5

Szwecja

16,1

Rosja

9,8

Grecja

9,6

Słowenia

9,5

Francja

8,0

Austria

7,8

Słowacja

6,1

Irlandia

5,7

Luksemburg

5,2

Szwajcaria

4,2

Bułgaria

4,1

Polska

2,6

Cypr

2,4

Turcja

0,5

Chorwacja

0,0

(powrót do tekstu)

Wykres 2.15. Od jak dawna obecne są na rynku technologie lub metody pracy stosowane
w Państwa firmie? (% młodych/dojrzałych firm)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
technologia / metoda
pracy obecna na rynku
powyżej 5 lat

technologia / metoda
pracy obecna na rynku
od 1 do 5 lat

technologia / metoda
pracy obecna na rynku
< 1 rok

młode firmy / Polska

88,3

11,2

0,5

młode firmy / Europa

64,5

22,6

13,0

firmy dojrzałe / Polska

96,8

3,1

0,1

firmy dojrzałe / Europa

82,0

11,0

7,2

Rodzaj firmy

(powrót do tekstu)
Wykres 2.16. Poziom nowości produktów dla klienta w 2018 r. (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Rodzaj firmy

nowy dla wszystkich

nowy dla części

firmy dojrzałe / Europa

młode firmy / Polska

3,1

18,9

78,0

młode firmy / Europa

16,9

28,8

54,3

firmy dojrzałe / Polska

1,1

10,4

88,6

firmy dojrzałe / Europa

11,4

20,8

67,8

(powrót do tekstu)
Wykres 2.17. Ile jest konkurencyjnych firm oferujących te same produkty co Pana/i firma?
(%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Rodzaj firmy

wiele firm

trochę firm

brak konkurencji

młode firmy / Polska

74

23

3

młode firmy / Europa

54

35

10

firmy dojrzałe / Polska

72

25

4

firmy dojrzałe / Europa

66

29

5

(powrót do tekstu)

Wykres 2.18. Postawy przedsiębiorcze wśród kobiet i mężczyzn w Polsce w 2018 r. (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Postawy przedsiębiorcze

Mężczyźni

Kobiety

dostrzeganie szans biznesowych

69,4

67,5

samoocena zdolności przedsiębiorczych

53,8

39,4

strach przed porażką

33,6

47,6

(powrót do tekstu)
Wykres 2.19. Luka płci dla TEA i firm dojrzałych w Polsce w latach 2011–2018 (%)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli.//
Rok

luka płci – TEA

luka płci – dojrzałe firmy

2011

8,8

4,2

2012

6,4

5,2

2013

6,1

5,4

2014

6,6

5,4

2015

6,5

4,5

2016

5,2

4,4

2017

2,3

5,9

2018

1,6

5,3

(powrót do tekstu)
Wykres 2.20. Motywacje kobiet i mężczyzn prowadzących młode przedsiębiorstwa (% TEA)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
% młodych
firm założonych
przez mężczyzn
z powodu szansy

% młodych
firm założonych
przez mężczyzn
z powodu
konieczności

% młodych firm
założonych przez
kobiety z powodu
szansy

% młodych firm
założonych przez
kobiety z powodu
konieczności

niski poziom dochodu

63,4

32

56

39,4

średni poziom dochodu

70,5

26,8

66,3

30,2

wysoki poziom dochodu

76,6

17,6

73,4

19,4

Europa

76,2

17,4

73,1

19,4

Polska

87,9

10,8

95

5

Poziom dochodu

(powrót do tekstu)

Wykres 2.21. Motywacje do zakładania działalności gospodarczej ze względu na płeć w latach
2014–2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli.//
% młodych firm
założonych przez
mężczyzn z powodu
szansy

