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Wprowadzenie

Z punktu widzenia nauk o zarządzaniu oraz finansów wyróżnianie małych 
przedsiębiorstw spośród ogółu podmiotów gospodarujących ma sens nie tylko 
dla celów statystycznych. Specyfika funkcjonowania najmniejszych podmiotów 
gospodarczych powoduje, że nie wszystkie zasady zarządzania i strategie stoso-
wane przez większe przedsiębiorstwa mogą być wykorzystane przez zarządzają-
cych małymi przedsiębiorstwami. Specyfika ta nie wynika wyłącznie z ilościo-
wych parametrów działalności małych przedsiębiorstw – ograniczonej wielkości 
zasobów majątkowych i personalnych. Powyższe ograniczenia determinują moż-
liwości małych przedsiębiorstw, stanowiąc najczęściej barierę w podejmowaniu 
pewnych działań. Ponieważ jednak ilościowe parametry działalności mogą zo-
stać zniesione odpowiednimi działaniami, ważniejszymi cechami małych przed-
siębiorstw są te o charakterze jakościowym. To właśnie one decydują o specyficz-
nym podejściu właścicieli małych przedsiębiorstw do prowadzonego biznesu. Nie 
wdając się w szczegółowe rozważania, można uznać, że tradycyjną cechą decydu-
jącą o przynależności podmiotu gospodarczego do grupy małych przedsiębiorstw 
jest szeroko rozumiany sposób zarządzania biznesem. Jest to zarządzanie realizo-
wane w formie jednowładztwa właściciela (właścicieli) oparte na założeniu, że 
własny biznes jest podstawą utrzymania przedsiębiorcy i jego rodziny1.

1 Takie podejście do biznesu, prowadzące do zatracenia podziału na sferę prywatną i biznesową życia 
przedsiębiorcy, wywołuje rozliczne konsekwencje w sposobie zarządzania biznesem. Szczegółowe 
uzasadnienie używanej w artykule definicji małego przedsiębiorstwa zawarto w pracy: J. Kuczo-
wic: Wycena małego przedsiębiorstwa. Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2012, s. 27-31.
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Utrzymywanie się tradycyjnego podejścia do zarządzania małymi przedsię-
biorstwami powoduje, że w ostatnich dekadach coraz bardziej rozchodzą się dro-
gi zarządzających małymi i dużymi podmiotami. Od przełomu lat 80. i 90. minio-
nego wieku rozpoczęła się błyskawiczna kariera systemów zarządzania poprzez 
wartość (Value Based Management – VBM). Można przyjąć, że zarządzanie po-
czątku XXI wieku zdominowane zostało przez koncepcję ukierunkowania wszel-
kich działań przedsiębiorczych na wzrost wartości przedsiębiorstwa. Koncepcja ta 
ukształtowana została na bazie doświadczeń, potrzeb i możliwości największych 
podmiotów. Jej pierwotną przesłanką była konieczność zaspokojenia potrzeb ka-
pitałowych spółek, zatem skierowana była przede wszystkim do podmiotów funk-
cjonujących na rynku kapitałowym lub zamierzających stać się uczestnikiem tego 
rynku. Należy zaznaczyć, że koncepcja VBM skupia się przede wszystkim na kre-
owaniu wartości dla właścicieli, przy założeniu, że wartość dla pozostałych inte-
resariuszy (w tym dawców kapitału obcego) jest kreowana niejako przy okazji 
głównego celu działań menedżerskich.

Podręczniki zarządzania biznesem poprzez wartość nie rozróżniają przed-
siębiorstw różnej wielkości2. Jednocześnie podejmowane są próby implementa-
cji, złożonych w większości, narzędzi VBM do uwarunkowań funkcjonowania 
małych przedsiębiorstw3. Przyjmuje się przy tym założenie, że cel działalności 
wszystkich przedsiębiorstw jest niezmienny – pomnożenie bogactwa właścicie-
li, stąd metody generowania wartości dla właścicieli powinny być stosowane we 
wszystkich przedsiębiorstwach.

O ile założenie o dążeniu każdego przedsiębiorcy do pomnażania własnego 
bogactwa można uznać za prawdziwe, to już przejawy tego bogactwa i stopień de-
terminacji do jego kreowania są w małych przedsiębiorstwach odmienne, niż ma 
to miejsce w dużych przedsiębiorstwach. Wynika to chociażby z licznych korzyści 
(nie tylko wyrażonych w pieniądzu) osiąganych z biznesu przez właściciela małe-
go przedsiębiorstwa, niedostępnych właścicielom dużych podmiotów. W tym kon-
tekście pozostaje wątpliwość, czy i w jakim stopniu założenia, zasady i narzędzia 
koncepcji VBM są przydatne w zarządzaniu małym przedsiębiorstwem4.

