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Współczesna ekonomia opiera si� na paradygmacie gospodarki przedsi�-
biorczej (entrepreneurial economy), sprzyjaj�cej ró�norodno�ci produkcyjnej, 

post�powi technologicznemu i innowacjom
1
. Podstaw� rozwoju gospodarczego 

w tej koncepcji s� małe i �rednie przedsi�biorstwa (MSP), b�d�ce �ródłem 

konkurencyjno�ci i zmian w otoczeniu społeczno-ekonomicznym
2
. Na rozwój 

przedsi�biorczo�ci oraz funkcjonowanie małych i �rednich przedsi�biorstw 

wpływaj� czynniki zewn�trzne, w tym przede wszystkim koniunktura gospodar-

cza, rozumiana jako zespół czynników, takich jak poziom produktu krajowego 

brutto, zatrudnienia, bilansu handlowego, inflacji. Jednocze�nie MSP swoimi 

wynikami ekonomicznymi kształtuj� charakter rozwoju gospodarki, a poziom 

przedsi�biorczo�ci wpływa na tempo jej zmian. Zale�no�� mi�dzy koniunktur� 
gospodarcz� a wynikami sektora i stop� przedsi�biorczo�ci jest wi�c wzajemna. 

Co si� dzieje w przypadku osłabienia koniunktury? Czy finansowanie rozwoju 

przedsi�biorczo�ci pozwoli wyeliminowa� negatywne skutki kryzysu? Jakie 

kroki mo�na podj��, by przeciwdziała� temu zjawisku? 

Celem autorki artykułu jest przedstawienie mechanizmów współoddziały-

wania mi�dzy koniunktur� gospodarcz� (zwłaszcza w okresie destabilizacji)  

a przedsi�biorczo�ci�, w tym: 

– przedstawienie zale�no�ci mi�dzy przedsi�biorczo�ci� a koniunktur� go-

spodarcz� w wybranych teoriach i koncepcjach ekonomicznych, 

– omówienie przyczyn szczególnie negatywnych skutków niestabilno�ci 

gospodarczej dla sektora MSP, 

– okre�lenie roli, jak� pełni przedsi�biorczo�� w okresie stabilizacji i desta-

bilizacji gospodarki, 

                      
* Dr, adiunkt, Katedra Finansów i Rachunkowo�ci MSP, Uniwersytet Łódzki. 
1 Wcze�niejszy model funkcjonowania gospodarki zyskał nazw� gospodarki mened�erskiej 

lub korporacyjnej (managerial economy). 
2 B. Mikołajczyk, Infrastruktura Finansowa MSP w krajach Unii Europejskiej, Difin, War-

szawa 2007, s. 30. 
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– wyznaczenie roli instytucji dla rozwoju przedsi�biorczo�ci, w tym przyto-

czenie przykładów współcze�nie podejmowanych przedsi�wzi�� antykryzyso-

wych na �wiecie.  

1. ZALE�NO�� MI�DZY PRZEDSI�BIORCZO�CI� A KONIUNKTUR�  
GOSPODARCZ� W WYBRANYCH W�TKACH TEORETYCZNYCH 

Zrozumienie roli przedsi�biorczo�ci w procesie wzrostu gospodarczego wy-

maga analizy poj�cia przedsi�biorczo�ci
3
. Po pierwsze nale�y zauwa�y�, �e 

przedsi�biorczo�� mo�e by� rozpatrywana na co najmniej czterech poziomach: 

danej firmy, regionu, bran�y i rozwoju gospodarczego
4
. Osobne studia po�wi�cane 

s� roli przedsi�biorczo�ci w krajach rozwini�tych i rozwijaj�cych si�. Ujednolice-

nie poj�cia przedsi�biorczo�ci, z uwagi na mnogo�� i heterogeniczno�� definicji, 

staje si� wła�ciwie niemo�liwe. W tabeli 1 przedstawiono kilka wybranych 

przykładów, pokazuj�cych jak ró�ne mo�e by� rozumienie i zakres tego poj�cia. 

