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Grupa Eurocash, jako jedyna firma 
z Polski, razem z 26 innymi przedsiębior-
stwami zrzeszonymi w międzynarodowej 
organizacji Consumer Goods Forum, za-
angażowała się w projekt filmowy „Better 
Lives Through Better Business” (ang. 
‘Lepsze życie, dzięki odpowiedzialnemu 
biznesowi’) wyprodukowany przez BBC 
StoryWorks Commercial Productions. 

Celem projektu jest pokazanie, w jaki 
sposób firmy funkcjonujące na rynku pro-
dukcji, przetwórstwa, dystrybucji i handlu 
żywnością przyczyniają się do poprawy 
jakości życia ludzi. Film o Grupie Eurocash 
pokazuje widzom na całym świecie, ile pol-
ska gospodarka zawdzięcza niezależnym 

detalistom, którzy dają pracę tysiącom 
ludzi, płacą swoje podatki w miejscu 
zamieszkania lub prowadzenia działalno-
ści, umożliwiają regionalnym producen-
tom sprzedaż ich produktów na szeroką 
skalę. Właśnie tak – w rozumieniu Grupy 
Eurocash – wygląda biznes odpowie-
dzialny społecznie, który dba o dobrobyt 
lokalnej społeczności, partnersko wspiera 
rozwój przedsiębiorczości i rozwija się har-
monijnie razem z nią.

Tak silny handel niezależny to ewenement 
na skalę całej Europy, a wspieranie jego 
rozwoju i pozycji jest – jak podkreśla Luis 
Amaral – od 26 lat misją Grupy Eurocash.

Lepsze  
życie dzięki  
odpowiedzialnemu  
biznesowi

Wspieramy przedsiębiorczość 
naszych Klientów, właśnie na tym 
polega działalność Grupy Eurocash. 
Zapewniamy możliwości – jakie 
mają duże sklepy – mniejszym, 
należącym do niezależnych 
właścicieli placówkom, przy 
jednoczesnym zachowaniu tego 
wszystkiego, co konsumenci 
najbardziej cenią w tych lokalnych 
sklepach. 

Film można 
zobaczyć tutaj

Luis Amaral
Prezes Zarządu  
Grupy Eurocash

https://www.youtube.com/watch?v=Yh_ZmYYAbow&list=PLFtZbyAJc5mkbxdGYjMRstpUdRBgxSrDv&index=1
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Przedsiębiorczość to takie działanie, które 
w efekcie wpływa na zaspokojenie potrzeb 
innych ludzi, ułatwia im życie, pomaga 
w codziennym funkcjonowaniu. Jest pod-
stawą rozwoju społeczno-gospodarczego 
– państwa o wysoko rozwiniętej przedsię-
biorczości przodują w rankingach odno-
szących się do stopnia rozwoju i bogactwa 
krajów na świecie, odnotowują także 
wyższe wskaźniki w obszarach związanych 
z odpowiedzialnością społeczną. 

Poznaj nasz raport wpływu!

77% Polaków uważa,  
że Przedsiębiorcom  
należy się uznanie

Budujemy naszą 
przedsiębiorczość 
dopiero od 30 lat

W Polsce 
działa 2,14 mln 
aktywnych firm  
z sektora MŚP 

50% PKB jest  
generowane  
przez sektor MŚP

Polska to kraj  
Przedsiębiorców

W 2020 roku po raz pierwszy zbadaliśmy, 
jaki wpływ na rozwój przedsiębiorczości 
ma nasza firma. W tym celu zbudowaliśmy 
specjalny model – więcej zobacz tutaj.
Nasz wpływ wynosi:

Grupa Eurocash 

od 26 lat  
wspiera niezależnych 

Przedsiębiorców

Grupa Eurocash 
– siła nowoczesnego 
Przedsiębiorcy
 
Rozwój przedsiębiorczości  
to I filar Strategii zrównoważonego  
rozwoju Grupy Eurocash 2020+.

Wspieramy  
Przedsiębiorców  
w 4 obszarach:

W ten sposób  
umacniamy  

w Przedsiębiorcach
5 cech  

przedsiębiorczości:

Różne formaty  
dystrybucji

Wybór 
konceptów  

detalicznych
Skala  

zakupowa

Rozwój  
i edukacja

motywację  
do rozwoju

i wpływamy na rozwój  
ich przedsiębiorczości.

innowacyjność

wytrwałość  
w działaniu

odpowiedzialność  
za innych

odwagę 
biznesową

Do najbardziej  
przedsiębiorczych  
krajów należą:  
Stany Zjednoczone,  
Kanada i Szwajcaria. 

58,8%
Wpływ 
poza Grupą 
Eurocash 

13,2%
Innowacyjność

8,8%
Odpowiedzialność  
za innych

8%
Motywacja  
do rozwoju

6%
Odwaga
biznesowa

5,2%
Wytrwałość
w działaniu

41,2%
Wpływ  

Grupy Eurocash  
na rozwój  

przedsiębiorczości  
jej Klientów

 
 

Poznaj nasz raport wpływu!

https://grupaeurocash.pl/raport-csr/strategia-zrownowazonego-rozwoju
https://grupaeurocash.pl/raport-csr/strategia-zrownowazonego-rozwoju
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Dlaczego powstał „Raport wpływu Grupy Eurocash  

na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok”?
Raport wpływu Grupy Eurocash  
na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok8

I. 
Dlaczego powstał  
„Raport wpływu  
Grupy Eurocash 
na rozwój 
przedsiębiorczości  
jej Klientów  
za 2020 rok”?

przedsiębiorczość to jeden z kluczowych 
czynników stymulujących rozwój społecz-
ny i gospodarczy każdego państwa. Kraje, 
w których wskaźniki szeroko rozumianej 
przedsiębiorczości są wysokie, pozycjo-
nują się wyżej w rankingach zamożności 
i innowacyjności. Bogatsze społeczeństwa 
cechuje nie tylko wyższy poziom rozwoju 
gospodarczego, ale też większa wrażli-
wość społeczna. Wszystko to przekłada 
się bezpośrednio i pośrednio na dobrostan 
oraz warunki życia obywateli tych krajów. 
W przedsiębiorczych społeczeństwach 
żyje się lepiej. 

Już od ponad 26 lat Grupa Eurocash 
jest obecna na polskim rynku FMCG 
i współpracuje z niezależnymi polskimi 
Przedsiębiorcami prowadzącymi w więk-
szości sklepy spożywcze. Kiedy rozpoczy-
naliśmy naszą działalność, rynkowi handlu 
niezależnego wróżono rychły koniec, 
my jednak uwierzyliśmy w siłę polskich 
Przedsiębiorców i wspieraliśmy ich w co-
dziennej działalności biznesowej. Po tych 
26 latach naszych działań możemy 
z dumą stwierdzić, że rynek handlu nieza-
leżnego cały czas się rozwija i jest w stanie 
konkurować z centralnie zarządzanymi 
supermarketami i dyskontami. Na co 
dzień współpracujemy z ponad 91 tys. 
Przedsiębiorców, z czego ponad 15 tys. jest 
zrzeszonych w sieciach franczyzowych 
i partnerskich. Większość z nich prowadzi 

jeden sklep i w ten sposób zapewnia sobie 
oraz swoim pracownikom miejsca pracy, 
a lokalnej społeczności dostęp do produk-
tów spożywczych niezbędnych do codzien-
nego funkcjonowania. 

W Grupie Eurocash nie tylko wierzymy 
w Przedsiębiorców, ale też zapewnia-
my im szerokie wsparcie w rozwoju ich 
przedsiębiorczości, które oparte jest 
na czterech filarach: skali zakupowej, 
narzędziach i edukacji, różnych forma-
tach dystrybucji oraz wyborze konceptów 
detalicznych. Poprzez siłę Grupy dajemy 
Przedsiębiorcom znacznie większą ska-
lę zakupową i możliwość konkurowania 
na rynku niezależnym. Dzielimy się z nimi 
wiedzą i inwestujemy w innowacyjne roz-
wiązania. Oferujemy aktywną dystrybucję, 
sprzedaż w halach oraz on-line, by mogli 
wybrać najwygodniejszy dla nich sposób 
zakupów. Budujemy silne marki franczy-
zowe i innowacyjne formaty detaliczne. 
Dzięki wszystkim tym działaniom Grupa 
Eurocash jest niekwestionowanym lide-
rem na rynku FMCG i siłą nowoczesnego 
Przedsiębiorcy. Istotnie przyczyniamy się 
też do rozwoju społeczno-gospodarczego: 
jesteśmy siódmym co do wielkości praco-
dawcą w Polsce, zatrudniającym ponad 
21 tys. osób, nasz wkład w PKB wyniósł 
4,1 mld zł¹, nasze produkty zaś docierają do 
prawie wszystkich polskich rodzin.

Szanowni Państwo,

Pedro Martinho
Członek Zarządu  
Grupy Eurocash,  
odpowiedzialny  
za zrównoważony rozwój
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Dlaczego powstał „Raport wpływu Grupy Eurocash  

na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok”?

Rozwój przedsiębiorczości stanowi I filar 
przyjętej przez nas w 2019 roku Strategii 
zrównoważonego rozwoju Grupy Eurocash 
2020+. 

Postanowiliśmy sprawdzić, jaki wpływ 
ma Grupa Eurocash na rozwój przedsię-
biorczości swoich Klientów. Jako wynik 
tej pracy powstał „Raport wpływu Grupy 
Eurocash na rozwój przedsiębiorczości 
jej Klientów za 2020 rok”, który oddaje-
my w Państwa ręce. Prezentujemy w nim  
wyniki dotyczące wpływu, jaki nasza firma 
poprzez wszystkie swoje działania ma 
na rozwój przedsiębiorczości współpracu-
jących z nami Przedsiębiorców. 

W proces zaangażowane było grono 
ekspertów zewnętrznych oraz ek-
spertów Grupy Eurocash – dziękuje-
my im za ich pełną poświęcenia pracę 

i udział w projekcie, którego efektem jest 
ta publikacja.

Szczególne wyrazy uznania kierujemy 
w stronę Przedsiębiorców, z którymi 
na co dzień współpracujemy, a których 
wytrwałość w prowadzeniu własnego 
sklepu jest godna podziwu i jest dla nas 
stałym źródłem inspiracji oraz mo-
tywacją do działania. Dziękujemy też 
Przedsiębiorcom, którzy poświęcili swój 
czas i wzięli udział w badaniach towarzy-
szących przygotowaniu tego Raportu. 

Z dumą i satysfakcją zapraszam Państwa 
do lektury!

Pedro Martinho
Członek Zarządu Grupy Eurocash

odpowiedzialny za zrównoważony rozwój

II. 
Jaka jest rola  

przedsiębiorczości  
w rozwoju  

społeczno- 
-gospodarczym?

11Jaka jest rola przedsiębiorczości  
w rozwoju społeczno-gospodarczym?

https://grupaeurocash.pl/raport-csr/strategia-zrownowazonego-rozwoju
https://grupaeurocash.pl/raport-csr/strategia-zrownowazonego-rozwoju
https://grupaeurocash.pl/raport-csr/strategia-zrownowazonego-rozwoju
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Jaka jest rola przedsiębiorczości  
w rozwoju społeczno-gospodarczym?

Na rozwój przedsiębiorczości ma wpływ 
szereg uwarunkowań. Przede wszystkim 
są to czynniki historyczne: żeby zbudo-
wać silną gospodarkę, potrzeba czasu 
i odpowiednich warunków społecznych. 
Przekładają się one bowiem na rozwój 
społeczeństwa, które chce podejmować 
wyzwania związane z prowadzeniem swo-
jego biznesu, a sami Przedsiębiorcy cieszą 
się w nim uznaniem społecznym.

Równie ważne jest podejście do własno-
ści prywatnej i sam system gospodarczy: 
przedsiębiorczość może się rozwijać tylko 
w gospodarce wolnorynkowej. Istotne 
jest także całe otoczenie wspierające 
rozwój przedsiębiorczości: tworzenie 
warunków, w których podmioty mogą 
między sobą konkurować, oraz przestrze-
ni do innowacyjności. Do tych czynników 
należy też całe otoczenie regulacyjne, 

czyli system prawny i podatkowy, który 
może być mniej lub bardziej przyjazny 
Przedsiębiorcom. 

Kraje, w których biurokracja i koszty 
związane z prowadzeniem biznesu są 
ograniczone do minimum, przodują w ran-
kingach, większe obciążenia zaś znacząco 
wpływają na decyzje Przedsiębiorców 
dotyczące prowadzenia swojego biznesu 
bądź rezygnacji z niego.
Globalnymi liderami przedsiębiorczości  
są: Stany Zjednoczone, Kanada oraz 
Szwajcaria. Uwarunkowania i skala tych 
gospodarek jest oczywiście różna, wspól-
ne dla nich są otoczenie regulacyjne, które 
sprzyja zakładaniu i prowadzeniu własne-
go biznesu, oraz uwarunkowania społecz-
no-kulturowe doceniające samodzielne, 
prywatne przedsięwzięcia biznesowe 
swoich obywateli.