% młodych firm
założonych przez
mężczyzn z powodu
konieczności

% młodych firm
założonych przez
kobiety z powodu
szansy

% młodych firm
założonych przez
kobiety z powodu
konieczności

2014

59,3

36,1

58,8

38,1

2015

72,1

26,3

63,5

31,6

2016

73,8

23,4

66,7

31,8

2017

89,8

9,5

90,7

8,3

2018

87,9

10,8

95

5

Rok

(powrót do tekstu)
Wykres 2.22. Odsetek osób zaangażowanych w przedsiębiorczość organizacyjną w ciągu
ostatnich 3 lat oraz obecnie wśród pracowników/populacji dorosłych w wybranych grupach
państw, Europie i w Polsce w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//

Poziom
dochodu

wiodąca rola
wiodąca rola
w przedsiębiorczości w przedsiębiorczości
organizacyjnej
organizacyjnej
(aktywność w ciągu
(aktywność w ciągu
ostatnich 3 lat) wśród ostatnich 3 lat) wśród
populacji
pracowników

wiodąca rola
w przedsiębiorczości
organizacyjnej
(aktywność obecnie)
wśród populacji

wiodąca rola
w przedsiębiorczości
organizacyjnej
(aktywność obecnie)
wśród pracowników

niski
poziom
dochodu

2,5

6,8

2

5,4

średni
poziom
dochodu

1,5

3,4

1,3

2,9

wysoki
poziom
dochodu

4,8

7,3

3,9

6

Europa

4,7

7,3

3,7

5,9

Polska

1,9

3

1,2

1,9

(powrót do tekstu)

Wykres 2.23. Intraprzedsiębiorczość i przedsiębiorczość indywidualna w trzech grupach
państw, Europie i w Polsce w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Global Entrepreneurship Monitor.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
wiodąca rola
w przedsiębiorczości
organizacyjnej
(aktywność obecnie)
wśród populacji

TEA

dojrzałe firmy

Polska

1,2

5,2

13

Europa

3,7

7,9

7,1

wysoki poziom dochodu

3,9

10,1

6,9

średni poziom dochodu

1,3

16,2

11,4

2

18

10,7

Poziom dochodu

niski poziom dochodu

(powrót do tekstu)
Wykres 2.24. Intraprzedsiębiorczość w Polsce w latach 2014–2018
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli.//

Rok

wiodąca rola
wiodąca rola
w przedsiębiorczości w przedsiębiorczości
organizacyjnej
organizacyjnej
(aktywność w ciągu
(aktywność w ciągu
ostatnich 3 lat) wśród ostatnich 3 lat) wśród
populacji
pracowników

wiodąca rola
w przedsiębiorczości
organizacyjnej
(aktywność obecnie)
wśród populacji

wiodąca rola
w przedsiębiorczości
organizacyjnej
(aktywność obecnie)
wśród pracowników

2014

3,4

6,6

2,3

4,4

2015

4

7,1

3,3

5,8

2016

5,2

8,7

3,9

6,6

2017

3,2

6

2,9

5,3

2018

1,9

3

1,2

1,9

(powrót do tekstu)
Wykres 3.1. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości: Polska w porównaniu
z gospodarkami o wysokich dochodach i badanymi państwami europejskimi (średnie oceny
dla poszczególnych obszarów)
1 – Edukacja przedsiębiorczości – poziom podstawowy i szkoła średnia;
2 – Edukacja przedsiębiorczości – szkolenia i kursy zawodowe, szkoły wyższe;
3 – Poziom otwartości rynku – dynamika,
4 – Poziom otwartości rynku – obciążenia;
5 – Dostęp do finansowania zewnętrznego,

6 – Dostęp do infrastruktury komercyjnej i usługowej;
7 – Dostęp do infrastruktury technicznej;
8 – Polityka publiczna w zakresie przedsiębiorczości i jej priorytety;
9 – Polityka rządu: podatki, regulacje, obowiązki sprawozdawcze oraz biurokracja,
10 – Programy publiczne wspierające przedsiębiorczość,
11 – Badania i rozwój, transfer wiedzy;
12 – Normy kulturowe i społeczne.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey
2018.
//Dane z wykresu liniowego przedstawiono w formie tabeli.//
Obszar