2 A. Cwynar i W. Cwynar piszą: „VBM jest sposobem na skuteczne prowadzenie każdego biz-
nesu, bez względu na jego formę organizacyjnoprawną, skalę działania, reprezentowaną branżę 
czy strukturą właścicielską”. Zob.: A. Cwynar, W. Cwynar: Kreowanie wartości spółki poprzez 
długoterminowe decyzje finansowe. Polska Akademia Rachunkowości SA, Warszawa-Rzeszów 
2007, s. 53.

3 W polskiej literaturze próby takie podjęto w pracy: W. Pluta: Zarządzanie wartością w małych 
i średnich przedsiębiorstwach. PWE, Warszawa 2009.

4 Zob.: J. Kuczowic: Zarządzanie przez wartość w małym przedsiębiorstwie – przyczynek do dysku-
sji. W: Efektywność. Wymiary, uwarunkowania, wyzwania. Red. T. Dudycz, G. Osbert-Pociecha. 
Społeczna Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Zarządzania, Wrocław-Łódź 2010, s. 123-132.
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Można przyjąć, że celowość wdrażania w przedsiębiorstwie koncepcji VBM 
jest wynikiem dwóch potrzeb – dążenia do wzrostu ekonomicznej efektywności 
(a w zasadzie rentowności) działań biznesowych oraz potrzeby pozyskania kapita-
łu. Ta pierwsza potrzeba w małym przedsiębiorstwie może być realizowana narzę-
dziami mniej złożonymi od tych proponowanych przez koncepcję VBM. Kreowa-
nie wartości przedsiębiorstwa (rozumiane jako kreowanie ekonomicznej wartości 
dodanej) jest też wskazane w sytuacji, gdy przedsiębiorstwo poszukuje inwestora 
na rynku kapitałowym. W tej roli mogą się znaleźć również małe przedsiębiorstwa, 
które ze swej natury cierpią na niedostatek kapitału. Tradycyjnie zarządzane małe 
przedsiębiorstwa nie są jednak skłonne do korzystania z kapitału udziałowego po-
chodzącego od obcych inwestorów. Jest to efektem traktowania własnego bizne-
su jako części życia osobistego, w którym nie ma miejsca dla obcych osób. Ale 
w ostatnich latach można zauważyć wyłomy w tradycyjnym postrzeganiu małego 
biznesu przez ich właścicieli. Jest to zapewne efekt zmian społecznych i gospodar-
czych, które stopniowo zmieniają rolę biznesu w rozumieniu przedsiębiorców.

W dalszej części artykułu przedstawione zostaną wyniki prowadzonych przez 
autorów badań nad postrzeganiem przez drobnych przedsiębiorców w Polsce ryn-
ku kapitałowego jako potencjalnego źródła kapitału udziałowego. Celem przed-
stawionych rozważań jest próba odpowiedzi na pytanie, czy zachodząca zmia-
na podejścia właścicieli do własnego biznesu pozwala na przyjęcie założenia, że 
w nadchodzących dekadach małe przedsiębiorstwa staną się aktywnym uczestni-
kiem rynku kapitałowego. Twierdząca odpowiedź na to pytanie pozwoli z kolei 
uznać, że stosowanie w małych przedsiębiorstwach koncepcji zarządzania przez 
wartość jest uzasadnione.

Prezentację wyników badań podzielono na dwie części. W pierwszej, na pod-
stawie danych statystycznych, przedstawione zostaną aktualne przejawy uczest-
nictwa małych przedsiębiorstw w rynku kapitałowym. W drugiej części, na podsta-
wie wyników badań ankietowych, podjęta zostanie próba odpowiedzi na pytanie 
o przyszłość małych przedsiębiorstw na rynku kapitałowym. W obu przypadkach 
analiza odnosić się będzie wyłącznie do rynku kapitału udziałowego.

1. Małe przedsiębiorstwa jako obiekt inwestycji – obecnie

Za przejawy uczestnictwa w rynku kapitałowym w odniesieniu do małych 
przedsiębiorstw można uznać:

notowanie akcji spółki na rynku zorganizowanym, –
obecność w przedsiębiorstwie kapitału  – private equity,
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transakcje, których przedmiotem jest przedsiębiorstwo lub jego udziały, –
wykorzystanie kredytów długoterminowych. –
Ten czwarty aspekt nie znajduje się w obszarze niniejszych rozważań, jako że 

dotyczy wykorzystania kapitału obcego. Pozostałe przejawy uczestnictwa w ryn-
ku kapitałowym dotyczą pozyskiwania kapitału własnego i wyrażają się w zmia-
nach struktury właścicielskiej. Nasilenie tych ostatnich, w ujęciu statystycznym, 
może wskazywać na zmiany w podejściu właścicieli małych przedsiębiorstw do 
istoty podejmowania własnej działalności biznesowej. Zgoda na potencjalną lub 
faktyczną sprzedaż własnego przedsiębiorstwa lub też dopuszczenie możliwości 
oddania części władzy i zysków w zamian za kapitałowe zasilenie biznesu nie są 
zbieżne z tradycyjnym modelem małego przedsiębiorstwa. Takie odmienne po-
dejście do własnego przedsiębiorstwa świadczy bowiem o inwestorskim trakto-
waniu biznesu, w którym przedsiębiorstwo jest tylko pewną (jedną z wielu) for-
mą pomnażania kapitału.