 
Tabela 1. Ró�norodno�� definicyjna i interpretacyjna przedsi�biorczo�ci 

Schumpeter (1934) Przedsi�biorczo�� prowadzi do innowacji i zmian technolo-

gicznych, tym samym przyczyniaj�c si� do wzrostu 

gospodarczego. 

Hebert i Link (1982) Przedsi�biorczo�� oznacza posiadanie i zarz�dzanie firm� 
(jest to zawodowe uj�cie przedsi�biorczo�ci). 

Kirzner (1997) Przedsi�biorczo�� jest procesem, dzi�ki któremu dochodzi 

do równowagi popytu i poda�y. 

Shane i Venkataraman (2000) Przedsi�biorczo�� jest procesem, dzi�ki któremu nowa 

wiedza przekształcana jest w produkty i usługi. 

Zahra i Dess (2001) Przedsi�biorczo�� pełni ogromn� rol� w rozwoju kapitału 

ludzkiego i intelektualnego. 

Cooper (2003) Przedsi�biorczo�� to przede wszystkim zachowanie przed-

si�biorcze oznaczaj�ce umiej�tno�� korzystania z pojawia-

j�cych si� mo�liwo�ci w otoczeniu społeczno-ekono-

micznym (behawioralne uj�cie przedsi�biorczo�ci; przed-

si�biorca nie musi by� wła�cicielem firmy). 

� r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: Z. Acs, How is Entrepreneurship Good for 

Economic Growth, winter 2006, s. 105, oraz S. Shane, E. A. Locke, C. J. Collins, Entrepreneurial 

motivation, „Human Resource Management Review” 2003, no. 13 s. 259. 

                      
3 S. Wennekers, R. Thurik, Linking Entrepreneurship and Economic Growth, „Small Busi-

ness Economics”, Springer, August 1999, vol. 13(1), s. 27–55. 
4 C. Franco, Entrepreneurship and economic growth: An innovation system perspective, 

University of Bologna, 2003, s. 1. 
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Wobec tak szerokiego zakresu tre�ciowego przedsi�biorczo�ci, na potrzeby 

niniejszych rozwa�a� przyj�to, i� jest to ka�dy przejaw aktywno�ci człowieka 

prowadz�cy do otworzenia lub kontynuacji działania prowadzonej firmy. 

Mechanizmy współoddziaływania przedsi�biorczo�ci i rozwoju gospodar-

czego po raz pierwszy szerzej opisane zostały przez Josepha Schumpetera  

w dziele z 1934 r. The Theory of Economic Development (Teoria rozwoju 

gospodarczego)
5
. Schumpeter uznał przedsi�biorc� za podstawowe �ródło 

wzrostu gospodarczego, a koncepcja „kreatywnej destrukcji”, w której to 

gospodarka ulega ci�głej transformacji (firmy upadaj� i powstaj� nowe), 

przechodz�c dzi�ki temu na coraz wy�szy poziom rozwoju, stała si� podstaw� 
wielu pó�niejszych teorii ekonomicznych. Według Schumpetera wzrost liczby 

przedsi�biorców wpływa na rozwój gospodarczy dzi�ki rozpraszaniu si� ich 

umiej�tno�ci, a zwłaszcza skłonno�ci do innowacyjno�ci
6
. 

W latach 80. i 90. XX w. ekonomi�ci (Romer, Lucas, Jones, Young) doszli 

do wniosku, �e do tradycyjnego zestawu czynników produkcji w postaci pracy  

i kapitału nale�y doda� jeszcze jedn� determinant� wyja�niaj�c� długookresowy 

wzrost gospodarczy – wiedz� (rozwój technologiczny)
7
. Wkrótce okazało si�, �e 

brakuje jeszcze jednego czynnika. R. Thurik wskazał na dodatkowy, uzupełnia-

j�cy czynnik wzrostu – przedsi�biorczo��, powoduj�c� efekt rozproszenia 

wiedzy oraz wyników prac badawczo-rozwojowych w otoczeniu. Powstał model 

gospodarki przedsi�biorczej. Badacz model ten okre�lił jako polityczn�, spo-

łeczn� i gospodarcz� odpowied� na dominacj� wiedzy w�ród czynników 

produkcji. W tabeli 2 przedstawiono główne cechy gospodarki przedsi�biorczej, 

porównuj�c j� z gospodark� korporacyjn� (mened�ersk�). 
We współczesnej ekonomii przyjmuje si�, �e istnieje pozytywna zale�no�� 