Nr

Gospodarki o wysokich dochodach

Europa

Polska

Szansa na start

1

3,27

3,23

2,73

Szansa na start

2

4,85

4,79

4,03

Szansa na start

3

5,05

4,99

6,71

Szansa na start

4

4,46

4,51

4,29

Szansa na start

5

4,55

4,66

5,24

Szansa na start

6

5,07

5,23

4,98

Szansa na start

7

6,63

6,59

7,22

Polityka i programy rządowe

8

4,57

4,25

4,88

Polityka i programy rządowe

9

4,04

3,97

3,15

Polityka i programy rządowe

10

4,82

4,65

4,37

B+R

11

4,28

4,20

3,77

Normy kulturowe i społeczne

12

4,84

4,42

4,84

(powrót do tekstu)
Wykres 3.2. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – edukacja
przedsiębiorczości. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw
europejskich w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey
2018.
//Dane z dwóch wykresów słupkowych przedstawiono w formie dwóch tabel.//
Edukacja i szkolenia – poziom podstawowy i szkoła średnia
Ocena uwarunkowań

2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Nauczanie w szkołach podstawowych i średnich zachęca do
kreatywności, samodzielności i inicjatywy własnej

2,89

2,57

2,74

77%

Nauczanie w szkole podstawowej i średniej dostarcza
odpowiedniej wiedzy z zakresu funkcjonowania gospodarki

2,39

2,11

2,85

86%

Ocena uwarunkowań
Nauczanie w szkole podstawowej i średniej zwraca
odpowiednią uwagę na przedsiębiorczość i tworzenie
nowych firm

2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

2,46

2,11

2,53

87%

Edukacja i szkolenia – przedsiębiorczość, szkolenia zawodowe, szkoły wyższe
2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Uczelnie zapewniają dobre i adekwatne przygotowanie
do rozpoczęcia i rozwoju nowych firm

3,06

3,72

3,36

76%

Poziom edukacji w dziedzinie przedsiębiorczości
i zarzadzania zapewnia dobre i odpowiednie
przygotowanie do złożenia i rozwijania działalności
gospodarczej

2,75

3,61

3,67

73%

Kształcenie zawodowe, kursy profesjonalne oraz
kształcenie ustawiczne stanowią dobre i adekwatne
przygotowanie do założenia i rozwoju działalności
gospodarczej

3,97

5,52

4,49

103%

Ocena uwarunkowań

(powrót do tekstu)
Wykres 3.3. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – poziom otwartości
rynku. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw europejskich
w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey
2018.
//Dane z dwóch wykresów słupkowych przedstawiono w formie dwóch tabel.//
Poziom otwartości rynku – dynamika
2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Rynek towarów i usług konsumpcyjnych z roku na tok
istotnie się zmienia

6,20

6,51

6,67

133%

Rynek towarów i usług typu b2b z roku na rok istotnie się
zmienia

6,12

6,61

6,75

137%

2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

4,92

4,83

4,25

91%

Ocena uwarunkowań

Poziom otwartości rynku – obciążenia
Ocena uwarunkowań
Nowe i rozwijające się firmy mogą łatwo wejść na nowe
rynki

2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Nowe i rozwijające się firmy mogą sobie pozwolić na
koszty wejścia na rynek

4,20

3,68

3,58

87%

Nowe i rozwijające się firmy wchodzące na rynek nie
napotykają na bariery bezprawnie tworzone przez firmy
już funkcjonujące na tym rynku

3,84

4,43

3,97

88%

Prawo antymonopolowe jest skuteczne i dobrze
egzekwowane

5,31

5,13

5,10

105%

Ocena uwarunkowań

(powrót do tekstu)
Wykres 3.4. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – dostęp do
finansowania. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw
europejskich w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey
2018.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający dostęp
do finansowania kapitałowego

4,88

5,32

5,76

119%

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający dostęp
do finansowania dłużnego

5,30

5,80

5,47

114%

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający dostęp
do wsparcia publicznego (m.in. dotacji, pożyczek)

6,17

6,58

5,97

114%

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający dostęp
do środków finansowych udostępnionych przez osoby
prywatne (inne niż założyciele firmy, np. rodzinę,
przyjaciół)

