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gospodarczej w Polsce

Raport z badania ilościowego



Informacje o badaniu



Informacje o badaniu
3

METODOLOGIA

• Badanie zostało przeprowadzone metodą CAWI (Computer Assisted Web Interviews) –
ankiety na panelu internetowym online.

• Do badania zostali zaproszeni przedstawiciele sektora MŚP.  

• Łączna wielkość próby to N = 600 respondentów.

• Badanie zostało zrealizowane w grudniu 2019.

• Struktura próby w badaniu jest reprezentatywna dla przedsiębiorstw w Polsce ze 
względu na wielkość firmy (mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa).

CEL
Głównym celem badania było poznanie postaw i opinii przedsiębiorców 
dotyczących barier prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce.



Notka metodologiczna
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W poprzednim roku zmieniona została metodologia badania – od 2019 roku pomiar jest prowadzony na

bazie przedsiębiorców Ogólnopolskiego Panelu Badawczego Ariadna (wcześniejsze fale były prowadzone na

bazie ZPP). Stąd możliwe jest porównanie między obecnym pomiarem (2020) a zeszłorocznym (2019).

Natomiast nie jest wskazane bezpośrednie porównywanie wyników 2019-2020 z wynikami otrzymanymi w

latach poprzednich, gdyż obserwowane zmiany mogą być w dużej mierze efektem modyfikacji

metodologicznej, a nie faktycznych różnic w percepcji barier wśród przedsiębiorców.

Choć w pomiarach 2019-2020 zachowany został reprezentatywny charakter próby ze względu na

wielkość firmy, to charakterystyka badanych przedsiębiorstw (np. staż firmy na rynku), a także samych

respondentów, znacznie się różni między falami 2019-2020 a poprzednimi pomiarami.



Wyniki badania



Postrzeganie przeszkód prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce

Jakie, Pani/a zdaniem, są największe przeszkody w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce?
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65%

54%

52%

46%

43%

36%

33%

27%

25%

15%

60%

50%

44%

36%

35%

33%

32%

28%

19%

14%

Wysokie podatki

Koszty pracy

Nadmiar obowiązków biurokratycznych

Niestabilność prawa

Skomplikowane prawo gospodarcze

Urzędy i urzędnicy

Samowolne i arbitralne decyzje urzędników

Kontrole Urzędu Skarbowego i innych instytucji

Powolne rozstrzyganie sporów sądowych

Bariery inwestycyjne

2020
(N=600)

2019
(N=733)

PODATKI + KOSZTY PRACY + OBOWIĄZKI BIUROKRATYCZNE 

Podobnie jak w zeszłym roku, przedsiębiorcy jako trzy
główne przeszkody w prowadzeniu działalności
gospodarczej w Polsce postrzegają: wysokie podatki
(65%), koszty pracy (54%) oraz nadmiar obowiązków
biurokratycznych (52%). Jednocześnie widać, że w
porównaniu z pomiarem 2019, istotnie wyższy
odsetek przedsiębiorców dostrzega bariery związane z
nadmiarem obowiązków biurokratycznych (wzrost z
44% w 2019 do 52% w 2020), niestabilnością prawa
(36% w 2019 vs 46% obecnie) oraz skomplikowanym
prawem gospodarczym (35% w 2019 vs 43% w 2020).

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.



Główne postrzegane przeszkody prowadzenia działalności 
gospodarczej w Polsce a profil firmy 
pomiar 2020 7
WYSOKIE PODATKI A… 

62%

59%

68%

Średnie i duże przedsiębiorstwa
N=155

Małe przedsiębiorstwa N=107

Mikro-przedsiębiorstwa N=338

67%

62%

74%

Produkcja N=87

Usługi N=406

Handel N=106

… WIELKOŚĆ FIRMY … SEKTOR

KOSZTY PRACY A… 

54%

47%

56%

Średnie i duże przedsiębiorstwa
N=155

Małe przedsiębiorstwa N=107

Mikro-przedsiębiorstwa N=338

50%

53%

57%

Produkcja N=87

Usługi N=406

Handel N=106

… WIELKOŚĆ FIRMY … SEKTOR

NADMIAR OBOWIĄZKÓW BIUROKRATYCZNYCH A… 

47%

49%

55%

Średnie i duże przedsiębiorstwa
N=155

Małe przedsiębiorstwa N=107

Mikro-przedsiębiorstwa N=338

56%

50%

45%

Powyżej 10 lat (N=304)

6-10 lat (N=115)

Do 5 lat (N=181)

… WIELKOŚĆ FIRMY … STAŻ

Najważniejsze bariery stanowią
większy problem dla mikro-
przedsiębiorstw niż firm
zatrudniających więcej
pracowników, a także dla
przedsiębiorstw z sektora
handlu niż usług lub produkcji.
Co więcej, im dłużej firma jest
na rynku, tym silniej jako
przeszkodę prowadzenia
działalności gospodarczej w
Polsce postrzega nadmiar
obowiązków biurokratycznych.