Polska na tle innych krajów świata
Polska na budowanie przestrzeni do 
rozwoju przedsiębiorczości miała zaled-
wie trzy dekady, od czasu transformacji 
ustrojowej i wprowadzenia gospodar-
ki wolnorynkowej, na tle innych krajów 
osiągnęliśmy już wiele. Większość Polaków 
stoi na stanowisku, że gospodarka ryn-
kowa oparta na prywatnej przedsię-
biorczości jest najlepszym systemem 
gospodarczym dla kraju. Aż 77% uważa, 
że samym Przedsiębiorcom należy się 
uznanie. Polacy są też bardzo pozytywnie 
nastawieni do przedsiębiorczości – jeste-
śmy pod tym względem na 2. miejscu 
w Europie i 9. na świecie. W Polsce najlicz-
niejsze są firmy najmniejsze (mikroprzed-
siębiorstwa), dotyczy to również firm 
aktywnych (2,14 mln). W trzech kluczowych 

rankingach przedsiębiorczości Polska znaj-
duje się w pierwszej czterdziestce krajów 
świata. W Indeksie Odpowiedzialnego 
Rozwoju, który znacznie szerzej niż PKB 
pokazuje rozwój danego kraju, Polska 
otwiera pierwszą czterdziestkę.

Globalny Indeks Przedsiębiorczości
Wskaźnik analizuje otoczenie biznesowe krajów, zestawiając  
ich skuteczność względem siebie, mierzy stan uwarunkowań  
– przedsiębiorczości w odniesieniu do postaw, zasobów  
i infrastruktury. Daje obraz tego, jak każdy kraj radzi sobie,  
biorąc pod uwagę zarówno sytuację wewnętrzną, jak i międzynarodową. 

Liczba krajów w rankingu: 137

0 20 40 60 80 100

1. USA

2. Szwajcaria

3. Kanada 

30. Polska

83,6

80,4

79,2

50,4

Globalny Indeks Innowacyjności
Analizuje stan innowacji, biorąc pod uwagę  
m.in. otoczenie polityczne, infrastrukturę, edukację i biznes. 

Liczba krajów w rankingu: 131

0 20 40 60 80

1. Szwajcaria

2. Szwecja

3. USA 

38. Polska

66,8

62,47

60,56

39,45

Globalny Wskaźnik Konkurencyjności
Analizuje zdolność państw do zapewnienia  
długotrwałego wzrostu gospodarczego.

Liczba krajów w rankingu: 141

0 20 40 60 80 100

1. Singapur

2. USA

3. Hongkong 

37. Polska

84,8

83,7

83,1

68,9

Pełny tekst znajdziesz 
w Materiałach dodatkowych 
w rozdziale „Rola przed-
siębiorczości w rozwoju 
społeczno-gospodarczym 
w Polsce i na świecie"
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Przedsiębiorczość w Polsce

W 2019 roku w przedsiębiorczość w Polsce 
było zaangażowanych 18% dorosłych 
mieszkańców naszego kraju. Jest to po-
ziom zbliżony do innych krajów europej-
skich (17%)2. W latach 2009-2019 powstało 
bowiem 792 971 nowych mikrofirm i łącznie 
na koniec 2019 roku podmiotów tego typu 
było 4 342 3253. Jak wynika z analizy wielu 
badań, Przedsiębiorcy poza kreowaniem 
własnego życia i realizacją marzeń oraz 
zawodowych pasji oddziałują na rzeczy-
wistość gospodarczą i społeczną, tworząc 
tym samym dobrobyt naszego kraju oraz 
przyczyniając się do jego rozwoju. Aż 50% 
PKB generowane jest w Polsce przez 
sektor MŚP, a przedsiębiorstwa przynoszą 
blisko 5 bln przychodu rocznie. 

Według danych GUS w Polsce zareje-
strowanych jest 4,5 mln firm, z czego 
faktyczną działalność prowadzi 2,21 mln4. 
Największy udział w strukturze wielkości 
przedsiębiorstw mają firmy najmniejsze, 
co jest powszechnym zjawiskiem w całej 
Unii Europejskiej – Polacy również wpisują 
się w ten trend, w tym sektorze odnoto-
wywany jest także największy przyrost 
nowych firm. Ważnym wyznacznikiem 
przedsiębiorczości sektora MŚP jest liczba 
tzw. młodych przedsiębiorstw. Są to firmy, 
które funkcjonują na rynku nie dłużej niż 
3 lata (zaliczają się do nich także te, które 
właśnie rozpoczęły działalność) i w więk-
szości związane są z handlem.

Przedsiębiorcy cieszą się wysokim uzna-
niem społecznym i zdecydowana więk-
szość Polaków uważa, że prowadzenie 
własnej działalności to najlepszy sposób 
na rozwój kariery zawodowej, z drugiej 

strony deklaracje Polaków pokazują, 
że własna działalność jest źródłem docho-
du zaledwie co dziesiątego mieszkańca 
naszego kraju, a dominującym źródłem 
dochodów Polaków niezmiennie pozostaje 
umowa o pracę na czas nieokreślony  
(54%)5. Wnioski płynące z badań wskazu-
ją, że dla 37% Przedsiębiorców głównym 
czynnikiem motywującym do założenia 
firmy były aspekty aspiracyjne związane 
z realizacją swojej pasji, z kolei 25% nigdy 
nie chciało pracować na etacie. Podobny 
odsetek badanych (23%) wskazał na „przy-
mus ekonomiczny” oraz „przypadek” 
(21%)6. Optymistyczne jest to, że młodzi lu-
dzie decydują się zrezygnować z bezpiecz-
nego etatu i otworzyć własną działalność 
po to, by móc się realizować i swobodnie 
decydować o własnym losie – nieko-
niecznie chcą być wielkimi przedsiębior-
cami z wysokimi zarobkami i dużą liczbą 
pracowników. Często zakładają własny, 
czasem mały i niszowy biznes kosztem niż-
szych zarobków czy niepewności i ryzyka 
związanego z jego prowadzeniem7.

Istotne znaczenie w rozwoju przedsię-
biorczości mają też bariery spowalniają-
ce rozwój prywatnego przedsięwzięcia. 
Według Przedsiębiorców do głównych 
trudności należą: wysokie koszty pracy 
i składki ZUS (53%), wysokie podatki (40%), 
nadmiar obowiązków biurokratycznych 
(23%) oraz niestabilność prawa (22%)8. 
Negatywne czynniki dotyczące otocze-
nia biznesu zostały również potwierdzone 
w badaniu National Expert Survey z 2019 
roku. W Polsce poprawy nadal wymagają 
takie obszary, jak: edukacja w zakresie 
przedsiębiorczości (na każdym etapie 

kształcenia), polityka związana z biurokra-
cją i podatkami, dostęp do infrastruktury 
komercyjnej i usługowej, obszar związa-
ny z działalnością badawczo-rozwojową 
(B+R), jak również transfer wiedzy, norm 
kulturowych i społecznych9.

Spośród tych wszystkich czynników klu-
czowe znaczenie ma jednak postawa 
samego Przedsiębiorcy. Przedsiębiorczość 
utożsamiana jest z rozwojem, kreatyw-
nością i innowacyjnością, gotowością do 
realizacji pomysłów, wytrwałością, które 
w początkowej fazie wydają się trudne 
do osiągnięcia. Bez przedsiębiorczych 
Polaków nie byłoby transformacji syste-
mowej. System demokratyczny zbudo-
wany na gospodarce rynkowej opiera się 
bowiem na dominującym udziale klasy 
średniej, a ta powstaje i rozwija się przede 
wszystkim w wyniku skutecznych działań 
podejmowanych przez przedsiębiorczych 
ludzi. 

Zobacz  
nasze działania na rzecz  

edukacji Przedsiębiorców  
realizowane przez Akademię 

Umiejętności Eurocash

50% 
PKB Polski  
generowane jest  

przez sektor  
MŚP

Jaka jest rola przedsiębiorczości  
w rozwoju społeczno-gospodarczym?

http://akademiaeurocash.com.pl
http://akademiaeurocash.com.pl


17

 
Kim są Przedsiębiorcy

współpracujący z Grupą Eurocash?16 Raport wpływu Grupy Eurocash  
na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok
Raport wpływu Grupy Eurocash  
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III.
Kim są Przedsiębiorcy  
współpracujący  
z Grupą Eurocash?

Profil Przedsiębiorców  
współpracujących z Grupą Eurocash  
w 2020 roku 
(dane własne Grupy Eurocash)

Liczba  
posiadanych  
sklepów

Region

18%

17,79%

2 sklepy  
i więcej1 sklep

89% 11%

13,03%

18,88%

18,47%

13,83%

Dolnośląskie, 
opolskie i śląskie

Łódzkie i mazowieckie

Małopolskie,  
podkarpackie 
i świętokrzyskie

Kujawsko-pomorskie, 
pomorskie 
i zachodniopomorskie

Lubelskie, podlaskie 
i warmińsko-mazurskie

Lubuskie i wielkopolskie

Całkowita liczba naszych Klientów wynosi 91 588, 
z czego 71 320 Przedsiębiorców to właściciele sklepów 
detalicznych (franczyzowych, partnerskich oraz 
niezrzeszeni), a 20 268 to pozostali.

Region, w którym  
prowadzą działalność  
(rozkład procentowy)
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Kim są Przedsiębiorcy

współpracujący z Grupą Eurocash?

Miejsce prowadzenia działalności 
przez Przedsiębiorcę

Wieś

Miasto 100-200 tys.  
mieszkańcówMiasto 

powyżej 500 tys.  
mieszkańców

38%

17%

14%

10%

7%7%
7%

Miasto 200-500 tys.  
mieszkańców

Największy prowadzony  
przez naszych  
Przedsiębiorców sklep 
liczy aż 2000 m2,  
a najmniejszy zaledwie 5 m2,
oba należą do sieci ABC.

Miasto  
do 20 tys.  
mieszkańców

Miasto  
20-50 tys.  
mieszkańców

Miasto  
50-100 tys.  
mieszkańców

Współpraca z Eurocash  
w ramach franczyzy

17% Tak

83% Nie

Współpracujący  
z Grupą Eurocash Przedsiębiorcy  
charakteryzują się cechami,  
które przypisujemy osobom  
przedsiębiorczym10: 

Motywacja  
do rozwoju

Odwaga 
biznesowa

Innowacyjność

Wytrwałość  
w działaniu

Odpowiedzialność  
za innych

Cechy  
przedsiębiorczości  
wg Grupy Eurocash
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IV. 
W jaki sposób 
zbudowaliśmy  
model wpływu?

Model wpływu Grupy Eurocash na roz-
wój przedsiębiorczości jej Klientów 
to przykład wzorcowego podejścia 
do tematu zarządzania wpływem 
na otoczenie: od identyfikacji wpływu 
na przedsiębiorczość i Przedsiębiorców 
jako kluczowego obszaru wpływu Grupy, 
przez budowę modelu, który pozwala 
ocenić ten wpływ, po dalsze działania 
i skuteczne zarządzanie tym obszarem. 

Grupa Eurocash wpływa na przedsię-
biorców, nie tylko poprzez swoje bezpo-
średnie działania biznesowe, ale także 
poprzez szereg innych aktywności oraz 
oferowanych Przedsiębiorcom rozwią-
zań i narzędzi, takich jak m.in. Akademia 
Umiejętności Eurocash. Są one unikalne 
i charakterystyczne dla Grupy Eurocash. 
Model został specjalnie opracowany 
na potrzeby Grupy i dostosowany do jej 
specyfiki. W jego ramach nie są analizo-
wane ogólne czynniki, cechujące każdą or-
ganizację, ale wpływ, jaki Grupa Eurocash 
wywiera na Przedsiębiorców poprzez 
wspomniane działania, rozwiązania  
i narzędzia charakterystyczne wyłącznie 
dla niej. 

Identyfikacja i ocena wpływu to pierw-
szy, niezbędny krok do zarządzania nim. 
Przedstawione w „Raporcie wpływu Grupy 
Eurocash na rozwój przedsiębiorczości jej 
Klientów” podejście do tego zagadnienia 
świadczy o dużej świadomości organizacji.

Budowa modelu wpływu jest działaniem 
unikalnym na polskim rynku, a przy tym 
pożądanym dla długoterminowego i sku-
tecznego zarządzania wpływem firmy 
na otoczenie. 

dr Aleksandra  
Stanek-Kowalczyk
Adiunkt SGH 
SAPERE

Zobacz szczegółowy  
opis założeń projektu  
i jego etapów  
w Materiałach  
dodatkowych.

20 Raport wpływu Grupy Eurocash  
na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok
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Grupa Eurocash wspiera Przedsiębiorców 
w ramach czterech filarów – dostarcza-
my zarówno wiedzę, jak i narzędzia, które 
mają za zadanie rozwijać biznes pro-
wadzony przez Przedsiębiorców. Razem 
z przyjęciem Strategii zrównoważonego 
rozwoju Grupy Eurocash 2020+, której 
I filarem jest rozwój przedsiębiorczości, 
postanowiliśmy zbadać, jaki jest faktyczny 
wpływ podejmowanych przez nas działań 
i środków na rozwój biznesu współpracują-
cych z nami Przedsiębiorców.  