mi�dzy rozwojem gospodarczym a przedsi�biorczo�ci�. Z. Acs tłumaczy to  

w taki sposób: „Przedsi�biorcy tworz� nowe firmy, które stwarzaj� nowe 

miejsca pracy, wzmacniaj� konkurencj�, a nawet poprzez zmiany technologicz-

ne mog� zwi�ksza� produktywno��. Wysoki poziom przedsi�biorczo�ci ma wi�c 

bezpo�rednie odzwierciedlenie we wzro�cie gospodarczym”
8
. Dochodzi jednak 

do wniosku, �e zale�no�� ta nie jest oczywista i wymaga u�ci�lenia. Warto tu 

odwoła� si� do wyników bada� Global Entrepreneurship Monitor (GEM), 

okre�laj�cych stopie� przedsi�biorczo�ci poszczególnych krajów. Okazuje si�, 

                      
5 J. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960. 
6 M. Dejardin, Entrepreneurship and Economic Growth: An Obvious Conjunction? 

WPCREW, November 2000, s. 2. 
7 R. Thurik, Entrepreneurship, Economic Growth and Policy in Emerging Economies, United 

Nations University, World Institute for Development Economics Research, Research Paper, No. 

2009/12, March 2009, s. 1. 
8 Z. Acs, How is Entrepreneurship Good for Economic Growth, „Innovations”, Winter  

2006, s. 97. 
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Tabela 2. Charakterystyka gospodarki przedsi�biorczej i gospodarki korporacyjnej 

Cecha wyró�niaj�ca modelu 
Gospodarka 

korporacyjna przedsi�biorcza 

Dominuj�cy czynnik 

produkcji 

Praca i kapitał Wiedza (rozumiana jako wie-

dza �ci�le techniczna i nau-

kowa, ale tak�e jako krea-

tywno��, umiej�tno�� ko-

munikacji itd.) 

�ródło przewagi konkuren-

cyjnej 

Kapitał i ci�gło�� działania Działalno�� innowacyjna i tzw. 

lokalna blisko�� (local 

proimity) 

Charakter innowacji Zmiany nast�puj� w ramach 

danego paradygmatu tech-

nologicznego, maj� charak-

ter „przyrostowy” 

Innowacje maj� charakter 

radykalny 

Zatrudnienie Bezrobocie mo�e by� ogra-

niczone jedynie kosztem 

ni�szych płac 

Wysoki poziom zatrudnienia 

mo�e ł�czy� si� z wysokimi 

płacami 

Charakter funkcjonowania 

przedsi�biorstw 

Funkcjonowanie firm oparte 

na kontroli, komplementar-

no�ci, produkcji na wielk� 
skal� 

Funkcjonowanie firm oparte 

na motywacji, konkurencji, 

współpracy i elastyczno�ci 

Stopie� prowadzonej polityki 

gospodarczej 

 

Poziom krajowy lub fede-

ralny, scentralizowany 

Poziom lokalny lub regional-

ny, zdecentralizowany 

Znaczenie instytucji finan-

sowych 

Du�e znaczenie banków Du�e znaczenie rynków kapi-

tałowych i venture capital 

Inne cechy charakterystyczne 

modelu 

Stabilizacja i homogeniczno�� 
popytu 

Ró�norodno�� i heterogenicz-

no�� popytu 

� r ó d ł o: opracowanie własne na podstawie: R. Thurik, Entrepreneurship, Economic 

Growth and Policy in Emerging Economies, United Nations University, World Institute for 

Development Economics Research, Research Paper, No. 2009/12, March 2009, s. 7–11. 