Ranking barier prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce
pomiar 2020 8
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NAJWIĘKSZE 
PROBLEMY

NAJMNIEJSZE 
PROBLEMY

WYSOKIE PODATKI

KOSZTY PRACY

SKOMPLIKOWANE PRAWO GOSPODARCZE

% osób 
wskazujących na 
1. miejscu

% osób 
wskazujących na 
2. miejscu

% osób 
wskazujących na 
3. miejscu

28% 19% 14%

23% 20% 12%

9% 12% 14%

11% 13% 10%

8% 10% 13%

6% 7% 11%

4% 6% 8%

4% 6% 8%

4% 4% 6%

3% 4% 6%

NIESTABILNOŚĆ PRAWA

KONTROLE URZĘDU SKARBOWEGO I INNYCH 
INSTYTUCJI

POWOLNE ROZSTRZYGANIE SPORÓD SĄDOWYCH

Proszę uszeregować poniższe bariery od tych, które są największym problemem w 
prowadzeniu przez Panią/Pana działalności gospodarczej.
N=600

NADMIAR OBOWIĄZKÓW 
BIUROKRATYCZNYCH

URZĘDY I URZĘDNICY

SAMOWOLNE I ARBITRALNE DECYZJE 
URZĘDNIKÓW

BARIERY INWESTYCYJNE

61%

55%

Top3box 
2020

Top3box 
2019

57%

52%

35%

13%

18%

14%

34%

31%

18%

24%

33%

29%

30%

26%

15%

15%

23%

22%



Ważność barier związanych z rozwojem 
przedsiębiorstw w Polsce

W jakim stopniu wymienione poniżej bariery są według Pan(i/a) ważnymi barierami w kontekście rozwoju przedsiębiorstw w Polsce?
N=600
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18%

28%

30%

36%

38%

38%

44%

54%

54%

54%

49%

49%

51%

45%

25%

16%

14%

13%

11%

8%

9%

4%

2%

2%

3%

2%

2%

2%

Zbyt duża konkurencja na rynku

Brak wykwalifikowanych pracowników na rynku

Zbyt długi czas trwania postępowań w sądzie
administracyjnym

Nieprzychylne przedsiębiorcom prawo pracy

Brak środków finansowych

Wymogi administracyjne (np. zbyt duża liczba
wymaganych pozowoleń czy koncesji)

Niejasność przepisów prawa

Zdecydowanie ważne Raczej ważne Raczej nieważne Zdecydowanie nieważne

Podobnie jak w 2019 roku w kontekście rozwoju przedsiębiorstw w Polsce jako najważniejsze bariery
wskazywane są: niejasność przepisów prawa, wymogi administracyjne oraz brak środków finansowych.

89%

Top2box
2020

89%

87%

84%

72%

84%

82%

Firmy o najkrótszym stażu 
na rynku (do 5 lat) z 

mniejszym natężeniem niż 
firmy starsze stażem 
postrzegają badane 

aspekty jako ważne bariery 
prowadzenia działalności w 

Polsce.

Zbyt duża konkurencja jest 
uważana za bardziej 

istotny problem przez 
przedstawicieli firm z 

sektora handlu niż 
pozostałych. 

88%

Top2box
2019

87%

86%

85%

68%

82%

80%



Powody niezatrudniania większej liczby pracowników 
w MŚP

Jakie według Pan(i/a) są najważniejsze powody niezatrudniania większej liczby pracowników w małych i średnich przedsiębiorstwach?
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69%

39%

34%

28%

0%

64%

34%

29%

27%

0%

Brak środków finansowych (np. zbyt duże koszty
zatrudnienia pracownika)

Nieprzychylne przedsiębiorcom prawo pracy

Brak wykwalifikowanych pracowników na rynku pracy

Brak chęci zatrudnienia większej liczby pracowników
(która wynika np. z optymalnej liczby zatrudnionych

pracowników w stosunku do ilości pracy)

Inne

2020 (N=600)

2019 (N=733)

Podobnie jak w zeszłorocznym pomiarze większość badanych przedsiębiorców jako główny powód
niezatrudniania większej liczby pracowników w MŚP wskazuje brak środków finansowych – mają oni silne
poczucie, że pracownik „zbyt dużo kosztuje” i firm nie stać na poniesienie tych kosztów. Warto dodać, że w
porównaniu z 2019 roku niemal wszystkie powody (poza brakiem chęci) są wskazywane z większym natężeniem.