Efektem tego procesu było przygotowanie 
specjalnie opracowanego modelu wpły-
wu, który pozwolił nam określić wskaź-
nik wpływu Grupy Eurocash na rozwój 
przedsiębiorczości jej Klientów. Wiemy, 
że na rozwój przedsiębiorczości wpływa 
szereg różnych czynników. W pierwszym 
etapie postanowiliśmy wyodrębnić wpływ 
Grupy Eurocash spośród innych okolicz-
ności, które mogą oddziaływać na roz-
wój przedsiębiorczości.

Rozwój
przedsiębiorczości

Wpływ  
Grupy Eurocash

Przedsiębiorcza 
postawa

Otoczenie

Co wpływa na rozwój 
przedsiębiorczości?

Założenia modelu

Skala 
zakupowa

Formaty  
dystrybucji

Koncepty
detaliczne

Rozwój 
i edukacja

Wkład
Oferowane przez  
Grupę Eurocash  
rozwiązania dla  
Przedsiębiorców  

w ramach  
4 kategorii  

wkładu Motywacja  
do rozwoju

Innowacyjność

Wytrwałość  
w działaniu

Odpowiedzialność 
za innych

Odwaga 
biznesowa

Wpływ 
Grupy  

Eurocash
na rozwój  

przedsiębiorczości  
jej Klientów

Wynik
Wpływ na rozwój  
Przedsiębiorców  
w 5 kategoriach  

wyniku

Model wykorzystuje dane z badania 
przeprowadzonego przez firmę  
badawczą Kantar w lutym 2021 
roku „Wpływ Grupy Eurocash 
na rozwój przedsiębiorczości jej 
Klientów”. Wzięło w nim udział 670 
Przedsiębiorców. Z ich profilem  
powstałym na podstawie tego  
badania można zapoznać się tutaj.

https://grupaeurocash.pl/raport-csr/strategia-zrownowazonego-rozwoju
https://grupaeurocash.pl/raport-csr/strategia-zrownowazonego-rozwoju
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V. 
Co daje  
Przedsiębiorcom 
współpraca  
z Grupą Eurocash?  
– czyli nasz  
wkład w rozwój  
przedsiębiorczości 

Grupa Eurocash zapewnia Przedsię-
biorcom szerokie wsparcie ich rozwoju 
oparte na czterech filarach: skali zakupo-
wej, rozwoju i edukacji, różnych forma-
tach dystrybucji oraz wyborze konceptów 
detalicznych. Poprzez siłę Grupy dajemy 
Przedsiębiorcom znacznie większą ska-
lę zakupową i możliwość konkurowania 
na rynku niezależnym. Dzielimy się z nimi 
wiedzą i inwestujemy w innowacyjne 
rozwiązania. Oferujemy aktywną dystry-
bucję, sprzedaż w halach oraz on-line, 
by mogli wybrać najwygodniejszy dla 
siebie sposób zakupów. Budujemy silne 
marki franczyzowe i innowacyjne for-
maty detaliczne. Grupa Eurocash to siła 
nowoczesnego Przedsiębiorcy.

W modelu wpływu Grupy Eurocash 
w ramach czterech kategorii wkładu 
uwzględniliśmy narzędzia i rozwiązania 
oferowane przez nas Klientom, budujące 
ich przewagę konkurencyjną i wpływające 
na ich przedsiębiorczość. Wśród wskaź-
ników analizowanych w ramach tych 
czterech kategorii zdecydowanie wyróż-
niają się działania edukacyjne prowadzo-
ne pod szyldem Akademii Umiejętności 
Eurocash. Przekładają się one głównie 
na obszar motywacji do rozwoju.

Mimo że w 2020 roku pandemia wymusiła 
organizację szeregu aktywności w for-
mule on-line oraz rezygnację z niektó-
rych wydarzeń (np. Kongresu Handlu), 
ci Przedsiębiorcy, którzy skorzystali 
z rozwiązań oferowanych przez Akademię, 
nie tylko doceniają zdobytą wiedzę, ale też 
58% z nich deklaruje wykorzystanie jej 
w codziennej działalności.

Grupa
Eurocash

Rozwój  
i edukacja

Skala zakupowa

Formaty  
dystrybucji

Wybór konceptów 
detalicznych

24 Raport wpływu Grupy Eurocash  
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Skala zakupowa 
Grupa Eurocash dzięki swojej sile daje 
Przedsiębiorcom prowadzącym niezależne 
sklepy znacznie większą skalę zakupową 
– w ten sposób zwiększamy ich konkuren-
cyjność w stosunku do dużych sieci, 
zapewniamy im dostęp do produktów 
największych producentów oraz komplek-
sowe wsparcie negocjacyjne.

67% 
Klientów
uważa, że Grupa Eurocash 
wzmacnia swoją skalę  
zakupową po to, by mogli  
oni oferować dobre  
ceny konsumentom*
*  Badanie NPS,  

styczeń 2021 roku 
(Kantar).

18 centrów  
dystrybucyjnych

Formaty dystrybucji 
Poprzez szereg formatów dystrybucji Grupa 
Eurocash koncentruje swoją działalność 
na hurtowej dystrybucji towarów do Klientów 
działających we wszystkich istotnych seg-
mentach nowoczesnego handlu niezależne-
go, w szczególności do sklepów detalicznych, 
sklepów convenience, segmentu stacji 
benzynowych oraz sieci restauracji, hoteli 
i kawiarni. 30 centrów  

przeładunkowych

26 Raport wpływu Grupy Eurocash  
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* Dane za 2020 rok.

180 hurtowni  
Cash & Carry

15 tys. Klientów  
platformy  
eurocash.pl
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Co daje Przedsiębiorcom współpraca z Grupą Eurocash? 
 – czyli nasz wkład w rozwój przedsiębiorczości

Wybór konceptów
detalicznych

Grupa 
Eurocash

Delikatesy Centrum
1554 sklepy 

1135 sklepów franczyzowych 
419 sklepów własnych

ABC
9317 sklepów

Gama
410 sklepów

Groszek
2000 sklepów

Euro Sklep
450 sklepów

Lewiatan
3200 sklepów

„abc na kołach”
115 sklepów

Duży Ben
131 sklepów

Kontigo
36 sklepów

* Dane na podstawie „Raportu społecznej odpowiedzialności Grupy Eurocash za 2020 rok”.

Rozwój i edukacja 
Grupa Eurocash wspiera niezależnych 
Przedsiębiorców w każdym aspekcie 
współpracy – dba nie tylko o czynniki  
biznesowe, ale też o rozwój i edukację 
właścicieli sklepów i ich pracowników. 
Akademia Umiejętności Eurocash (AUE) 
już od 11 lat wspiera w tym obszarze na-
szych Klientów. Niezależnie od wybranego 
modelu współpracy Przedsiębiorcy otrzy-
mują od Eurocash kompleksowe wsparcie 
marketingowe: od atrakcyjnych narzędzi 
promocji po długoterminowe progra-
my lojalnościowe.

11 lat  
działalności

112 tys.
uczestników
Akademii  
Umiejętności  
Eurocash (AUE)

72,5%  
Klientów
uważa, że Grupa Eurocash  
dostarcza im narzędzi  
i rozwiązań, by mogli  
rozwijać swój biznes*
*  Badanie NPS, styczeń 2021 roku (Kantar).
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https://grupaeurocash.pl/o-eurocash/odpowiedzialny-biznes
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VI.
Wyniki modelu:  
co Przedsiębiorcy 
zyskują dzięki 
współpracy 
z Grupą Eurocash 
oraz jaki mamy 
wpływ na rozwój ich 
przedsiębiorczości?

Grupa Eurocash wzmacnia 
w Przedsiębiorcach chęć poszukiwa-
nia i wdrażania nowych, innowacyjnych 

rozwiązań, co jest istotnym elementem 
budowania ich przewagi konkurencyjnej.

Nowe pomysły: działania reklamowe

Nowe pomysły: komunikacja z Klientem

Nowe pomysły: zarządzanie personelem

Nowe pomysły: aranżacja, wystrój sklepu

Nowe pomysły: nowe kategorie produktów  
w asortymencie 

Nowe pomysły: nowe rozwiązania techno- 
logiczne, np. aplikacje, kasy samoobsługowe

Nowe pomysły: nowe formy płatności

72%

67%

66%

66%

66%

64%

61%

66%Innowacyjność

W przypadku innowacyjności największy 
wpływ Grupa Eurocash ma na rozwijanie 
podstawowych działań wspierających 
biznes, takich jak reklama czy komunikacja 

z Klientem, w najmniejszym zaś stopniu 
wpływa na wdrażanie nowych rozwiązań 
technologicznych, w tym aplikacji czy no-
wych form płatności. 

44%
46%

45%  
43%

42%

Oferował(a) Pan (Pani) produkty  
od lokalnych dostawców?

Podjął(ęła) Pan (Pani) działania zmierzające  
do ograniczenia marnowania żywności?

Zaangażował(a) się Pan (Pani)  
w jakieś lokalne akcje społeczne?

Podjął(ęła) Pan (Pani) działania zmierzające  
do ograniczenia zużycia energii?

Odpowiedzialność 
za innych

Wysoki jest również wpływ Grupy 
Eurocash na odpowiedzialność za in-
nych. Mimo że jest on najmniej powiąza-
ny z zasadniczą działalnością biznesową 
Przedsiębiorców, to tym bardziej wskazuje 

na wrażliwość Przedsiębiorców na proble-
my społeczne i ich silny związek ze spo-
łecznością lokalną, w której prowadzą 
swój biznes. Jest on przez to tym bardziej 
wartościowy. 

Wpływ0% 100%

Wpływ0% 100%
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Wyniki modelu: co Przedsiębiorcy zyskują dzięki współpracy z Grupą Eurocash  
oraz jaki mamy wpływ na rozwój ich przedsiębiorczości?

Wpływ0% 100%

40%

41%

38%

36%

Czy wprowadził(ła) Pan (Pani)  
dostawę do domu?

Czy wprowadził(ła) Pan (Pani) odbiór  
wcześniej zamówionych produktów w sklepie?

Czy wprowadził(ła) Pan (Pani) sprowadzenie  
towarów na specjalne życzenie Klienta?

46%

Motywacja do rozwoju
Czy planuje Pan (Pani) w tym roku brać udział 
w AUE lub innych projektach Grupy Eurocash?

Widoczne jest także silne oddziaływanie 
Grupy na motywację do rozwoju własne-
go Przedsiębiorców – odzwierciedla się 
ono w chęci uczestnictwa w oferowanych 
przez naszą firmę szkoleniach oraz in-
nych wydarzeniach w ramach Akademii 

Umiejętności Eurocash. Należy przy tym 
zauważyć, że mniejszy jest poziom wpływu 
Grupy Eurocash na motywację do rozwoju 
organizacyjnego rozumianego jako wpro-
wadzanie nowych rozwiązań w sklepie.

Otworzył(a) Pan (Pani) nowy sklep?

Rozpoczął(ęła) Pan (Pani) współpracę  
z siecią franczyzową?

Zrealizował(a) Pan (Pani) znaczącą inwestycję 
w celu zwiększenia konkurencyjności?

Planuje Pan (Pani) w tym roku  
otwarcie nowego sklepu?

37%

30%

28%

24%

Odwaga
biznesowa 30%

26%
28%

27%

26%

24%  
24%

Podwyżka wynagrodzeń pracowników

Większa elastyczność  
godzin pracy dla pracowników

Dodatkowe benefity  
niefinansowe dla pracowników

Korzystne ceny na produkty  
sprzedawane w sklepie

Wzrost liczby pracowników

Wytrwałość
w działaniu

Wpływ0% 100%

Wpływ0% 100%

W jakim wymiarze przedsiębiorczości  
Grupa Eurocash wywiera największy  
wpływ na swoich Klientów?

 Wpływ Grupy Eurocash
 Pozostałe czynniki

Odpowiedzialność 
za innych

66%

44%

Model wpływu pozwala wskazać zależności 
pomiędzy wkładem Grupy Eurocash a po-
szczególnymi cechami przedsiębiorczości, 
wraz ze wskazaniem wpływu na zacho-
wania i działania Przedsiębiorców, będące 
odzwierciedleniem danej cechy. Zostało 
to przedstawione na wykresach. 

Ponieważ model był opracowywany po raz 
pierwszy, nie ma także porównywalnych 
analiz prowadzonych przez podobne pod-
mioty na rynku, w pierwszej edycji nie  
jest możliwe porównanie wyników i wy- 
ciągnięcie wniosków, zarówno w odniesie-
niu do wyników konkurencji, jak i zmian za-
chodzących w czasie. W kolejnych latach 
model będzie podstawą do wnioskowa-
nia i podejmowania decyzji pozwalają-
cych zwiększać pozytywny wpływ Grupy 
Eurocash na współpracujących z nią 
Przedsiębiorców. 