Niestety, nie jest możliwe ustalenie liczby i wielkości transakcji, których 
przedmiotem są małe przedsiębiorstwa. Ten najważniejszy przejaw „urynkowienia” 
drobnej przedsiębiorczości nie jest objęty badaniami statystycznymi. Z konieczno-
ści analiza danych statystycznych obejmie tylko dwa pierwsze z wyodrębnionych 
wyżej przejawów uczestnictwa małych przedsiębiorstw w rynku kapitałowym.

Rynkiem, na którym notowane są akcje najmniejszych spółek, jest w Polsce 
NewConnect. Został założony w 2007 roku, więc jego historia jest jeszcze krótka. 
W pierwszym roku działalności debiutowały na nim 24 spółki. W kolejnych la-
tach liczba notowanych spółek wzrastała w szybkim tempie (rys. 1). W 2012 roku 
na NewConnect debiutowało 89 spółek, dzięki czemu liczba notowanych spółek 
wzrosła na koniec tego roku do 429.

Rys. 1. Liczba spółek notowanych na NewConnect w latach 2007-2012

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z www.newconnect.pl.
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Rynek NewConnect nie jest rynkiem regulowanym, co sprzyja mniejszej for-
malizacji i niższym progom wejścia na rynek. Niewielkie wymogi wejścia na ry-
nek i stosunkowo niewysokie koszty pozyskania kapitału powodują, że rynek ten 
jest dostępny dla większości małych przedsiębiorstw. Podstawowym wymogiem 
(poza oczywistym statusem spółki akcyjnej lub komandytowo-akcyjnej) jest za-
trudnienie autoryzowanego doradcy oraz animatora rynku i sporządzenie doku-
mentu informacyjnego. Zdecydowana większość spółek wchodzi na rynek po-
przez ofertę prywatną, co ogranicza obowiązki informacyjne do minimum. Atutem 
NewConnect są też stosunkowo niskie koszty wejścia na rynek (kilka procent po-
zyskanego kapitału) i koszty notowania (z zasady do 3 tys. PLN rocznie)5. 

Niemal sześć lat funkcjonowania NewConnect pozwala na wstępną ocenę 
miejsca małych przedsiębiorstw na zorganizowanym rynku. Biorąc pod uwagę 
fakt, że kilka spółek notowanych na NewConnect pochodzi z zagranicy, liczba 
polskich spółek wynosi 421 (2012 rok). Porównując to z liczbą 1,7 mln małych 
przedsiębiorstw funkcjonujących w Polsce, liczba spółek notowanych na New-
Connect wydaje się być bez znaczenia, nawet biorąc pod uwagę fakt, że na New- 
Connect mają szansę wejść głównie spółki o dużym potencjale rozwojowym. Licz-
ba małych przedsiębiorstw w Polsce spełniających takie kryterium jest niewątpli-
wie o wiele większa. Istotniejszy jest natomiast potencjał tkwiący w możliwości 
pozyskania kapitału na tego rodzaju rynku. Małe przedsiębiorstwa (a w zasadzie 
ich właściciele), których filozofia biznesu zwróci się w kierunku inwestorskiego 
podejścia do działalności, mają dzięki NewConnect stosunkowo łatwy dostęp do 
kapitału. Warunkiem jest jednak zmiana tradycyjnej mentalności prowadzącej do 
zamykania biznesu przed obcymi inwestorami.

Innym przejawem uczestnictwa małych przedsiębiorstw w rynku kapitało-
wym jest rozwój rynku private equity (PE). Zainteresowanie inwestycjami w małe 
przedsiębiorstwa ma swój wyraz w inwestycjach typu venture capital oraz w po-
zostałych inwestycjach private equity. Łączna wartość inwestycji private equity 
w Polsce w 2011 roku wyniosła 680,6 mln EUR, co jest kwotą nieznacznie wyż-
szą od zainwestowanej w poprzednim roku, choć na tle wcześniejszych lat stano-
wi znaczny wzrost (w kryzysowym 2009 roku fundusze PE zainwestowały w Pol-
sce zaledwie 267 mln EUR)6.