4,53

4,97

5,25

106%

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający dostęp
do finansowania Aniołów Biznesu

3,97

4,55

4,64

97%

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający
dostęp do środków finansowych w formie kapitału
podwyższonego ryzyka (np. venture capital)

4,89

5,36%

5,41

114%

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający
dostęp do środków finansowych dostępnych w formie
pierwszych ofert publicznych (IPO)

4,28

4,42

4,09

109%

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający dostęp
do finansowania przez osoby prywatne w postaci
crowdfunding’u

4,24

4,73

4,94

105%

Ocena uwarunkowań

(powrót do tekstu)

Wykres 3.5. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – infrastruktura
techniczna. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw
europejskich w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey
2018.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający dostęp
do finansowania kapitałowego

4,88

5,32

5,76

119%

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający dostęp
do finansowania dłużnego

5,30

5,80

5,47

114%

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający dostęp
do wsparcia publicznego (m.in. dotacji, pożyczek)

6,17

6,58

5,97

114%

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający dostęp
do środków finansowych udostępnionych przez osoby
prywatne (inne niż założyciele firmy, np. rodzinę,
przyjaciół)

4,53

4,97

5,25

106%

Nowe i rozwijające się firmy mają wystarczający dostęp
do finansowania Aniołów Biznesu

3,97

4,55

4,64

97%

Ocena uwarunkowań

(powrót do tekstu)
Wykres 3.6. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – infrastruktura
komercyjna i usługowa. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych
państw europejskich w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey
2018.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Ocena uwarunkowań

2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Istnieje wystarczająco dużo podwykonawców,
dostawców i konsultantów, aby zapewnić rozwój nowych
i rozwijających się przedsiębiorstw

5,59

5,75

6,06

104%

Nowe i rozwijające się firmy mogą sobie pozwolić na
koszty związane z zatrudnianiem podwykonawców,
dostawców i konsultantów

3,24

3,09

3,50

86%

Pozyskanie dobrych podwykonawców, dostawców
i konsultantów jest łatwe dla nowych i rozwijających się
przedsiębiorstw

3,34

3,64

3,63

77%

2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Pozyskanie dobrych, profesjonalnych prawników
i księgowych jest łatwe dla nowych i rozwijających się
przedsiębiorstw

4,79

4,91

5,00

86%

Pozyskanie dobrych usług bankowych (dostęp do konta,
rachunki bieżące, transakcje walutowe, akredytywa, itp.)
jest łatwe dla nowych i rozwijających się przedsiębiorstw

6,89

7,58

6,91

120%

Ocena uwarunkowań

(powrót do tekstu)
Wykres 3.7. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – polityka rządu.
Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw europejskich
w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey
2018.
//Dane z dwóch wykresów słupkowych przedstawiono w formie dwóch tabel.//
Polityka rządu – priorytety i wsparcie przedsiębiorczości
2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Polityka rządu (np. zamówienia publiczne)
konsekwentnie sprzyja nowym przedsiębiorstwom

2,81

2,91

3,54

100%

Wsparcie dla nowych i rozwijających się firm jest ważnym
priorytetem dla polityki na szczeblu centralnym

4,77

5,03

5,60

120%

Wsparcie dla nowych i rozwijających się firm jest ważnym
priorytetem dla polityki na szczeblu regionalnym

5,00

5,56

5,37

118%

2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Nowe firmy mogą uzyskać większość wymaganych
zezwoleń i licencji mniej więcej w ciągu tygodnia

3,33

2,97

3,55

108%

Większość produktów NIE JEST obciążeniem dla nowych
i rozwijających się firm

3,41

3,47

3,80

91%

Podatki i inne regulacje administracyjne są stosowane
wobec nowych i rozwijających się firm w sposób
przewidywalny i spójny

2,86

2,89

3,00

66%

Radzenie sobie z biurokracją publiczną, przepisami
i wymogami licencyjnymi nie jest zbyt trudne dla nowych
i rozwijających się firm