 Wpływ Grupy Eurocash
 Pozostałe czynniki  

Innowacyjność
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Odwaga  
biznesowa

30%

 Wpływ Grupy Eurocash
 Pozostałe czynniki

 Wpływ Grupy Eurocash
 Pozostałe czynniki

40%

Motywacja  
do rozwoju

 Wpływ Grupy Eurocash
 Pozostałe czynniki

26%

Wytrwałość  
w działaniu 58,8%

Wpływ poza 
Grupą Eurocash 

Przyjęto, że poszczególne kategorie 
przedsiębiorczości są równoważne i każ-
dy stanowi 20% całościowego wskaźnika, 
dlatego też – po przeliczeniu – poszcze-
gólne kategorie stanowią przedstawiony 
procent tego wskaźnika. 

13,2%
Innowacyjność

8,8%
Odpowiedzialność  
za innych

8%
Motywacja  
do rozwoju

6%
Odwaga
biznesowa

5,2%
Wytrwałość
w działaniu

41,2%
Wpływ  

Grupy Eurocash  
na rozwój  

przedsiębiorczości  
jej Klientów

Wyniki modelu

35
Wyniki modelu: co Przedsiębiorcy zyskują dzięki współpracy z Grupą Eurocash  

oraz jaki mamy wpływ na rozwój ich przedsiębiorczości?
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Wyniki modelu: co Przedsiębiorcy zyskują dzięki współpracy z Grupą Eurocash  
oraz jaki mamy wpływ na rozwój ich przedsiębiorczości?

Perspektywy
Zaprezentowany w raporcie model wpły-
wu jest nowym, autorskim narzędziem, 
stworzonym specjalnie na potrzeby Grupy 
Eurocash i uwzględniającym specyfikę 
działalności naszej firmy. Wyniki wpływu 
na rozwój przedsiębiorczości naszych 
Klientów, które otrzymaliśmy z modelo-
wania, są dla nas punktem wyjścia nie 
tylko do skutecznego zarządzania wpły-
wem na otoczenie, ale też do prac nad 
rozwojem samego modelu.
Zakładamy bowiem, że w kolejnych latach 
będziemy go rozwijać, by on sam i wyni-
ki, które z niego otrzymujemy, były coraz 
bardziej precyzyjne. Zidentyfikowane 
i włączone do niego kolejne czynniki 
zewnętrzne (które wpływają na przed-
siębiorczość) pozwolą z coraz większą 
dokładnością wyodrębniać i oceniać zależ-
ności między działaniami Grupy Eurocash 
a rozwojem przedsiębiorczości jej Klientów. 
Co za tym idzie, będziemy mogli ocenić 
skuteczność podejmowanych przez nas 
różnorodnych działań. Dzięki temu Grupa 
będzie mogła jeszcze lepiej dostosowywać 
je do potrzeb Przedsiębiorców i wspierać 
ich w rozwoju innowacyjności, odwagi biz-
nesowej czy wytrwałości w działaniu.

VII. 
Materiały

dodatkowe
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Postawy – cechy świadczące o przed-
siębiorczości (według badania Grupy 
Eurocash z 2020 roku):
• odwaga biznesowa,
• innowacyjność,
• motywacja do rozwoju,
• odpowiedzialność za innych,
• wytrwałość w działaniu.

Przyjęta na potrzeby projektu  
definicja przedsiębiorczości opiera się 
na istniejących definicjach oraz cechach 
świadczących o przedsiębiorczości  
zidentyfikowanych w ramach badania 
Grupy Eurocash.

Każda z pięciu kategorii składowych wyni-
ku ma taką samą wagę, wynoszącą 20%.

Co i jak zmierzyliśmy?
Skorzystaliśmy z dwóch rodzajów danych:
•  danych opisowych: rozwiązań 

oferowane przez Grupę Eurocash  
wspierających Przedsiębiorców,

 •  danych empirycznych: wyników an-
kiety Przedsiębiorców w zdefiniowa-
nych kategoriach.

Spośród zmiennych wkładu Grupy 
Eurocash największe znaczenie mają: 
udział we franczyzie (w kategorii koncepty 
detaliczne), oferta Akademii Umiejętności 
Eurocash (w kategorii rozwój i edukacja), 
narzędzia oferowane przez platformę 
eurocash.pl (w kategorii formaty dystry-
bucji), korzystanie z aktywnej dystrybucji  
(w kategorii formaty dystrybucji). Spośród 
udogodnień ocenianych przez Klientów 
Grupy Eurocash największy wpływ na roz-
wój przedsiębiorczości mają: warunki sie-
ciowe (w tym bonusy), oferta edukacyjna 
i wsparcie marketingowe, inspiracje przy 
wprowadzaniu nowych technologii, wspar-
cie dla pracowników.

Kategorie 
wkładu

Obszary strategiczne Grupy Eurocash, w ramach których wspiera ona 
Przedsiębiorców (koncepty detaliczne, formaty dystrybucji, rozwój i edukacja, 
skala zakupowa)

Wskaźniki 
wkładu

Konkretne podejmowane działania lub rozwiązania oferowane 
Przedsiębiorcom w ramach poszczególnych kategorii wkładu

Kategorie 
wyniku

Pięć kategorii definiujących przedsiębiorczość (odwaga biznesowa, innowa-
cyjność, motywacja do rozwoju, odpowiedzialność za innych i wytrwałość 
w działaniu), w ramach których zostały zdefiniowane konkretne wskaźniki 
wyniku

Wskaźniki 
wyniku

Wyniki Przedsiębiorców w ramach poszczególnych kategorii wyniku,  
np. otwarcie nowego sklepu, zwiększenie liczby pracowników

Wpływ

Zależność pomiędzy wskaźnikami wkładu a wskaźnikami wyniku

Model badania wpływu Grupy Eurocash na przedsiębiorczość bazuje na ana-
lizie siły i kierunku zależności między zmiennymi uznanymi za wkład Grupy 
(input) oraz zmiennymi charakteryzującymi przedsiębiorczość uczestników 
badania (output)

Założenia modelu

Motywacja  
do rozwoju

Innowacyjność

Wytrwałość  
w działaniu

Odpowiedzialność 
za innych

Skala
zakupowa

Formaty  
dystrybucji

Koncepty
detaliczne

Rozwój 
i edukacja

Wkład
Oferowane przez  
Grupę Eurocash  

rozwiązania  
dla Przedsiębiorców  

w ramach  
4 kategorii wkładu 

Odwaga 
biznesowa

Wpływ 
Grupy  

Eurocash
na rozwój  

przedsiębiorczości  
jej Klientów

Wynik
Wpływ na rozwój  
Przedsiębiorców  
w 5 kategoriach  

wyniku

Rok 
bazowy

Populacja  
badana

Charakterystyka 
próby

Wyniki  
dla kategorii

2020

Przedsiębiorcy 
współpracujący 

z Grupą 
Eurocash

671  
Klientów  

Grupy Eurocash

Motywacja do rozwoju, 
odwaga biznesowa, 

innowacyjność, wytrwałość 
w działaniu i odpowiedzialność 

za innych
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Analiza wstępna danych – obliczenie miar 
zależności między zmiennymi, analiza 

czynnikowa.

Potwierdzenie występowania zależności 
pomiędzy zmiennymi wkładu a zmiennymi 
wyniku (parami) oraz spójność i rzetelność 
zdefiniowanych pojęć przedsiębiorczości.

Etap 1.

Identyfikacja zależności między zmiennymi 
wkładu (input) a zmiennymi wyniku 

(output) – oszacowanie modeli logitowych.

Potwierdzony łączny wpływ wkładu 
Grupy Eurocash na każdą ze zmiennych 

opisujących przedsiębiorczość.

Etap 2.

Oszacowanie ostatecznych modeli 
logitowych uwzględniających wpływ 

Grupy Eurocash.

Identyfikacja wpływu Grupy Eurocash 
w ramach modelu (czyli na podstawie 

danych z ankiety).

Etap 3.

Konstrukcja odpowiedniej miary wpływu 
opartej na krzywej ROC. Zmienność 

całkowita podzielona jest na dwie części: 
wpływ Grupy Eurocash oraz wpływ innych 
czynników nieuwzględnionych w modelu.

Obliczona miara łącznego wpływu na 
podstawie połączonych w całość wyników.

Etap 4.

Wyniki badania firmy Kantar  
„Wpływ Grupy Eurocash na rozwój 

przedsiębiorczości jej Klientów”

41
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Grupa Eurocash już od ponad 26 lat 
współpracuje z Przedsiębiorcami – 
to w przeważającej mierze właściciele 
sklepów spożywczych, którzy działają 
na rynku handlu niezależnego. Jako firma 
jesteśmy dumni z tego, że możemy pra-
cować z ogromną grupą odważnych ludzi, 
którzy postanowili wziąć sprawy w swoje 
ręce i prowadzić własny biznes. Co wię-
cej, nie ograniczają się tylko do tego, ale 
w istotny sposób – poprzez tworzenie no-
wych miejsc pracy, wprowadzanie innowa-
cyjnych rozwiązań, inicjowanie projektów 
odpowiadających na potrzeby lokalnych 
społeczności – wpływają na rozwój spo-
łeczno-gospodarczy Polski. Właściciele 
sklepów spożywczych cieszą się 

niesłabnącym uznaniem społeczeństwa 
i znajdują się w pierwszej 20 zawodów za-
ufania publicznego. Przewidujemy, że do-
świadczenia społeczne z czasu epidemii 
SARS-CoV-2 mogą spowodować, że za-
ufanie do nich jeszcze wzrośnie ‒ mimo 
zagrożenia pracownicy handlu zapew-
niali społeczeństwu dostęp do wszystkich 
niezbędnych produktów. Na potrzeby 
naszego Raportu we współpracy z fir-
mą badawczą Kantar przeprowadziliśmy 
w lutym 2021 roku badanie „Wpływ Grupy 
Eurocash na rozwój przedsiębiorczości 
jej Klientów”. W badaniu wzięło udział 
670 Przedsiębiorców.

Kim są Przedsiębiorcy  
współpracujący z Grupą Eurocash?

71 320  
Przedsiębiorców

(właścicieli  
sklepów)

Sklepy  
franczyzowe

Klienci  
niezrzeszeni

Sklepy  
partnerskie

Całkowita liczba Klientów współpracujących z Grupą Eurocash (dane za 2020 rok) wynosi 91 588, 
z czego 71 320 Klientów to właściciele sklepów detalicznych, a 20 268 to pozostali.

Populacja 91 tys. Przedsiębiorców 
współpracujących z Grupą Eurocash 
zamieszkuje wszystkie regiony kraju 
i typy miejscowości: wsie, małe, średnie 
i duże miasta. W porównaniu ze struk-
turą całej ludności nieco częściej są 
to osoby z małych miast, liczących do 
20 000 mieszkańców.

Pod względem miejsca zamieszkania nie 
odbiegają więc znacząco od pozostałych 
obywateli, są natomiast ponadprzecięt-
nie przedsiębiorczy: zmotywowani, od-
ważni, innowacyjni i wytrwali w działaniu. 
W większości mają duże doświadczenie 
biznesowe, prawie połowa z nich prowa-
dzi działalność od co najmniej 20 lat.

Te cechy pozwoliły im przetrwać trudny, 
pandemiczny rok 2020, choć blisko poło-
wa z nich odnotowała spadek sprzedaży, 
a zdecydowana większość doświadczyła 
pogorszenia się warunków rynkowych, 
zwłaszcza pod względem cen towarów 
i kosztów zatrudnienia. 

Przedsiębiorcy zauważają też zaostrzanie 
się konkurencji, 39% z nich odnotowało 
otwarcie w pobliżu co najmniej jednej kon-
kurencyjnej placówki handlowej.

Mimo to nie tylko przetrwali najtrudniejszy 
okres, ale wielu z nich podjęło odważne 
decyzje zmierzające do rozwoju biznesu, 
a 2/3 z nich wdrożyło różnorodne nowe 
pomysły biznesowe. Jednocześnie znacz-
na część Przedsiębiorców aktywnie wspie-
ra lokalne społeczności, a także podejmuje 
inne działania na rzecz dobra wspólnego.

Krzysztof Siekierski
Dyrektor ds. obsługi Klienta
KANTAR

Badanie
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Rok 2020 był trudny dla całej polskiej 
gospodarki, odczuli to też współpracu-
jący z naszą firmą Przedsiębiorcy, któ-
rych działalność musiała zmierzyć się 
nie tylko z trwającą epidemią, ale też 
licznymi obostrzeniami i zmianami regu-
lacyjnymi, które generowały dodatko-
we koszty. Chociaż był to niełatwy czas 
pod kątem rentowności biznesu, spadek 

przychodów w mniejszym stopniu do-
tknął Przedsiębiorców zrzeszonych we 
franczyzach Eurocash oraz tych o naj-
większych obrotach w Grupie Eurocash. 
Był to też rok, w którym Przedsiębiorcy 
dostrzegli nowe szanse na rozwój swo-
jego biznesu. Grupa Eurocash zapewniła 
Przedsiębiorcom wielowymiarowe wspar-
cie podczas epidemii.