5 Dane za 2012 r. – informacja z www.newconnect.pl.
6 Wszystkie dane o rynku private equity w Polsce pochodzą z rocznika statystycznego Europej-

skiego Stowarzyszenia Private Equity 2012 (EVCA Yearbook 2012).
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Rys. 2. Wartość inwestycji private equity w Polsce w latach 2007-2011 (w tys. EUR)

Źródło: Opracowanie własne na podstawie EVCA Yearbook 2012.

Na inwestycje PE zazwyczaj nie mogą liczyć początkujące przedsiębiorstwa. 
Zdecydowaną większość inwestycji private equity stanowiły inwestycje polega-
jące na przejęciu przedsiębiorstwa lub inwestycje w rozwój. Inwestycje typu ven-
ture capital stanowiły niewielką część działalności funduszy PE (rys. 2). Łączna 
wartość inwestycji venture capital realizowanych w Polsce w 2011 roku wyniosła 
26,7 mln EUR, co stanowi zaledwie 1% wartości inwestycji private equity. Więk-
sza część z tej kwoty przeznaczona była na inwestycje w późniejsze fazy rozwoju 
przedsiębiorstw, praktycznie pomijając fazę zasiewu. Dane te wynikają po części 
z niewielkiej jednostkowej wartości inwestycji, które są wymagane w pierwszych 
fazach życia przedsiębiorstw. Wydatki na późniejszy rozwój muszą być większe. 
Dlatego analizy wymaga też ilościowa struktura inwestycji w różne fazy życia 
przedsiębiorstw. Taka analiza pozwala na uzyskanie nieco odmiennego obrazu in-
westycji PE (rys. 3). W ostatnim roku (2011) analizy inwestycje venture capital 
stanowiły niemal połowę podjętych w Polsce inwestycji PE, choć w poprzednich 
latach udział ten był o wiele mniejszy. Niepewne prognozy okresu kryzysowego 
najwyraźniej nie sprzyjały podejmowaniu najbardziej ryzykownych inwestycji. 
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Rys. 3. Liczba inwestycji private equity w Polsce w latach 2007-2011

Źródło: Ibid.

Analizując dane o ilości inwestycji PE w latach 2007-2011, widać zmien-
ne tendencje zależne od koniunktury rynkowej. Liczba inwestycji venture capi-
tal zwiększa się w latach dobrej koniunktury i wyraźnie spada w okresie kryzysu. 
W okresie kryzysowym większą rolę zaczynają odgrywać pozostałe inwestycje 
PE, głównie w przejęcia. Tendencja ta zaczyna się ponownie odwracać w spokoj-
niejszym roku 2011. W 2008 roku fundusze podjęły w Polsce 46 inwestycji ventu-
re capital przy 71 wszystkich inwestycji private equity. W 2010 roku odpowied-
nie wielkości wynosiły 10 oraz 45, co wyraźnie wskazuje na odmienne podejście 
inwestorów unikających ryzyka wiążącego się z inwestowaniem w początkują-
ce przedsiębiorstwa. Lata lepszej koniunktury sprzyjają podejmowaniu inwesty-
cji w najbardziej ryzykowne przedsiębiorstwa w fazie zasiewu. W dobrym roku 
2008 fundusze PE podjęły w Polsce 10 takich inwestycji, a w trudnych latach 
2009 i 2010 inwestycji takich nie było w ogóle.
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Rys. 4. Udział inwestycji private equity w PKB kraju wybranych krajów Europy w 2011 roku 
(w %)

Źródło: Ibid.

Jednym z wyznaczników znaczenia funduszy private equity na rynku kapita-
łowym i w gospodarce kraju jest relacja inwestycji PE do produkcji dodanej kraju. 
Na rys. 4 przedstawiono wartość takiego wskaźnika dla wybranych krajów Europy. 
Przeciętna wartość wskaźnika w krajach europejskich wynosi 0,027%. Na tle Eu-
ropy polski rynek private equity jest niewielki. W 2011 roku fundusze private equ-
ity zainwestowały w Europie 44 092,7 mln EUR. Inwestycje PE w Polsce wyniosły 
w tym roku 680,6 mln EUR. Inwestycje w Polsce stanowiły więc 1,5% inwestycji 
PE w Europie. W stosunku do PKB Polski wartość ta stanowiła 0,007%. Choć Pol-
ska nie jest pod tym względem wyjątkiem (wskaźniki Czech i Bułgarii są jeszcze 
niższe), odległość dzieląca ją od rozwiniętych krajów Europy jest ogromna. Doty-
czy to w zasadzie całej tzw. Europy Środkowo-Wschodniej (CEE countries). Inwe-
stycje private equity w tej części Europy stanowiły zaledwie 3% wszystkich euro-
pejskich inwestycji PE, zarówno w ujęciu ilościowym, jak i wartościowym.