Im większa firma, tym częściej wskazywane

Im mniejsza firma, tym częściej wskazywane



Przeszkody w inwestowaniu przez małe lub średnie 
firmy

A jakie są przeszkody w inwestowaniu (kapitału) przez małe bądź średnie firmy?
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50%

43%

39%

29%

24%

14%

10%

0%

48%

37%

31%

24%

22%

12%

12%

0%

Przedsiębiorcy mają zbyt małe zyski, aby inwestować

Przedsiębiorcy boją się ryzyka (utraty części, bądź całości
zainwestowanych środków)

Przedsiębiorcy boją się negatywnych zmian rynkowych (np. spadku
popytu na usługi świadczone przez firmę)

Przedsiębiorcy wolą przeznaczyć zyski dla siebie

Przedsiębiorcy nie widzą korzyści z inwestowania

Przedsiębiorcy nie wiedzą, w co zainwestować swoje środki

Przedsiębiorcy wolą przeznaczyć zyski na premie / wynagrodzenia
dla pracowników

Inne

2020 (N=600)

2019 (N=733)

Brak środków finansowych (zbyt niskie zyski) stanowi także główną przeszkodę, aby małe lub średnie firmy inwestowały swój
kapitał (podobnie jak w pomiarze 2019). Jednocześnie w porównaniu z poprzednim rokiem obserwuje się istotny wzrost obaw
przedsiębiorców związanych ze zmianami rynkowym – obecnie niemal 40% badanych przedsiębiorców wskazuje ten aspekt
jako powód braku inwestycji wśród MŚP.

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Częściej wskazywane przez firmy z sektora produkcji; 
im większa firma, tym częściej wskazywane

Im mniejsza firma, tym częściej wskazywane



Bariery rozpoczynania własnej działalności 

A dlaczego według Pan(i/a) większość Polaków nie rozpoczyna własnej działalności gospodarczej? Proszę wybrać 3 najważniejsze powody.
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59%

51%

46%

36%

33%

34%

19%

20%

3%

47%

38%

30%

27%

23%

22%

18%

13%

2%

Ponieważ nie mają środków finansowych

Ponieważ nie chcą brać odpowiedzialności za ewentualne
trudności i/lub niepowodzenia firmy

Ponieważ nie mają pomysłu na własną działalność
gospodarczą

Ponieważ nie wiedzą (mają za małą wiedzę)  jak prowadzić
własną działalność gospodarczą

Ponieważ nie mają wiedzy na temat rynku (np. nie wiedzą
jaki jest popyt na usługi / produkty, które chcieliby

oferować)

Ponieważ wolą pracować w innych firmach niż własna

Ponieważ nie wiedzą (mają za małą wiedzę) jak założyć
własną działalność gospodarczą

Ponieważ nie chcą zmieniać dotychczasowego miejsca pracy

Inne
2020 (N=600)

2019 (N=733)

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Tak, jak w 2019 roku, brak środków
finansowych jest także postrzegany jako
największa przeszkoda na starcie.

Jednocześnie w porównaniu z
zeszłorocznym pomiarem obserwuje się
większy sceptycyzm przedsiębiorców
wobec zakładania własnej działalności
gospodarczej – niemal wszystkie bariery
zyskują na znaczeniu.

Im większa firma, tym 
częściej wskazywane

Częściej wskazywane przez przedstawicieli firm z sektora 
usług (39%) oraz produkcji (41%) niż handlu (24%).

Częściej wskazywane przez przedstawicieli firm z sektora  
handlu (59%) niż usług (43%) oraz produkcji (44%).



Zachęta do rozpoczęcia własnej działalności gospodarczej 

Gdyby miał/a Pan/i złożyć teraz firmę, to co zachęciłoby Pan(a/ią) do założenia własnej działalności gospodarczej? Proszę wybrać 3 najważniejsze 
czynniki.
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65%

54%

36%

35%

28%

29%

23%

26%

3%

53%

43%

30%

23%

22%

20%

20%

18%

1%

Bezzwrotna pomoc finansowa ze strony państwa (np.
dofinansowanie dla firm rozpoczynających własną

działalność)

Wydłużony okres płatności preferencyjnej stawki ZUS

Pomoc merytoryczna podczas prowadzenia własnej
działalności gospodarczej (np. pomoc prawna, doradztwo

podatkowe)

Pomoc w znalezieniu niszy rynkowej – potencjału dla 
własnej działalności gospodarczej

Pożyczka ze strony państwa na rozpoczęcie własnej
działalności gospodarczej

Pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie własnej
działalności gospodarczej

Edukacja w zakresie prowadzenia własnej działalności
gospodarczej (kursy, szkolenia)

Pomoc w tworzeniu biznes planu

Inne
2020 (N=600)

2019 (N=733)

W porównaniu z zeszłorocznym pomiarem
przedsiębiorcy częściej wskazują na skuteczność
różnych zachęt to rozpoczęcia działalności, w
szczególności rozwiązań o charakterze
finansowym (bezzwrotna pomoc finansowa oraz
wydłużony okres preferencyjnej stawki ZUS).

Różnica  istotna statystycznie na poziomie 95%.

Im mniejsza firma, tym częściej wskazywane

Im większa firma, tym częściej 
wskazywane

Im dłużej firma na rynku, tym 
częściej wskazywane



Zapraszamy do kontaktu!

ul. Podbipięty 57, 02-732 Warszawa
tel. (22) 828-28-85 / kom: 512-437-457
biuro@maison.pl ; www.maison.pl
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