41%47%
Przedsiębiorców 
deklaruje spadek  

przychodów  
ze sprzedaży  
w 2020 roku  
vs 2019 rok

Franczyzobiorcy Eurocash

Niefranczyzobiorcy Eurocash 

Najwięksi Klienci N=241

Średni Klienci N=214

Najmniejsi Klienci N=215

51%

40%

46%

54%

Zmiana warunków  
rynkowych w 2020 roku  
względem 2019 roku

70%

7%

55%

8%

43%

28% 23% 15%

Ceny 
towarów

Koszty 
zatrudnienia

Popyt 
na produkty

Dostępność 
pracowników

 Raczej + zdecydowanie gorzej
 Raczej + zdecydowanie lepiej

39%
wzrost konkurencji  

na rynku (% Klientów 
wskazujących  

na otwarcie w ich 
pobliżu sklepów 

konkurencji)

20%

2 sklepy 
i więcej

1 sklep

19%
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Profil  
Przedsiębiorców  
współpracujących  
z Grupą Eurocash  
w 2020 roku 
(wg danych z badania firmy Kantar) 

Liczba  
posiadanych  
sklepów

Region, w którym 
prowadzą działalność 
(rozkład procentowy)

51%
Mężczyźni

49%
Kobiety

17,2%

17,2%

2 sklepy  
i więcej1 sklep

79% 21%

13,1%

19,2%

20,2%

13,1%

Dolnośląskie, 
opolskie i śląskie

Łódzkie i mazowieckie

Małopolskie,  
podkarpackie 
i świętokrzyskie

Kujawsko-pomorskie, 
pomorskie 
i zachodniopomorskie

Lubelskie, podlaskie 
i warmińsko-mazurskie

Lubuskie i wielkopolskie

Raport wpływu Grupy Eurocash  
na rozwój przedsiębiorczości jej Klientów za 2020 rok46

Miejsce prowadzenia 
działalności przez Przedsiębiorcę
(wg danych z badania firmy Kantar)

Wieś

Miasto  
100-200 tys.  
mieszkańców

Miasto 
powyżej 500 tys.  

mieszkańców

38%

17%

14%

10%

7%7%
7%

Miasto  
200-500 tys.  
mieszkańców

Największy  
prowadzony  
przez naszych  
Przedsiębiorców sklep  
liczy aż 2000 m2,  
a najmniejszy 
zaledwie 5 m2,
oba należą do sieci ABC.

Miasto  
do 20 tys.  
mieszkańców

Miasto  
20-50 tys.  
mieszkańców

Miasto  
50-100 tys.  
mieszkańców
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Czas prowadzenia  
działalności 
gospodarczej

Segment  
obrotowy

Współpraca z Eurocash  
w ramach franczyzy

0 20 40

43

41

Poniżej 5 lat

5–10 lat

11–20 lat 

Powyżej 20 lat

12

19

26

Długość współpracy  
z Eurocash

0 20 40

Poniżej 5 lat

5–10 lat

11–20 lat 

Powyżej 20 lat

28% 
Najwięksi 
Klienci

42% Tak

58% Nie

33%
Średni  
Klienci

39%
Najmniejsi 

Klienci

17

27

15

50%

35%

33%

32%

23%

21%

17%

30%

Blisko 3/4 Przedsiębiorców wdrożyło w swoim sklepie nowe pomysły,  
najczęściej w zakresie wprowadzania nowych produktów do asortymentu.

Decyzje biznesowe podjęte w 2020 roku

Wprowadzenie nowych form dostawy

Obszary, w których  
wdrożono nowe pomysły

Zrealizowanie znaczącej inwestycji  
w celu zwiększenia konkurencyjności

Otworzenie nowego sklepu

Rozpoczęcie współpracy  
z siecią franczyzową

Żadne z powyższych

Sprowadzenie towarów  
na specjalne życzenie Klienta

Odbiór wcześniej zamówionych  
produktów w sklepie

Dostawa do domu

Żadne z powyższych

Nowe kategorie produktów  
w asortymencie 

Komunikacja z Klientem

Działania reklamowe

Aranżacja, wystrój sklepu

Nowe formy płatności

Zarządzanie personelem

Nowe rozwiązania technologiczne, 
np. aplikacje, kasy samoobsługowe

Żadne z powyższych

15%

4%

4%

81%

59%

28%

16%

35%

Podjęcie  
przynajmniej  
jednej decyzji

19%

Wprowadzenie  
przynajmniej  
jednej nowej formy 

65%

Wdrożenie pomysłów  
przynajmniej  
w jednym obszarze 

70%

Odwaga 
biznesowa

Innowacyjność

Innowacyjność

Wyniki badania
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Przedsiębiorcy należący do sieci franczyzo-
wych Grupy Eurocash częściej niż pozostali 

wdrażali w swoich sklepach nowe pomysły 
oraz podejmowali śmiałe decyzje biznesowe.

Decyzje biznesowe podjęte w 2020 roku

Wprowadzenie nowych form dostawy

Obszary, w których  
wdrożono nowe pomysły

Zrealizowanie znaczącej inwestycji  
w celu zwiększenia konkurencyjności

Otworzenie nowego sklepu

Rozpoczęcie współpracy  
z siecią franczyzową

Żadne z powyższych

Sprowadzenie towarów  
na specjalne życzenie Klienta

Odbiór wcześniej zamówionych  
produktów w sklepie

Dostawa do domu

Żadne z powyższych

Nowe kategorie produktów  
w asortymencie 

Komunikacja z Klientem

Działania reklamowe

Aranżacja, wystrój sklepu

Nowe formy płatności

Zarządzanie personelem

Nowe rozwiązania technologiczne, 
np. aplikacje, kasy samoobsługowe

Żadne z powyższych

  19%  
11%

  7%  
2%

  7%  
1%

74%  
87%

63%  
56%

30%  
27%

18%  
15%

31%  
38%

  58%  
44%

  43%  
30%

  43%  
26%

  38%  
27%

24%  
21%

  31%  
18%

  23%  
13%

  21%  
35%

Podjęcie przynajmniej  
jednej decyzji

26%    
 13%    

Podjęcie  
przynajmniej  
jednej decyzji

69% 
62%  

Wdrożenie pomysłów 
przynajmniej w jednym 

obszarze 

69%    
65%    

  Franczyzobiorcy Eurocash N=292
   Niefranczyzobiorcy Eurocash N=378

  Różnice między podpróbami istotne 
statystycznie

Franczyzobiorcy Eurocash

Franczyzobiorcy Eurocash

Franczyzobiorcy Eurocash

Niefranczyzobiorcy Eurocash

Niefranczyzobiorcy Eurocash

Niefranczyzobiorcy Eurocash

Zdecydowana większość Przedsiębiorców 
podejmowała również działania wspierają-
ce pracowników.

Akademia Umiejętności Eurocash (AUE) daje wiedzę  
i doświadczenie, które przekłada się na konkretne decyzje  
i działania Przedsiębiorców.

8% Przedsiębiorców deklaruje, że w 2020 roku skorzystało  
osobiście z oferty Akademii Umiejętności Eurocash.

Rozwiązania oferowane  
pracownikom w 2020 roku

Nowe pomysły w sklepie wdrożone  
pod wpływem uczestnictwa w AUE

Podwyżka wynagrodzeń

Większa elastyczność godzin pracy

Korzystne ceny na produkty sprzedawane 
w sklepie

Dodatkowe benefity niefinansowe

Paczki świąteczne dla dzieci

Spotkanie/wyjazd integracyjny pracowników

  72%  
61%

61%  
57%

56%  
55%

36%  
29%

32%  
27%

  14%  
9%

 Franczyzobiorcy Eurocash N=292
 Niefranczyzobiorcy Eurocash N=378

  Różnice między podpróbami  
statystycznie istotne

Obszary, w których wdrożono nowe pomysły:

45%
35%

33%

32%

23%

21%

17%

Zarządzanie personelem

Komunikacja z Klientem

Nowe kategorie produktów w asortymencie

Działania reklamowe

Aranżacja, wystrój sklepu

Nowe rozwiązania technologiczne,  
np. aplikacje, kasy samoobsługowe

Nowe formy płatności
N=63

Odwaga 
biznesowa

Innowacyjność

Innowacyjność

Narzędzia
i edukacja

Odpowiedzialność
za innych
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Przedsiębiorcy dostrzegają pozytywny wpływ udziału swoich pracowników w Akademii 
Umiejętności Eurocash na efektywność ich pracy.

Przedsiębiorców deklaruje,  
że w 2020 roku ich pracownicy  
skorzystali z oferty  
Akademii Umiejętności Eurocash

wśród Przedsiębiorców, 
którzy osobiście 
korzystali z oferty AUE.

6% 51%

Wykorzystanie wiedzy uzyskanej w AUE

Decyzje podjęte w 2020 roku

Plany biznesowe na 2021 rok

(Wskazania: w dużym  
+ bardzo dużym stopniu)

58%
50%

  26%  
13%

  13%  
3%

  18%  
5%

W codziennej pracy i rozwiązywaniu  
bieżących problemów

W rozwoju biznesu

Realizacja znaczącej inwestycji  
w celu zwiększenia konkurencyjności

Otwarcie nowego sklepu

Otwarcie nowego sklepu

N=69

 Uczestnicy AUE N=71
 Pozostali N=599

  Różnice między podpróbami  
statystycznie istotne

4% 1% 1%

 Tak
 Nie

N=650

 Do 40%
 40%-60%
 Ponad 60%

Pracowników 
korzystało 
w 2020 z AUE

 Zdecydowanie tak
 Raczej tak

Uczestnictwo  
pracowników w AUE

Pozytywny wpływ  
szkoleń na efektywność  
pracy pracowników

86% 11%
Tak Nie

94%

6%

Znaczna część Przedsiębiorców podejmowała w 2020 roku działania świadczące 
o społecznej odpowiedzialności – przede wszystkim w obszarze ograniczenia marnowa-
nia żywności.

Zaangażowanie  
w lokalne akcje  
społeczne

 Tak
 Nie

N=650

Pomoc/wsparcie chorych

Pomoc/wsparcie dzieci

Pomoc/wsparcie ubogich/potrzebujących

Pomoc/wsparcie lokalnych działań

Inne akcje

22%

78%

55%

17%

15%

12%

11%

Oferowanie  
produktów od  
lokalnych dostawców

74% 26%

 Do 20%
 Ponad 20%

40%

60%

 Tak
 Nie

N=650

Przybliżony udział

  Raczej nie
  Zdecydowanie nie

Odwaga 
biznesowa

Wytrwałość
w działaniu

Odwaga 
biznesowa

Odpowiedzialność
za innych

Odpowiedzialność
za innych

Odpowiedzialność
za innych
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Podjęcie działań zmierzających  
do ograniczenia marnowania żywności

Podjęcie działań zmierzających  
do zmniejszenia zużycia energii

 Tak
 Nie
  Trudno powiedzieć

53%

43%

61% 39%

 Tak
 Nie

N=650

Energooszczędne  
oświetlenie

Energooszczędne  
urządzenia

Fotowoltaika

Ograniczanie zużycia prądu, 
np. wyłączanie światła, urządzeń

 Inne działania 16%

43%

23%

17%

14%

Ograniczenia w zamówieniach

Przecena/promocje produktów  
z krótką datą ważności

Pilnowanie daty ważności

Oddawanie żywności  
potrzebującym/biednym

Oddawanie żywności dla zwierząt

Inne działania

51%

17%

5%

25%

13%

10%

4%

Rola przedsiębiorczości  
w rozwoju społeczno-gospodarczym  

w Polsce i na świecie

55

 
 

Materiały dodatkowe

Odpowiedzialność
za innych

Odpowiedzialność
za innych
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W 2019 roku w przedsiębiorczość w Polsce 
było zaangażowanych 18% dorosłych 
mieszkańców kraju. Jest to poziom zbliżo-
ny do innych krajów europejskich (17%)11. 
Jak wynika z analizy wielu badań reali-
zowanych m.in. na zlecenie Ministerstwa 
Rozwoju, Pracy i Technologii, Polskiej 
Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, 
Centrum Badania Opinii Publicznej czy 
Grupy Eurocash, Przedsiębiorcy poza 
kreowaniem własnego życia i realizacją 
marzeń oraz zawodowych pasji oddziałują 
na rzeczywistość gospodarczą i społeczną 
Polski, tworząc tym samym dobrobyt kra-
ju oraz przyczyniając się do jego rozwoju. 

Postawa przedsiębiorcza utożsamiana jest 
z rozwojem, kreatywnością i innowacyj-
nością, gotowością do realizacji pomysłów, 
wytrwałością, które w początkowej fazie 
wydają się trudne do osiągnięcia. Bez 
przedsiębiorczych Polaków nie byłoby 
transformacji systemowej. System demo-
kratyczny oparty na gospodarce rynkowej 
opiera się na dominującym udziale klasy 
średniej, a ta powstaje i rozwija się przede 
wszystkim w wyniku skutecznych działań 
podejmowanych przez przedsiębiorczych 
ludzi. 