Inwestycje private equity mogą mieć istotne znaczenie dla pojedynczych 
przedsiębiorstw. W skali potrzeb wszystkich przedsiębiorców inwestycje fundu-
szy PE zaspokajają niewielką ich cząstkę. W 2010 roku małe przedsiębiorstwa 
w Polsce zrealizowały inwestycje na łączną kwotę 41 725 mln PLN7. Inwesty-
cje funduszy PE wyniosły w tym roku około 2601,9 mln PLN, co stanowi 6,24% 
potrzeb inwestycyjnych małych podmiotów gospodarczych (biorąc pod uwagę 
wyłącznie inwestycje w środki trwałe). Jeśli wziąć pod uwagę jedynie inwesty-

7 Działalność przedsiębiorstw niefinansowych w 2010 r. GUS, Warszawa 2011, tablice.
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cje venture capital (wartości 2,8 mln EUR), wskaźnik ten wynosi 0,0265%. Nie 
jest to skala, która spowodowałaby, że kapitał PE wpłynie istotnie na rozwój ma-
łych przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę trudne do zaakceptowania wymogi fun-
duszy, ich znaczenie dla przeciętnego właściciela małego przedsiębiorstwa nie 
może być duże.

Skala uczestnictwa małych przedsiębiorstw na rynku NewConnect oraz ska-
la inwestycji private equity wskazują na dwie strony problemu „urynkowienia” 
małych podmiotów gospodarczych. Zaangażowanie na rynku NewConnect jest 
wyrazem aktywności małych spółek poszukujących kapitału. Skala rozwoju ryn-
ku private equity jest zależna w większej mierze od potencjału inwestorów. Choć 
rola małych przedsiębiorstw, stanowiących obiekt inwestycji PE, nie sprowadza 
się do biernego oczekiwania na inwestora, to ich ewentualna aktywność w tym za-
kresie nie zawsze musi znaleźć odzew ze strony inwestorów. Oczywiście jednym 
z czynników rozwoju rynku private equity jest stopień zainteresowania małych 
przedsiębiorstw tego rodzaju kapitałem – im więcej własnego potencjału wykażą 
małe podmioty, tym większe będzie zainteresowanie inwestorów. Z drugiej stro-
ny, inwestorzy zawsze będą mieli do wyboru inne kierunki inwestowania, dlatego 
ten obszar „urynkowienia” działalności jest w mniejszym stopniu uzależniony od 
postaw właścicieli małych przedsiębiorstw.

Tymczasem oba omawiane obszary aktywności małych przedsiębiorstw na 
rynku kapitałowym są słabo rozwinięte. Podejmowane przez małe przedsiębior-
stwa realne działania zmierzające do poszukiwania zewnętrznego kapitału udzia-
łowego mają niewielką skalę. Odpowiedź na pytanie o ewentualne zmiany tego 
stanu rzeczy w przyszłości miały dać badania ankietowe prezentowane w kolej-
nym punkcie.

2. przyszłość małych przedsiębiorstw na rynku kapitałowym – 
wyniki ankiety

Badania ankietowe przeprowadzono na terenie województwa śląskie-
go w kwietniu i maju 2012 roku. Respondentami byli właściciele i zarządzają-
cy przedsiębiorstwami zatrudniającymi do 50 pracowników. Badania objęły 
146 przedsiębiorstw zatrudniających przeciętnie 11 osób, przy czym mediana za-
trudnienia wyniosła 5 osób. 

Doboru przedsiębiorstw dokonywano losowo, ale bez uwzględnienia dodat-
kowych kryteriów rozkładu próby. W sensie formalnym próby nie można zatem 
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uznać za reprezentatywną. Struktura badanych przedsiębiorstw częściowo od-
biega od struktury ogółu polskich małych przedsiębiorstw. Mniejszy niż w ska-
li kraju odsetek ankietowanych przedsiębiorstw stanowiły osoby fizyczne i ich 
spółki (76%)8. Z kolei kobiety są właścicielami 30% objętych ankietą przedsię-
biorstw, co jest odsetkiem wiernie oddającym faktyczną strukturę właścicieli ma-
łych przedsiębiorstw w Polsce9. Jednocześnie, biorąc pod uwagę podział bada-
nej grupy przedsiębiorstw na mikroprzedsiębiorstwa (do 9 zatrudnionych) i małe 
przedsiębiorstwa (10-50 osób), można stwierdzić nadreprezentację w próbie ba-
dawczej tej drugiej grupy. Małe przedsiębiorstwa stanowią 31% ankietowanych 
podmiotów, podczas gdy w skali kraju odsetek ten wynosi zaledwie 3%10.