3,19

2,81

2,43

65%

Ocena uwarunkowań

Polityka rządu – biurokracja, podatki
Ocena uwarunkowań

(powrót do tekstu)

Wykres 3.8. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – programy rządowe.
Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw europejskich
w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey
2018.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Szeroki zakres pomocy i wsparcia dla nowych
i rozwijających się firm można uzyskać poprzez kontakt
z jedną instytucją publiczną

2,72

3,17

3,35

80%

Parki naukowe i inkubatory przedsiębiorczości
zapewniają skuteczne wsparcie dla owych i rozwijających
się firm

4,44

4,56

4,97

90%

Istnieje odpowiednia liczba programów rządowych dla
nowych i rozwijających się firm

4,74

4,71

5,64

111%

Osoby pracujące w instytucjach publicznych są
wystarczająco kompetentne i skuteczne we wspieraniu
nowych i rozwijających się przedsiębiorstw

4,56

3,76

4,47

98%

Prawie każdy, kto potrzebuje pomocy z programu
rządowego dla nowych lub rozwijających się firm może
znaleźć to, czego potrzebuje

4,20

3,97

4,06

96%

Rządowe programy mające na celu wspieranie nowych
i rozwijających się przedsiębiorstw są skuteczne

3,82

3,70

4,37

98%

Ocena uwarunkowań

(powrót do tekstu)
Wykres 3.9. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – badania i rozwój.
Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw europejskich
w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey
2018.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Ocena uwarunkowań

2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Nowe technologie, nauka i inne rodzaje wiedzy są
skutecznie transferowane z uniwersytetów i publicznych
ośrodków badawczych do nowych i rozwijających się firm

2,81

2,66

3,14

76%

Nowe i rozwijające się firmy mają taki sam dostęp
do nowych badań i technologii jak duże firmy, dłużej
funkcjonujące na rynku

3,06

2,76

2,94

76%

2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Nowe i rozwijające się firmy mogą sobie pozwolić na
pozyskanie najnowszych technologii

2,78

2,88

3,00

80%

Istnieją odpowiednie programy wsparcia (również
dotacje) na pozyskanie nowych technologii przez nowe
i rozwijające się firmy

5,34

4,91

5,28

127%

Baza naukowa i techniczna skutecznie wspiera tworzenie
światowej klasy nowych przedsięwzięć opartych na
technologii w co najmniej jednym obszarze

4,57

3,79

4,28

88%

Istnieje dobre wsparcie komercjalizacji pomysłów
inżynierów i naukowców przez nowe i rozwijające się
firmy

3,77

3,42

3,97

89%

Ocena uwarunkowań

(powrót do tekstu)
Wykres 3.10. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości w Polsce – normy kulturowe
i społeczne. Zmiany w latach 2016–2018 oraz Polska vs. średnia dla badanych państw
europejskich w 2018 r.
Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników badania GEM – National Expert Survey
2018.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
2016

2017

2018

Polska 2018,
gdy Europa = 100

Normy kulturowe i społeczne istotnie wspierają
indywidualne sukcesy osiągnięte przez własne starania

4,17

4,47

4,69

102%

Normy kulturowe i społeczne kładą nacisk na
samowystarczalność, niezależność i inicjatywę własną

4,11

4,78

5,11

114%

Normy kulturowe i społeczne sprzyjają podejmowaniu
ryzyka przez przedsiębiorców

3,14

3,64

4,06

106%

Normy kulturowe i społeczne zachęcają do kreatywności
i innowacyjności

3,86

4,56

4,86

104%

Normy kulturowe i społeczne podkreślają
odpowiedzialność osobistą (raczej niż zbiorową)
w zarządzaniu własnym życiem

4,32

4,75

5,50

122%

Ocena uwarunkowań

(powrót do tekstu)

Wykres 4.1. Sumaryczna ekspercka ocena bloku pytań w obszarze gig economy w Polsce na
tle średniej dla badanych państw Europy oraz grup gospodarek według poziomu dochodu
w 2018 r. (średnie oceny, skala 1–9)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Polska