• Jak wygląda polska  
przedsiębiorczość  
na tle innych krajów?

• Jakie są postawy Polaków 
względem przedsiębiorczości?

•  Co zatem skłania do podjęcia 
działalności na własny rachunek?

•  Jakie są uwarunkowania 
przedsiębiorczości w Polsce?

•  Jakie są bariery w prowadzeniu 
działalności gospodarczej w Polsce?

•  Jaka jest sytuacja gospodarcza 
mikro, małych i średnich firm 
w Polsce?

•  Jaki był wpływ pandemii 
na funkcjonowanie MŚP?

Na te i inne pytania można znaleźć od-
powiedź w niniejszym opracowaniu. 
Powstało ono z wykorzystaniem najnow-
szych dostępnych danych dotyczących 
stanu gospodarki oraz wyników badań 
społecznych. 

1. Polska przedsiębior-
czość na tle innych kra-
jów – wybrane wskaźniki
Jednym ze wskaźników, który mierzy 
stan uwarunkowań – przedsiębiorczo-
ści w odniesieniu do postaw, zasobów 
i infrastruktury, jest Globalny Wskaźnik 
Przedsiębiorczości (GEI – Global 
Entrepreneurship Index). Wskaźnik ten, pu-
blikowany przez Global Entrepreneurship 
and Development Institute (GEDI), ana-
lizuje otoczenie biznesowe 137 krajów, 
zestawiając ich skuteczność względem 
siebie. Daje to obraz tego, jak każdy kraj 
radzi sobie, biorąc pod uwagę zarówno 
sytuację wewnętrzną, jak i międzynarodo-
wą. W ramach rankingu opublikowanego 
przez GEDI w 2019 roku Polska znalazła się  

Dlaczego przedsiębiorczość  
jest ważna?

dopiero na 30. miejscu, uzyskując notę 
50,4 pkt. Liderem zestawienia są Stany 
Zjednoczone (83,6 pkt.), a kolejne miej-
sca zajmują Szwajcaria (80,4 pkt.) oraz 
Kanada (79,2 pkt.)12. 

Przedsiębiorczość jest motorem innowa-
cyjności. Bez innowacyjności nie byłoby 
rozwoju oraz wzrostu gospodarczego, 
który gwarantuje stabilność systemu 
demokratycznego. Jednym z kluczowych 
wskaźników dotyczących tej problema-
tyki jest Globalny Indeks Innowacyjności 
(Global Innovation Index). Opracowują go 
amerykański Uniwersytet Cornell, INSEAD13 
oraz Światowa Organizacja Własności 
Intelektualnej. Analizuje on stan innowa-
cji w 131 państwach, biorąc pod uwagę 
m.in. otoczenie polityczne, infrastrukturę, 
edukację i biznes. W 2020 roku Polska 
uzyskała w nim 38. pozycję, osiągając 
notę 39,95 pkt. Na podium pod względem 
innowacyjności znalazły się: Szwajcaria 
(66,08 pkt.), Szwecja (62,47 pkt.) oraz Stany 
Zjednoczone (60,56 pkt.)14.
Przedsiębiorczość oraz innowacyjność 
nierozerwalnie są związane z konkuren-
cyjnością. Kluczowym rankingiem doty-
czącym tej kwestii jest Globalny Wskaźnik 
Konkurencyjności (Global Competitiveness 
Index) publikowany przez Światowe Forum 
Ekonomiczne. Indeks GCI analizuje zdol-
ność państw do zapewnienia długotrwa-
łego wzrostu gospodarczego. W 2020 
roku ze względu na pandemię analiza nie 
była przeprowadzona. W 2019 roku Polska 
uplasowała się na 37. miejscu na 141 kra-
jów, uzyskując notę 68,9 pkt. Do grupy 
krajów o największym na świecie poziomie 
innowacyjności zaliczono Singapur (84,8 
pkt.), Stany Zjednoczone (83,7 pkt.) oraz 
Hongkong należący do Chin (83,1 pkt.)15. 

Analiza trzech kluczowych rankingów 
dotyczących przedsiębiorczości, innowa-
cyjności oraz konkurencyjności wskazuje, 
że Polska po przeszło trzech dekadach 
przemian ustrojowych i gospodarczych 
plasuje się w okolicach pierwszej czter-
dziestki państw o najbardziej optymalnych 
dla przedsiębiorczości uwarunkowaniach. 
Patrząc na te dane, można stwierdzić, 
że choć w ciągu zaledwie 30 lat tak wiele 
zostało osiągnięte, to nie należy zapomi-
nać, że mamy jeszcze dużo do zrobienia. 

W każdym z opisanych rankingów wśród 
trzech najbardziej rozwiniętych państw 
plasują się Stany Zjednoczone. Dlaczego 
zatem tak wielka przepaść dzieli polską 
i amerykańską gospodarkę? Odpowiedź 
jest oczywista – skala gospodarki, czas, 
ale przede wszystkim podejście do przed-
siębiorczości. Jak zauważa prof. Erkko 
Autio, współautor badania dotyczącego 
Globalnego Wskaźnika Przedsiębiorczości, 
„Stany Zjednoczone przodują w rozwo-
ju przedsiębiorczości, ponieważ władze 
wiedzą, że przedsiębiorczość odgrywa 
kluczową rolę w gospodarce USA. Gdy 
połączymy to z kulturą determinacji 
i motywacji, to mamy receptę na suk-
ces”16. Bez wątpienia przedsiębiorczość 
jest jednym z kluczowych, jeśli nie jednym 
z najważniejszych, czynników stymulu-
jących rozwój społeczny i gospodarczy 
państw, w tym Polski. Kraje cechujące się 
wyższymi współczynnikami szeroko rozu-
mianej przedsiębiorczości zdecydowanie 
wyżej lokują się w rankingach zamożności 
i innowacyjności.

Podstawowym miernikiem poziomu rozwo-
ju gospodarki danego kraju, jak również 
zamożności jego obywateli jest Produkt 
Krajowy Brutto. Należy jednak zaznaczyć, 
że dodatnia dynamika PKB nie zawsze 
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proporcjonalnie przekłada się na zamoż-
ność i dobrobyt wszystkich obywateli. 
Alternatywnym wskaźnikiem jest Indeks 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Miara ta 
oparta jest na 4 filarach, które pozwala-
ją zmierzyć obecny dobrobyt, zdolność 
do kreacji przyszłego dobrobytu, czyn-
niki pozapłacowe oraz odpowiedzialność 
za klimat. Jak wynika z raportu opubliko-
wanego przez Polski Instytut Ekonomiczny 
„Indeks Odpowiedzialnego Rozwoju – wer-
sja 2.0”, w 2020 roku Polska znalazła się 
na 32. miejscu na 159 państw objętych 
badaniem17. Miejsce naszego kraju w tym 
rankingu jest wyższe o osiem pozycji niż 
jego pozycja wg PKB per capita. Wśród 
najwyżej notowanej piątki znalazły się 
takie kraje, jak: Szwecja, Dania, Norwegia, 
Szwajcaria oraz Finlandia. Cztery z pię-
ciu to kraje skandynawskie, które poza 
relatywnie wysokim bogactwem charak-
teryzują się także wysokimi inwestycjami 
w przyszłość oraz działaniami podejmo-
wanymi przez przedsiębiorstwa związa-
nymi ze społeczną odpowiedzialnością 
biznesu (CSR). Należy do nich m.in. troska 
o aspekty społeczne i środowiskowe, takie 
jak np. jakość powietrza. Państwa te po-
dejmują również szereg działań mających 
na celu zapewnienie swoim obywatelom 
bezpieczeństwa, porządku publicznego 
oraz wysokiego standardu świadczeń me-
dycznych. Można zatem postawić hipotezę, 
że wysoka zdolność do podejmowania 
działań związanych z przedsiębiorczością 
wpływa na poziom zamożności firm, które 
stają się bardziej zainteresowane działa-
niami na rzecz dobra wspólnego. To zaś 
przekłada się na sytuację obywateli i za-
możność państwa.

2. Otoczenie biznesowe  
w Polsce w 2020 roku
W opinii zdecydowanej większości eko-
nomistów prognozy sprzed lockdownu 
dotyczące rozwoju gospodarczego Polski 
były korzystne. Dostrzegano wprawdzie 
osłabienie dynamiki PKB ze względu 
na utrzymujące się obniżenie aktywności 
gospodarczej w strefie euro oraz maleją-
ce tempo pozyskiwania i wykorzystywa-
nia środków z budżetu Unii Europejskiej, 
niemniej jednak nadal zakładano wzrost 
gospodarczy liczony rok do roku, a jedy-
na różnica w prognozach dotyczyła jego 
skali. Projekcja PKB oraz inflacji opraco-
wana przez Narodowy Bank Polski – opu-
blikowana 12 listopada 2019 roku, jeszcze 
przed wybuchem pandemii – zakładała, 
że wzrost gospodarczy powinien wynieść 
w 2020 roku 3,6% (w stosunku do roku 
poprzedniego)18. Rzeczywistość okazała się 
jednak inna.

Rok 2020 zarówno dla globalnej, jak 
i polskiej gospodarki, a także dla przed-
siębiorczości był rokiem wyjątkowym. 
Warunki, w jakich przyszło funkcjono-
wać Przedsiębiorcom, nigdy nie były tak 
trudne. 11 marca 2020 roku Światowa 
Organizacja Zdrowia (WHO) ogłosiła stan 
pandemii COVID-19 wywołanej korona-
wirusem SARS-CoV-2. Kilka dni później 
został w Polsce ogłoszony stan zagroże-
nia epidemicznego. Od samego początku 
oczywiste było, że pandemia poza wymia-
rem stricte zdrowotnym będzie oddziały-
wała na wszystkie obszary, sfery, aspekty 
życia i aktywności człowieka, w tym na tak 
kluczowe, jak gospodarka czy swoboda 
prowadzenia działalności gospodarczej.

Po wprowadzeniu przez rząd pierwszych 
ograniczeń dotyczących handlu w związ-
ku z COVID-19 już w kwietniu 2020 roku 
odnotowano bezprecedensowe załama-
nie sprzedaży detalicznej we wszystkich 
analizowanych przez GUS grupach (spadła 
ona o 22,9% w stosunku do 2019 roku19). 
Dotyczyło to wielu branż20, jednocześnie 
towarzyszył temu zjawisku znaczny wzrost 
(o 27,7%) sprzedaży detalicznej przez in-
ternet. Z oczywistych względów nie był on 
jednak w stanie skompensować sprzedaży 
realizowanej przez tradycyjne, stacjonar-
ne sklepy21.
Konsekwencją zapaści w sprzedaży deta-
licznej był wzrost bezrobocia – na koniec 
2020 roku osiągnęło ono poziom 6,2%22. 

Pomimo załamania tempa wzrostu PKB 
Polski w II kwartale 2020 roku, kolej-
ne kwartały były zdecydowanie lepsze. 
W wyniku m.in. wdrażanych przez rząd 
tzw. tarcz antykryzysowych spadek PKB 
w 2020 roku wyniósł 2,8%23 i był znacznie 
poniżej średniej dla Unii Europejskiej wy-
noszącej 14,4 %.

Wraz z dostosowywaniem się społeczeń-
stwa oraz Przedsiębiorców do nowych 
zasad funkcjonowania w czasie pandemii 
powoli następowała normalizacja obrotu 
gospodarczego. Towarzyszyły jej nowe 
zjawiska, takie jak cyfryzacja gospodarki 
oraz edukacji. 

Wzrósł popyt na rozwiązania sys-
temowe związane z pracą zdalną24, 
edukacją on-line, streamingiem oraz roz-
wiązaniami typu e-commerce. Z raportu 

opublikowanego przez Polski Instytut 
Ekonomiczny wynika również, że ponad 
90% polskich firm wykorzystywało nowo-
czesne technologie w trakcie pierwszego 
okresu pandemii25. 

3. Jak społeczeństwo 
ocenia sytuację  
gospodarczą kraju?
Społeczną percepcję sytuacji gospo-
darczej w Polsce w 2020 roku możemy 
podzielić na dwie odrębne kategorie ze 
względu na rodzaj zbiorowości, która do-
konywała oceny. 