Jednym z obszarów przeprowadzonych badań był udział małych przedsię-
biorstw w rynku kapitałowym. Pytania ankietowe dotyczyły realnej i potencjalnej 
aktywności badanych przedsiębiorstw w zakresie pozyskania kapitału udziałowe-
go w celu rozwoju przedsiębiorstwa oraz traktowania własnego przedsiębiorstwa 
jako inwestycji. Wstępna hipoteza, na podstawie obserwacji rynku i poprzednich 
etapów badań, brzmiała: małe przedsiębiorstwa preferują tradycyjne podejście do 
rynku kapitałowego, dopuszczające zasilenie kapitałowe niemal wyłącznie kapi-
tałem obcym.

Za przejawy aktywności przedsiębiorstw na rynku kapitałowym przyjęto 
w badaniach potencjalne lub realne działania w formie:

sprzedaży własnego przedsiębiorstwa, –
pozyskania kapitału  – private equity,
fuzji z innym podmiotem. –
Realne działania powyższego rodzaju świadczą o urynkowieniu przedsię-

biorstwa, a dopuszczenie możliwości takiego działania (potencjalne działanie) 
wskazuje na możliwość rynkowego podejścia do własnego biznesu w przyszło-
ści. Oczywiście należy przyjąć, że deklarowane przez przedsiębiorców otwarcie 
własnego biznesu na rynek kapitałowy w dużej części ograniczy się do deklaracji, 
stąd do ich interpretacji trzeba podchodzić z dużą ostrożnością.

8 Osoby prawne stanowią ok. 8% małych przedsiębiorstw. Por.: Raport o stanie sektora małych 
i średnich przedsiębiorstw w Polsce. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 
2011, s. 18.

9 Zgodnie z ostatnim raportem PARP kobiety stanowią 30,5% przedsiębiorców-pracodawców 
i 35,6% samozatrudnionych. Por.: ibid., s. 62.

10 Ibid., s. 16.
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Rys. 5. Rozkład odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób aktualny właściciel wszedł w posiadanie 
objętego badaniem przedsiębiorstwa (%)

O aktualnym stanie urynkowienia ankietowanych przedsiębiorstw świadczy 
po części ich historia. Niemal wszystkie przedsiębiorstwa zostały założone przez 
ich obecnego właściciela lub jego rodzinę (rys. 5). Tylko 2 badane przedsiębior-
stwa były dotychczas przedmiotem transakcji. Krótki okres rynkowej gospodar-
ki w Polsce przyczynił się do tego, że niewielki jest jeszcze zakres przejmowania 
biznesu przez kolejne pokolenia. Taka zmiana dokonała się w nie więcej niż 7% 
badanych przedsiębiorstw11.

Stosunkowo krótki okres prowadzenia biznesu przez ankietowanych przed-
siębiorców (przeciętnie 10 lat) wpływa zapewne na ich ograniczoną dotych-
czas aktywność na rynku kapitałowym. Dlatego duże znaczenie ma deklarowane 
otwarcie na ten rynek w przyszłości. Istotne jest zwłaszcza odejście od tradycyj-
nego podejścia do biznesu na rzecz podejścia inwestycyjnego. Traktowanie wła-
snego biznesu jako inwestycji automatycznie zmienia podejście do sposobu i za-
kresu wykorzystania możliwości stwarzanych przez rynek kapitałowy. Jednym 
z przejawów inwestycyjnego podejścia do biznesu jest zamiar sprzedaży przed-
siębiorstwa.

11 Przyjmując, że przejęcie od rodziny nie w każdym przypadku oznacza zmianę pokoleniową.
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Rys. 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy obecny właściciel dopuszcza możliwość sprzedaży 
przedsiębiorstwa (%)

Około połowy (48%) ankietowanych przedsiębiorców w ogóle nie dopuszcza 
możliwości sprzedaży swojego przedsiębiorstwa (rys. 6). Jednocześnie tylko nie-
wielka liczba (6% ogółu badanej populacji) spośród pozostałych przedsiębiorców 
jest skłonna sprzedać swój biznes, a jedno przedsiębiorstwo jest przygotowane 
do sprzedaży. Duża część ankietowanych (45%) zajęła niejednoznaczne stanowi-
sko – aktualnie nie zakłada sprzedaży biznesu, ale nie wyklucza takiej możliwości 
w przyszłości. Można przyjąć, że ta ostatnia grupa stanowi klucz do ukształtowa-
nia się podejścia właścicieli małych przedsiębiorstw do prowadzonej działalno-
ści. Jeśli skłonność do sprzedaży przedsiębiorstwa pozostanie w sferze deklaracji, 
mały biznes utrzyma swoje tradycyjne podejście do zarządzania.