5,25

Europa

5,83

Gospodarki o niskich dochodach

5,47

Gospodarki o średnich dochodach

6,22

Gospodarki o wysokich dochodach

6,15

(powrót do tekstu)
Wykres 4.2. Serwisy ogłoszeń dla freelancerów oraz portale umożliwiające wynajem
dóbr/usług dostępne on‑line są obecnie ważnym elementem gospodarki (średnia z ocen
ekspertów, skala 1–9)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Polska

4,50

Europa

5,71

Gospodarki o niskich dochodach

5,52

Gospodarki o średnich dochodach

6,42

Gospodarki o wysokich dochodach

6,29

(powrót do tekstu)
Wykres 4.3. Przedsiębiorstwa lub inne podmioty często korzystają z serwisów ogłoszeń
dostępnych on‑line w celu nabycia określonych usług lub uzyskania dostępu do nich (średnia
z ocen ekspertów, skala 1–9)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Polska

5,14

Europa

5,90

Gospodarki o niskich dochodach

5,42

Gospodarki o średnich dochodach

6,36

Gospodarki o wysokich dochodach

6,11

(powrót do tekstu)

Wykres 4.4. Serwisy ogłoszeń dostępne on‑line z uwagi na brak wymaganej przepisami
prawa ochrony socjalnej dla ich użytkowników stanowią konkurencję wobec tradycyjnych
form zatrudnienia, a przez to mogą stanowić presję wobec wymogów związanych
z zabezpieczeniem społecznym ciążących na pracodawcach (średnia z ocen ekspertów,
skala 1–9)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Polska

5,73

Europa

4,74

Gospodarki o niskich dochodach

4,32

Gospodarki o średnich dochodach

4,95

Gospodarki o wysokich dochodach

5,01

(powrót do tekstu)
Wykres 4.5. Polityka krajowa wspiera serwisy ogłoszeń dostępne on‑line (średnia z ocen
ekspertów, skala 1–9)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Polska

3,36

Europa

4,95

Gospodarki o niskich dochodach

4,17

Gospodarki o średnich dochodach

5,43

Gospodarki o wysokich dochodach

5,36

(powrót do tekstu)
Wykres 4.6. Oczekuje się, że korzystanie przez przedsiębiorców z serwisów ogłoszeń dla
freelancerów i portali umożliwiających wynajem dóbr/usług wzrośnie w ciągu następnej
dekady (średnia z ocen ekspertów, skala 1–9)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Polska

7,58

Europa

7,88

Gospodarki o niskich dochodach

7,93

Gospodarki o średnich dochodach

7,93

Gospodarki o wysokich dochodach

7,97

(powrót do tekstu)

Wykres 4.7. Odsetek osób dorosłych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymywały
dochody ze zleceń pozyskanych za pośrednictwem serwisów dla freelancerów. Pytanie
dotyczy serwisów, które umożliwiają pozyskanie zleceń wykonywanych zdalnie (on‑line) lub
na miejscu u klienta
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 8000.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
tak

0,9%

nie

99,1%

(powrót do tekstu)
Wykres 4.8. Formy wykonywania zleceń: zdalnie (w trybie on‑line), na miejscu u klienta, obie
formy
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 70.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Online

48,57%

Na miejscu u klienta

31,43%

Obie formy

20,00%

(powrót do tekstu)
Wykres 4.9. Odsetek osób dorosłych, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymywały
dochody z wynajmu, dzierżawy lub leasingu posiadanych nieruchomości lub towarów czy też
z tytułu udzielenia dostępu do usług świadczonych za pośrednictwem internetowego serwisu
ogłoszeń dla freelancerów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 8000.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
tak

0,4%

nie

99,6%

(powrót do tekstu)
Wykres 4.10. Przeciętna liczba godzin przeznaczana na wykonywanie płatnych zleceń
pozyskanych za pośrednictwem ogłoszeń dla freelancerów dostępnych on‑line
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 84.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
mniej niż 10 godzin

21,4%

od 10 do 40 godzin

59,5%

ponad 40 godzin

19,00%

(powrót do tekstu)