Pierwszą z nich są Przedsiębiorcy oraz me-
nedżerowie, którzy zetknęli się bezpośred-
nio z gospodarczymi skutkami COVID-19. 
Podstawowym wskaźnikiem określającym 
ich postawę jest Purchasing Managers 
Index (PMI), który dla sektora przemysło-
wego w Polsce w okresie przed pandemią 
wynosił 48,2 pkt. (luty 2020 roku). Już od 
2018 roku z niewielkimi korektami tenden-
cja dla tego wskaźnika była malejąca. 
W kwietniu 2020 roku, w drugim miesią-
cu pandemii, indeks osiągnął wartość 
najniższą w historii badania26. Pierwszą 
poprawę nastrojów odnotowano w maju 
2020 roku, tendencja ta została utrzymana 
i w styczniu 2021 roku: PMI w Polsce do-
szedł do poziomu 51,9 pkt. ‒ tym samym 
wskazując na wzrost aktywności ekono-
micznej ‒ i osiągnął wartość wyższą niż 
przed pandemią27.
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Wykres I. Polska – wskaźnik PMI dla przemysłu

Źródło: https://pl.investing.com/economic-calendar/polish-manufacturing-pmi-1304, 08.02.2021.
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Optymizmu menedżerów nie podziela jed-
nak ogół społeczeństwa. W okresie od 30 
listopada do 10 grudnia 2020 roku CBOS 
zrealizował badanie na reprezentatywnej 
imiennej próbie pełnoletnich mieszkańców 
Polski wylosowanej z rejestru PESEL, z któ-
rego wynika, że 40% respondentów ocenia 
sytuację gospodarczą w Polsce jako złą. 
Odmiennego zdania było 27% badanych. 
Również prognozy dotyczące przyszłości 
nie napawają optymizmem: 37% Polaków 
uważa, że w ciągu najbliższego roku sytu-
acja gospodarcza w Polsce pogorszy się. 
Nie podziela tego zdania zaledwie 20% 
badanych28.

4. Ogólna sytuacja  
gospodarcza mikro,  
małych i średnich firm
Według danych GUS w Polsce zarejestro-
wanych jest 4,5 mln firm, z czego fak-
tyczną działalność prowadzi 2,21 mln29. 
Największy udział w strukturze wielkości 
przedsiębiorstw mają firmy najmniejsze. 
Tego typu proporcje są powszechne dla 
wszystkich państw wchodzących w skład 
Unii Europejskiej i wahają się w przedziale 
od 86,8% do 97,1%30 – w latach 2009-2019 
najszybciej rośnie liczba mikrofirm31 przy 
względnie relatywnej stabilizacji pozosta-
łych kategorii. Tym samym można stwier-
dzić, że Polacy wyraźnie je preferują, a ich 
przekształcenie w większe przedsiębior-
stwa nie jest zjawiskiem masowym.

Tabela 1. Firmy w Polsce w 2019 roku wg danych z systemu REGON 

Mikroprzedsiębiorstwa 4,34 mln

Małe przedsiębiorstwa 137 tys.

Średnie przedsiębiorstwa 27,65 tys.

Duże przedsiębiorstwa 4306

Razem 4,5 mln
 

Tabela 2. Firmy aktywne wg danych GUS
2019 2018

Mikroprzedsiębiorstwa 2,14 mln (96,8%) 2,08 mln (96,7%)

Małe przedsiębiorstwa 48,9 tys. (2,2%) 52,6 tys. (2,4%)

Średnie przedsiębiorstwa 14,8 tys. (0,8%) 15,2 tys. (0,7%)

Duże przedsiębiorstwa 3751 (0,2%) 3674 (0,2%)

Razem 2,21 mln 2,15 mln (2 146 614)

4.1. Struktura sektorowa  
młodych przedsiębiorstw 
w Polsce na tle wybranych 
państw Europy

Ważnym wyznacznikiem przedsiębiorczo-
ści sektora MŚP jest liczba tzw. młodych 
przedsiębiorstw. Są to firmy, które funkcjo-
nują na rynku nie dłużej niż 3 lata (w tym 
również te, które właśnie rozpoczęły 
działalność). 

Wg raportu GEM za 2019 rok najwięcej 
młodych przedsiębiorstw świadczy usługi 
dla klientów indywidualnych bez wzglę-
du na stopień zaawansowania rozwoju 

gospodarki kraju, w którym funkcjonują. 
Prawidłowość ta dotyczy również polskich 
Przedsiębiorców: blisko połowa z nich 
(46%) świadczy usługi na rynku B2C, 
28% zajmuje się produkcją przemysło-
wą, 21% usługami B2B, a 5% rolnictwem 
i wydobyciem32.

Analiza danych dotyczących struktu-
ry sektorowej młodych przedsiębiorstw 
w Polsce na tle średniej dla badanych 
państw Europy za 2019 rok wskazuje, 
że zarówno w Polsce (27,0%), jak i Europie 
(29,2%) firmy te związane są przede 
wszystkim z handlem. Pełne zestawienie 
dotyczące struktury sektorowej prezentuje 
tabela 3.
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Tabela 3. Struktura sektorowa młodych przedsiębiorstw w Polsce  
na tle średniej dla badanych państw Europy i grup gospodarek  
o różnym poziomie dochodu w 2019 roku (udział młodych firm w podziale 
na rodzaj wykonywanej działalności, dane w procentach w odniesieniu 
do wszystkich młodych przedsiębiorstw)

4.2. Wybrane wskaźniki  
finansowe opisujące sytuację 
gospodarczą mikro, małych  
i średnich firm

W 2020 roku fundamentalny wpływ 
na prowadzenie działalności gospodar-
czej miała pandemia. Warunki, w jakich 
funkcjonowali Przedsiębiorcy, były bar-
dzo trudne, co przełożyło się na Ogólny 
Wskaźnik Koniunktury Mikro, Małych 
i Średnich Firm, który wyniósł 91,4 pkt. i był 
o ponad 11 pkt. gorszy niż w 2019 roku33 
(wartością neutralną dla tego wskaźni-
ka jest 100 pkt.). Najniżej ze wszystkich 

sektorów gospodarki oceniono sytuację 
w branży handlowej (84,7%)34. Jest to jed-
nak w pełni uzasadnione, ponieważ w tym 
sektorze gospodarki wprowadzono bardzo 
rygorystyczne ograniczenia dotyczące 
prowadzenia działalności.

W ramach badania przeprowadzonego 
w 2020 roku przez Bank Pekao SA oce-
niono także sytuację finansową sektora 
MŚP na podstawie wskaźników będą-
cych odzwierciedleniem Ogólnej Oceny 
Koniunktury. Indeks przychodów osiąg- 
nął poziom 90,1, wynik finansowy zaś 
90,535. Na szczególną uwagę zasługuje 
branża handlowa, która w sektorze MŚP 
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Polska 4,7 11,0 8,6 3,5 27,0 2,8 5,4 10,3 3,0 22,1 1,6

Europa 4,7 6,3 8,2 3,6 29,2 5,7 4,2 10,9 5,2 18,6 3,5

Wysoki poziom 
dochodu 3,9 5,8 7,9 3,3 35,4 5,1 4,3 9,4 5,0 16,8 3,1

Średni poziom 
dochodu 7,2 4,1 10,8 3,9 46,0 3,2 1,4 3,9 3,2 14,1 2,2

Niski poziom 
dochodu 9,6 3,3, 13,8 2,7 58,6 0,4 0,2 1,3 1,3 7,7 1,2

Źródło: GEM Global Report 2019/20, Global Entrepreneurship Monitor. Raport dostępny na stronie GEM: www.gemcon-
sortium.org oraz na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/gem-polska-raport 
-z-badania-przedsiebiorczosci-2020, s. 45.

Wykres II. Czy zgadza się Pan(i), czy też nie zgadza ze stwierdzeniem, 
że gospodarka rynkowa oparta na prywatnej przedsiębiorczości jest 
najlepszym systemem gospodarczym dla naszego kraju? 

odnotowała największy spadek przycho-
dów (83,1) oraz najsłabsze wyniki finan-
sowe (84,2)36. Menedżerowie z tej branży 
najwyżej ocenili (w porównaniu z pozo-
stałymi sektorami gospodarki) dostęp-
ność finansowania zewnętrznego (97,0)37. 
Względem 2019 roku wartość tego wskaź-
nika spadła o 4,2 punktu procentowego. 

Pewnym zaskoczeniem są relatywnie 
niskie zatory płatnicze, które w 2020 roku 

nie były poważnym problemem dla całe-
go sektora MŚP.

Pandemiczny 2020 rok charakteryzował 
się również dużym spadkiem inwestycji 
w sektorze MŚP, było to konsekwencją 
m.in. cięć kosztów oraz ogólną niepewno-
ścią co do dalszej przyszłości. 

5. Dlaczego  
przedsiębiorczość  
jest ważna?
Polacy po trzech dekadach transformacji 
ustrojowej powszechnie akceptują go-
spodarkę rynkową oraz sposób, w jaki 
ona funkcjonuje, deklarując jednocześ-
nie, że jest to najlepszy system dla kraju. 
Podstawowym mechanizmem tego syste-
mu jest prywatna przedsiębiorczość. 

5.1. Postawy wobec  
przedsiębiorczości 
 
W całym okresie transformacji systemo-
wej w Polsce rośnie poziom akceptacji 
społecznej dotyczącej sposobu, w jaki 
funkcjonuje gospodarka rynkowa – zda-
niem zdecydowanej większości Polaków 
to, że opiera się ona na prywatnej przed-
siębiorczości, jest najlepszym systemem 
gospodarczym dla kraju38.

Źródło: Centrum Badania Opinii Społecznej, Opinie o gospodarce rynkowej, Komunikat z badań nr 87/2019, lipiec 2019.

 Zgadzam się
 Nie zgadzam się
 Trudno powiedzieć

III 2000* V 2006* I 2009 II 2014 V 2019

30%

29%

41%

31%

34%

35%

16%

25%

59%

13%

37%

50%

18%
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Polacy zajęli 2. miejsce w Europie 
pod względem pozytywnego nastawie-
nia do przedsiębiorczości (na 21 bada-
nych państw, najlepszy wynik uzyskała 
Holandia – 86%). Zdecydowana większość 
z nich (78%) uważa, że prowadzenie włas-
nego biznesu to dobry sposób na zrobie-
nie kariery. Polacy są także w tej kwestii 
na 9. miejscu wśród 50 państw świata 
(badanie przeprowadzone w 2019 roku 
przez Global Entrepreneurship Research 
Association – GEM)39.

Pozytywne nastawienie do prowadzenia 
własnego biznesu koreluje z pozytyw-
ną percepcją Przedsiębiorcy. Aż 77% 
Polaków uważa, że osobom, które założy-
ły własne firmy i odniosły sukces, należy 
się uznanie40.

Wykres III. Percepcja przedsiębiorczości w polskim społeczeństwie  
w latach 2011-2019 (% dorosłych)

Źródło: GEM Global Report 2019/20, Global Entrepreneurship Monitor. Raport dostępny na stronie GEM: www.
gemconsortium.org oraz na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/
gem-polska-raport-z-badania-przedsiebiorczosci-2020.

 Uznanie przedsiębiorczości za dobrą ścieżkę kariery
 Wysoki status Przedsiębiorcy 
 Dostrzeganie tematyki przedsiębiorczości w mediach

2011      2012      2013      2014      2015      2016      2017      2018      2019

73
68 67

63
61 62

79

86

78

64
57 60

56 58
56

68

76

77

58
56

59
55

52

56
46

51

37

5.2. Jakie cechy, według społe-
czeństwa, ma Przedsiębiorca?
 
Przedsiębiorczość na podstawie badania 
Eurocash „Przedsiębiorczość Polaków” 
to przede wszystkim kreatywność – tę ce-
chę respondenci wymieniali spontanicznie 
najczęściej (37%). Jest to też jedna z głów-
nych cech wskazywanych z listy wyboru 
(81%). Poza tym wg badanych przedsię-
biorczość to: wytrwałość (89%), pewność 
siebie (80%), zdolności organizacyjne, chęć 
uczenia się czy przyjmowanie perspektywy 
długookresowej41. 

W badaniu tym ujawniły się różnice w po-
strzeganiu przedsiębiorczości w zależności 
od wieku respondentów.

Tabela 4. Rozumienie przedsiębiorczości przez  
respondentów w zależności od wieku badanych

Najmłodsi respondenci 
(pokolenie Z)

Najstarsi respondenci  
(Baby Boomers)

Cechy  
przypisywane  
Przedsiębiorcom

Wytrwali, kreatywni, 
chcący się uczyć, 
odnieść sukces, 
mają postawę lidera.

Wytrwali, pewni siebie,  
posiadający zdolności  
organizacyjne,  
chcący się uczyć.

Motywy  
postaw  
przedsiębiorczych

Nastawieni na osiągnięcie 
wyższych zysków, częściej 
szukają okazji. Dla nich  
zakup to inwestycja,  
na której nie chcą stracić.

Bardziej pasywni  
w swoich zachowaniach,  
np. są bardziej skłonni  
ograniczać wydatki, trzymać 
się planu budżetowego.

Można zatem stwierdzić, że wiek Przedsię-
biorcy determinuje jego postawę, od 
progresywnej do zachowawczej – minima-
lizującej ryzyko. Podobne zjawisko można 
zaobserwować w odniesieniu do ogó-
łu społeczeństwa.
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5.3. Czy Polacy mają cechy 
przedsiębiorcze? 
 