Tabela 1

Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy obecny właściciel dopuszcza możliwość sprzedaży 
przedsiębiorstwa, w zależności od poziomu i rodzaju wykształcenia (%)

Kategoria wykształcenia 
przedsiębiorcy Tak Nie Może w przyszłości Właśnie to planujemy

Ogółem 6 48 45 1
Wyższe 10 48 42 0
Średnie 3 44 50 3

Zasadnicze 0 62 38 0

Badania wskazują, że zmiany w podejściu do biznesu determinuje poziom 
wykształcenia przedsiębiorców. Jednocześnie coraz większy odsetek przedsię-
biorców legitymuje się wyższym wykształceniem12. Dane zamieszczone w tabeli 
12 W reprezentatywnych badaniach PFPP „Lewiatan” przedsiębiorców z wyższym wykształceniem 

było 37,7%. Por. M. Starczewska-Krzysztoszek: Słabe i mocne strony mikro, małych i średnich 
przedsiębiorstw. Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan 2011, s. 14.
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1 ukazują, jak poziom i rodzaj wykształcenia wpływają na skłonność do sprzeda-
ży biznesu. Rysuje się prosta zależność – skłonność ta jest tym większa, im wyż-
szy jest poziom wykształcenia przedsiębiorcy. Co prawda nawet osoby najlepiej 
wykształcone nie przejawiają bardzo wysokiej skłonności do sprzedaży przed-
siębiorstwa (10% ankietowanych z wyższym wykształceniem), ale i tak przewa-
żają pod tym względem nad pozostałymi przedsiębiorcami. Osoby ze średnim 
wykształceniem wykazują wyraźnie niejednoznaczną postawę – nie są entuzja-
stycznie nastawione do sprzedaży przedsiębiorstwa, ale też jest wśród nich naj-
niższy odsetek jednoznacznie to wykluczających. Natomiast osoby najniżej wy-
kształcone wyraźnie preferują tradycyjne podejście do biznesu; ponad 60% z nich 
wyklucza sprzedaż swojego przedsiębiorstwa.

Wyniki tej części ankiety pozwalają przyjąć tezę, że przy założeniu co-
raz większego udziału osób z wyższym wykształceniem w zarządzaniu małymi 
przedsiębiorstwami, coraz częściej przedsiębiorstwa te będą traktowane jako in-
westycje. W powyższym kontekście istotne jest zaznaczenie, że w omawianych 
badaniach osoby z wyższym wykształceniem mają nadreprezentację (55%), co 
wpływa na rozkład odpowiedzi – można przyjąć, że wyniki ankiety zawyżają 
skłonność do „urynkowienia” małych przedsiębiorstw.

Istotną wskazówką wyjaśniającą sposób postrzegania własnego biznesu przez 
przedsiębiorców jest ich stosunek do kapitału udziałowego pozyskiwanego od ob-
cych inwestorów. W tradycyjnym modelu małe przedsiębiorstwo ma charakter 
przedsiębiorstwa rodzinnego13, w którym nie dopuszcza się do procesu decyzyj-
nego osób spoza grona właścicieli. Poszukiwanie kapitału udziałowego poza tym 
gronem osób powoduje odejście od tradycyjnego paradygmatu zarządzania mały-
mi przedsiębiorstwami i otwarcie się na rynek kapitałowy ze wszelkimi tego po-
zytywnymi i negatywnymi konsekwencjami. Zgodnie z przypuszczeniami, duża 
część ankietowanych przedsiębiorców wypowiada się przeciw tego rodzaju dzia-
łaniom (rys. 7). Niemal połowa z nich kategorycznie odrzuca możliwość dziele-
nia się władzą i zyskami z obcymi inwestorami. Jednocześnie jednak niemal co 
czwarty (24%) ankietowany przedsiębiorca nie sprzeciwia się takiej możliwości 
albo wręcz aktualnie ją rozważa. Dodając do tej liczby 28% osób nie wykluczają-
cych tego w przyszłości, daje to znaczny odsetek przedsiębiorców będących po-
tencjalnymi partnerami inwestorów zainteresowanych drobnym biznesem. 

13 Przez przedsiębiorstwo rodzinne rozumie się w tym przypadku podmioty, w którym pełnię wła-
dzy posiadają założyciele przedsiębiorstwa i ich krewni lub bliscy znajomi. 
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Rys. 7. Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy obecny właściciel dopuszcza możliwość zasilenia 
przedsiębiorstwa zewnętrznym kapitałem udziałowym (%)

Innym przejawem inwestycyjnego podejścia do biznesu jest dopuszczenie 
rozwoju przedsiębiorstwa poprzez fuzję z innym podmiotem. Również takie dzia-
łanie skutkuje koniecznością podzielenia się uprawnieniami decyzyjnymi, więc 
jest sprzeczne z tradycyjną formułą prowadzenia małej przedsiębiorczości. O ile 
duża część badanych przedsiębiorstw dopuszcza możliwość zasilenia biznesu ze-
wnętrznym kapitałem udziałowym, to fuzja wyraźnie nie znajduje się wśród roz-
ważanych przez nich kierunków strategicznego rozwoju (rys. 8). Niemal 3/4 an-
kietowanych jednoznacznie odrzuca taką możliwość. 