Wykres 4.11. Udział miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego, która pochodzi
z realizacji płatnych zleceń świadczonych za pośrednictwem internetowych serwisów
ogłoszeń dla freelancerów
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 84.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
mniej niż 10 godzin

21,4%

od 10 do 40 godzin

59,5%

ponad 40 godzin

19,00%

(powrót do tekstu)
Wykres 4.12. Internetowe serwisy ogłoszeń dla freelancerów jako sposób na dodatkowy
dochód vs. model biznesowy (sposób prowadzenia firmy)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 79.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Dodatkowy dochód

85%

Prowadzenie firmy

8%

Oba: dodatkowy dochód i prowadzenie firmy

8%

(powrót do tekstu)
Wykres 4.13. Myśląc o zleceniach, które Pan(i) ma dzięki wspomnianemu serwisowi, jak
Pan(i) uważa – czy można je realizować wyłącznie poprzez tego typu serwisy, czy też można je
wykonywać, mając zwyczajową umowę o pracę, o dzieło, zlecenie lub pracę tymczasową?
Źródło: opracowanie własne opracowanie własne na podstawie danych GEM, N = 80.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Tylko przez serwis ogłoszeń dla freelancerów

0,4%

Również poprzez konwencjonalne umowy

99,6%

(powrót do tekstu)
Wykres 4.14. Co by Pan(i) wolał(a), być zatrudnionym w firmie, wykonując tę samą pracę
co obecnie, czy pracować za pośrednictwem jednego lub więcej serwisów ogłoszeń dla
freelancerów, czy obie rzeczy na raz?
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM, N,=,80.
//Dane z wykresu słupkowego przedstawiono w formie tabeli.//
Być zatrudnionym

85%

Praca za pośrednictwem serwisu ogłoszeń dla freelancerów

8%

Kombinacja obu

8%

(powrót do tekstu)

Tabela 4.2. Własność i zarządzanie w firmach rodzinnych
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Tabela została uproszczona i połączona w jedną całość.//

Pytanie

Pre‑przedsiębiorcy i nowi
przedsiębiorcy (młode firmy)
TAK
Wszyscy (właściciele/
współwłaściciele)

Dojrzałe firmy
TAK
Wszyscy (właściciele/
współwłaściciele)

Czy ta firma będzie/jest zarządzana
głównie przez Pana(ią), Pana(i)
rodzinę i krewnych?

92,8%

91,0%

Czy spodziewa się Pan(i), że
ludzie, którzy w ciągu kolejnych
5 lat będą pracować w tej firmie,
to w większości będzie rodzina
i krewni?

41,9%

26,8%

Czy ten biznes będzie
w przeważającej części należał/
należy do Pana(i), Pana(i) rodziny
i krewnych?

Tylko współwłaściciele
53,8%

Tylko współwłaściciele
53,0%

(powrót do tekstu)
Wykres 4.15. Ocena uwarunkowań prawnych i kulturalnych firm rodzinnych w Polsce na
tle średniej dla badanych państw Europy oraz grup gospodarek według poziomu dochodu
(w pkt.)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GEM.
//Dane z trzech wykresów słupkowych przedstawiono w formie trzech tabel.//
Ramy prawne i wsparcie rządowe dla firm rodzinnych
Polska

4,9

Niemcy

5,8

Europa

4,5

Gospodarki o niskich dochodach

4,1

Gospodarki o średnich dochodach

3,9

Gospodarki o wysokich dochodach

4,7

Zaufanie społeczeństwa/populacji do firm rodzinnych vs pozostałych
Polska

6,4

Niemcy

6,7

Europa

5,8

Gospodarki o niskich dochodach

5,4

Gospodarki o średnich dochodach

5,2

Gospodarki o wysokich dochodach

5,5

Zarządzanie firmy przez profesjonalistów vs przez rodzinę
Polska

5,8

Niemcy

4,1

Europa

5,2

Gospodarki o niskich dochodach

5,9

Gospodarki o średnich dochodach

5,7

Gospodarki o wysokich dochodach

5,6

(powrót do tekstu)
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