Jak wynika z badań Eurocash, tak. 
Wśród cech, które przypisywano 
Przedsiębiorcom, znalazły się też te przy-
pisywane sobie, są to: odwaga biznesowa, 
motywacja do rozwoju, innowacyjność, 
wytrwałość w działaniu, odpowiedzialność 

za innych. To, czego brakuje Polakom, 
to kreatywność i utrzymanie perspektywy 
długookresowej. Chcąc podnieść poziom 
przedsiębiorczości Polaków, należałoby, 
np. poprzez szkolenia, akademie, szkoły, 
doskonalić umiejętności kreatywnego my-
ślenia i koncentracji na przyszłości, a nie 
na tym, co tu i teraz42.

Motywacja  
do rozwoju

Odwaga 
biznesowa

Innowacyjność

Wytrwałość  
w działaniu

Odpowiedzialność  
za innych

5.4. Czy zatem Polacy są  
zainteresowani prowadzeniem 
działalności na własny  
rachunek?

Z jednej strony zdecydowana większość 
Polaków uważa, że prowadzenie włas-
nej firmy to najlepszy sposób na rozwój 

kariery zawodowej i Przedsiębiorcom 
należy się uznanie. Z drugiej zaś – tylko co 
dziesiąty Polak (11%) w połowie 2018 roku 
deklarował, że tego typu działalność sta-
nowi główne źródło jego dochodów. Udział 
dochodów z własnej działalności w struk-
turze dochodów praktycznie jest na tym 
samym poziomie od maja 2004 roku 
(10%): dominującym źródłem dochodów 

Cechy  
przedsiębiorczości  
wg Grupy Eurocash

Polaków niezmiennie pozostaje umowa 
o pracę na czas nieokreślony (54%)43. 
Warto również zaznaczyć, że zdecydo-
wana większość badanych nie zmieniała 
miejsca zatrudnienia w ciągu ostatnich 
5 lat i nie ma zamiaru podejmować tego 
typu działań.

Niemniej jednak dane statystyczne po-
kazują inną perspektywę. W latach 2009-
-2019 powstało bowiem 792 971 nowych 
mikrofirm i łącznie na koniec 2019 roku 
podmiotów tego typu było 4 342 32544. 
Tym samym można stwierdzić, że Polacy 
podejmują ryzyko związane z prowadze-
niem własnej działalności gospodarczej. 

Analiza danych dotyczących struktu-
ry sektorowej młodych przedsiębiorstw 
w Polsce na tle średniej dla badanych 
państw Europy za 2019 rok wskazuje, 
że zarówno w Polsce (27,0%), jak i Europie 
(29,2%) firmy te związane są przede 
wszystkim z handlem45.

5.5. Co zatem skłania  
do podjęcia działalności  
na własny rachunek?

W lutym 2020 roku Związek 
Przedsiębiorców i Pracodawców przepro-
wadził badanie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw „Portret Przedsiębiorcy”. 
W badaniu wzięło udział 678 respon-
dentów prowadzących jednoosobową 
działalność gospodarczą i właścicieli firm 
zatrudniających od 1 do 250 pracowników. 
Dla 37% Przedsiębiorców głównym czyn-
nikiem motywującym do założenia firmy 
były aspekty aspiracyjne związane z re-
alizacją swojej pasji, z kolei 25% nigdy nie 
chciało pracować na etacie. Podobny od-
setek badanych (23%) wskazał na „przy-
mus ekonomiczny” oraz „przypadek” 

(21%)46. Autorka badania i raportu, prof. 
Dominika Maison, stwierdza, że wraz ze 
zmianami pokoleniowymi zmieniają się 
również motywacje rozpoczynania włas-
-nego biznesu. Obecnie młodzi ludzie 
rezygnują z bezpiecznego etatu i otwie-
rają własną działalność po to, by móc 
się realizować i swobodnie decydować 
o własnym losie – niekoniecznie chcą być 
wielkimi przedsiębiorcami z wysokimi za-
robkami i dużą liczbą pracowników. Często 
zakładają własny, czasem mały i niszowy 
biznes, nawet kosztem niższych zarob-
ków czy niepewności i ryzyka związanego 
z jego prowadzeniem47.

5.6. Jakie są bariery  
w prowadzeniu działalności 
gospodarczej w Polsce?

Badanie Związku Przedsiębiorców 
i Pracodawców „Portret Przedsiębiorcy” 
pozwoliło zweryfikować bariery oraz 
największe trudności związane z prowa-
dzeniem firmy w Polsce. Do głównych 
trudności należą: wysokie koszty pracy/
składki ZUS itp. (53%), wysokie podatki 
(40%), nadmiar obowiązków biurokra-
tycznych (23%) oraz niestabilność prawa 
(22%)48. Negatywne czynniki dotyczące 
otoczenia biznesu zostały również potwier-
dzone w badaniu National Expert Survey 
z 2019 roku. W Polsce poprawy nadal 
wymagają takie obszary, jak: edukacja 
w zakresie przedsiębiorczości (na każdym 
etapie kształcenia), polityka związana 
z biurokracją i podatkami, dostęp do infra-
struktury komercyjnej i usługowej, obszar 
związany z B+R, jak również transfer wie-
dzy, norm kulturowych i społecznych49.
Szczegółowe odpowiedzi Przedsiębiorców 
w odniesieniu do tych kwestii prezentuje 
wykres IV.
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Wykres IV. Postrzeganie trudności/barier  
związanych z prowadzeniem firmy w Polsce

Źródło:  
Związek Przedsiębiorców  
i Pracodawców,  
ZPP Portret Przedsiębiorcy50.

53%

40%

23%

22%

21%

18%

16%

15%

Wysokie koszty pracy / składki ZUS itp. 

Wysokie podatki

Nadmiar obowiązków biurokratycznych

Niestabilność prawa

Skomplikowane i niejednoznaczne prawo 
gospodarcze

Duża konkurencja na rynku

Samowolne i arbitralne decyzje urzędników

Nieuczciwość klientów / kontrahentów

14%

10%

8%

8%

1%

Kontrole urzędu skarbowego i innych instytucji

Trudności ze znalezieniem wykwalifikowanych 
pracowników

Nieuczciwość pracowników

Powolne rozstrzyganie sporów sądowych

Coś innego
N=678

Podstawowe bariery dotyczące prowa-
dzenia działalności gospodarczej w Polsce 
zidentyfikowane na podstawie badania 
Związku Przedsiębiorców i Pracodawców 
przed pandemią zostały również potwier-
dzone w okresie pandemii, tj. w badaniu 
przeprowadzonym we wrześniu i na po-
czątku października 2020 roku na zlecenie 
Banku Pekao SA. Jego wyniki zostały opu-
blikowane w jedenastej edycji „Raportu 
o sytuacji mikro, małych i średnich firm 
w roku 2020”51. Wskazano w nim wpływ 
COVID-19 na polski sektor MŚP jako bar-
dzo duży – 57% respondentów objętych 
badaniem Banku Pekao SA deklarowało, 
że pandemia zagraża działalności ich 
firmy. Tylko 9% stwierdziło, że nie miała 
ona żadnego wpływu na funkcjonowanie 
ich biznesu52.

6. Co sprzyja rozwojowi 
przedsiębiorczości?

6.1. Czynniki zewnętrzne
 
Na rozwój przedsiębiorczości mają 
wpływ różne czynniki. Porównanie po-
szczególnych gospodarek pod tym 
względem umożliwia Krajowy Wskaźnik 
Uwarunkowań Przedsiębiorczości (NECI – 
National Entrepreneurship Context Index). 
W 2019 roku w badaniu NES (National 
Expert Survey)53 Polska na tle 22 objętych 
badaniem państw europejskich zajęła 
15. miejsce z wynikiem 4,42 pkt.54 oraz 36. 
w zestawieniu obejmującym 54 światowe 
gospodarki. 

Wykres V. Krajowy Wskaźnik Uwarunkowań Przedsiębiorczości  
w Polsce i w krajach Europy objętych badaniem NES w 2019 roku  
(średnia na skali ocen od 1 do 10, gdzie 1 oznacza  
„zdecydowanie się nie zgadzam”, a 10 – „zdecydowanie się zgadzam”).

Źródło: GEM Global Report 2019/20, Global Entrepreneurship Monitor. Raport dostępny na stronie GEM: www.gemconsor-
tium.org oraz na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/gem-polska-raport-z-badania-
-przedsiebiorczosci-2020, s. 89.
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6.2. Czynniki krajowe 

Jak podaje NES, czynniki krajowe, które 
wpływają na rozwój przedsiębiorczości, 
można przyporządkować do 4 podstawo-
wych kategorii55:

1.  Szanse na start: edukacja przedsiębior-
czości – poziom podstawowy i średni 
oraz poziom uczelni wyższych i kształce-
nie ustawiczne; poziom otwartości rynku; 
dostępność finansowania; infrastruktura 
komercyjna, usługowa i techniczna;
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2.  Badania i rozwój: badania i rozwój, 
transfer wiedzy i technologii;

3.  Polityka i wsparcie publiczne: priorytety 
polityki publicznej w zakresie przed-
siębiorczości, obciążenia związane 
z podatkami i regulacjami administra-
cyjnymi, pomoc i wsparcie publiczne 
dla przedsiębiorstw,

4.  Normy społeczno-kulturowe: systemy 
wartości i normy społeczne.

Szczegółowe dane dotyczące krajowych 
czynników przedsiębiorczości w Polsce 
na tle innych krajów europejskich prezen-
tuje wykres VI. 

• otwartość rynku wewnętrznego

• dostęp do finansowania  
oraz infrastruktury technicznej

• polityka rządu w zakresie  
przedsiębiorczości

• edukacja w zakresie przedsiębiorczości  
(na każdym etapie kształcenia)

• polityka związana z biurokracją i podatkami

• dostęp do infrastruktury  
komercyjnej i usługowej

• obszar związany z B+R

• transfer wiedzy, norm  
kulturowych i społecznych

W 2019 roku przeprowadzona została ana-
liza National Expert Survey. W przypad-
ku części elementów przedsiębiorczości 
Polskę oceniono lepiej niż inne kraje euro-
pejskie, określono też te elementy, które 
wymagają poprawy56.

Obszary,  
w których Polska  
wypadła lepiej  
od innych państw  
europejskich:

Obszary  
do poprawy:

Wykres VI. Ocena uwarunkowań rozwoju przedsiębiorczości (2019 rok): 
Polska w porównaniu z gospodarkami o wysokich dochodach i krajami 
europejskimi (średnie oceny dla poszczególnych obszarów) 

Legenda
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 przedsię-

biorczości i jej priorytety 
9.  Polityka rządu: podatki, regulacje, obo-

wiązki sprawozdawcze oraz biurokracja
10.  Programy publiczne wspierające 

przedsiębiorczość 
11.  Badania i rozwój, transfer wiedzy 
12.  Normy kulturowe i społeczne

Źródło: GEM Global Report 2019/20, Global Entrepreneurship Monitor. Raport dostępny na stronie GEM: www.gemconsortium.org 
oraz na stronie PARP: https://www.parp.gov.pl/component/publications/publication/gem-polska-raport-z-badania-przedsiebiorczo-
sci-2020, s. 71.
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Podsumowanie

Przedsiębiorczość jest gwarantem sta-
bilności systemu gospodarczego oraz 
kluczowym czynnikiem wpływającym 
na wzrost gospodarczy i rozwój społecz-
ny danego kraju. Bez przedsiębiorstw 
i Przedsiębiorców nie powstawałyby nowe 
miejsca pracy, wydajność pracy byłaby 
niewielka, podobnie jak poziom innowacyj-
ności całego społeczeństwa. Należy jed-
nak pamiętać, że sukces Przedsiębiorców 
nie odbywa się w próżni. Prowadzą oni 
swoją działalność gospodarczą pod wpły-
wem wielu różnych uwarunkowań za-
równo gospodarczych, jak i społecznych, 
na poziomie lokalnym, krajowym oraz 
ponadnarodowym. 

Do głównych barier rozwoju przedsię-
biorczości w Polsce od lat należą te same 
zjawiska, tj. wysokie koszty pracy, w tym 

składki na ubezpieczenia społeczne, 
wysokie podatki, nadmiar obowiązków 
biurokratycznych oraz niestabilność 
prawa. Te obszary są domeną państwa, 
a Przedsiębiorcy mają bardzo ograniczony 
wpływ na ich kształtowanie.

Inaczej sytuacja wygląda w przypadku 
edukacji w zakresie przedsiębiorczości 
oraz kształtowania norm kulturowych 
i społecznych. Tutaj możliwość oddzia-
ływania jest zdecydowania większa. 
Szczególną rolę w tym zakresie mogą 
odegrać i odgrywają duże firmy, które 
w wyniku podejmowanych działań wpły-
wają na swoich podwykonawców, intere-
sariuszy, jak również tych Przedsiębiorców, 
którzy dopiero rozpoczynają przygodę 
z działalnością gospodarczą na własny 
rachunek. Bez ich zaangażowania go-
spodarka rynkowa oparta na prywatnej 
przedsiębiorczości nie byłaby w tak dużym 
stopniu akceptowana przez Polaków. Źródła

Przypisy
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