Rys. 8. Rozkład odpowiedzi na pytanie, czy obecny właściciel dopuszcza możliwość fuzji z innym 
przedsiębiorstwem (%)

Należy zaznaczyć, że interpretacja odpowiedzi na pytanie o dopuszczalność 
fuzji w rozwoju badanych przedsiębiorstw nie może być jednoznaczna ze wzglę-
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du na wielość możliwych przyczyn odrzucenia tej możliwości. Brak skłonności 
do rozwoju poprzez fuzję może wynikać z niechęci do oddania części uprawnień 
decyzyjnych, ale też może być pochodną uwarunkowań działalności badanego 
przedsiębiorstwa, które nie sprzyjają fuzjom ze względów organizacyjnych, ko-
niunkturalnych lub innych. Dlatego należy przyjąć, że w kontekście celu badań 
odpowiedź na omawiane pytanie ma charakter uzupełniający.

podsumowanie

Drobna przedsiębiorczość w Polsce staje w obliczu nowych wyzwań będą-
cych konsekwencją rozwoju rynku kapitałowego i wzrastającej konkurencyjno-
ści. Prezentowane wyniki badań wskazują, że właściciele małych przedsiębiorstw 
nie uniknęli zmian w podejściu do roli własnego biznesu w ich życiu. Można od-
nieść wrażenie, że zmiany te dokonują się tymczasem jedynie w sposobie myśle-
nia, w mniejszym stopniu przekładając się na realne zmiany w działaniach biz-
nesowych. Drobni przedsiębiorcy coraz lepiej rozumieją rolę, jaką może w ich 
biznesie odegrać rozwijający się rynek kapitałowy. Z wielu przyczyn uczestnika-
mi rynku kapitałowego14 są przede wszystkim większe przedsiębiorstwa, ale małe 
podmioty powoli wkraczają na ten rynek, głównie za sprawą młodego, lepiej wy-
kształconego pokolenia przedsiębiorców.

Badania wskazują, że mniej więcej połowa właścicieli małych przedsię-
biorstw jest skłonna odejść od tradycyjnego modelu małego biznesu. Bez odpo-
wiedzi pozostaje pytanie, czy zauważalny u drugiej połowy badanych przedsię-
biorców potencjał do otwarcia się małych przedsiębiorstw na rynek kapitałowy 
przekształci się w aktywne uczestnictwo drobnego biznesu na tym rynku. Moż-
na przypuszczać, że stanie się tak w przypadku pewnej części przedsiębiorców 
otwartych na nowe formy rozwoju biznesu. Zapewne będą to głównie najlepiej 
wykształcone osoby. Jednocześnie jeszcze długo powinny funkcjonować małe 
przedsiębiorstwa, których właściciele nie zmienią tradycyjnego podejścia do biz-
nesu. W rezultacie oznacza to, że stopniowo, choć nie gwałtownie, będzie się 
rozwijał rynek kapitału dla małego biznesu, ale też ograniczony rozwój czeka 
metodyka zarządzania wartością małego biznesu. Nie wydaje się natomiast, że 
ukierunkowanie zarządzania na wartość oraz inwestycyjne podejście do małego 
biznesu stanie się w dającej się przewidzieć przyszłości powszechne. Ukształto-
wany przez lata tradycyjny model prowadzenia małego biznesu, stanowiącego 

14 Mamy na uwadze rynek kapitału udziałowego.
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nieodłączną część życia przedsiębiorcy, ma bowiem mocne podstawy społecz-
ne i opiera się na skutecznych metodach zarządzania. Dlatego dla wielu przedsię-
biorców ten model nie utraci swojej atrakcyjności i ekonomicznej efektywności.

SMaLL enterpriSeS in tHe capitaL Market 
– today and toMorroW

Summary

The persistence of traditional approach to the management of small enterprises is the 
reason why in recent decades the managers of small and large entities have diverged in-
creasingly in their decisions. Business management in the early twenty-first century has 
been dominated by a concept of focusing business activities on the growth of the business 
value. The question arises whether it will change the approach of small enterprises to the 
role of the capital market in their development. The paper shows studies on how small en-
trepreneurs perceive the capital market in Poland as a potential source of equity capital.