 
�e wiele krajów słabiej rozwini�tych, np. Peru, Ugand� czy Ekwador, charakte-

ryzuje wysoka stopa aktywno�ci przedsi�biorczej, podczas gdy du�o bogatsze 

kraje, np. Japonia, Niemcy, czy Szwecja odnotowuj� znacz�co ni�sz� stop� 
przedsi�biorczo�ci

9
. Wyniki bada� zacz�to u�ci�la�, wprowadzaj�c dwie 

kategorie przedsi�biorczo�ci – przedsi�biorczo�� wynikaj�c� z szansy (opportu-

nity entrepreneurship) i przedsi�biorczo�� wynikaj�c� z konieczno�ci (necessity 

entrepreneurship). Cho� kraje wysoko rozwini�te osi�gaj� generalnie wy�szy 

                      
9 Ibidem, s. 98–99. 
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poziom dla obu kategorii przedsi�biorczo�ci, w krajach słabo rozwini�tych 

odnotowuje si� bardzo wysoki poziom przedsi�biorczo�ci wynikaj�cej z ko-

nieczno�ci. Przyj�to zatem, �e opportunity entrepreneurship jest skorelowana 

pozytywnie ze wzrostem gospodarczym, z kolei necessity enetrepreneurship 

negatywnie wpływa na gospodark�. W konsekwencji relacj� stopy przedsi�bior-

czo�ci wynikaj�cej z szansy do stopy przedsi�biorczo�ci wynikaj�cej z koniecz-

no�ci zacz�to uznawa� za miernik rozwoju gospodarczego.  

2. DLACZEGO MAŁE I �REDNIE PRZEDSI�BIORSTWA NAJWI�CEJ TRAC�  
W OKRESIE NIESTABILNO�CI GOSPODARCZEJ? 

Przedsi�biorczo�� kojarzy si� przede wszystkim z małymi i �rednimi przed-

si�biorstwami. Upraszczaj�c, mo�na stwierdzi�, �e przedsi�biorczo�� przejawia 

si� w zakładaniu i funkcjonowaniu firm. Kryzys gospodarczy ko�ca pierwszej 

dekady XXI wieku przyniósł pytanie, jak w obliczu słabej koniunktury gospo-

darczej zachowaj� si� małe i �rednie przedsi�biorstwa. Skoro filarem gospodarki 

przedsi�biorczej s� mniejsze podmioty gospodarcze, to od nich zale�y, jak silny 

b�dzie kryzys i jakie b�d� jego dalsze reperkusje oraz zakres. Zauwa�y� przy 

tym nale�y, �e w literaturze popularnej spotka� mo�na dwie przeciwstawne 

opinie. Z jednej strony alarmuje si�, �e kryzys uderzy wła�nie w sektor MSP  

i nale�y jak najszybciej udzieli� tej grupie firm pomocy. Z drugiej strony znany 

jest pogl�d, �e kryzys gospodarczy jest szans� dla małych i �rednich przedsi�-
biorstw (s� one bardziej elastyczne i łatwiej adaptuj� si� w nowych warunkach 

rynkowych), a firmy, które przetrwaj� okres dekoniunktury rynkowej maj� 
szans� na trwalszy rozwój. W �wietle dotychczasowych bada� �wiatowych 

zdecydowanie łatwiej znale�� argumenty popieraj�ce pierwszy z pogl�dów. 

Wydaje si�, �e małe i �rednie przedsi�biorstwa najwi�cej trac� w okresie 

niestabilno�ci gospodarczej. Dlaczego? Odpowiedzi na to pytanie nale�y szuka� 
w negatywnych zjawiskach i procesach mog�cych towarzyszy� okresowi 

dekoniunktury czy kryzysu gospodarczego. Jednym z podstawowych elementów 

kryzysu gospodarczego jest kryzys finansowy, powoduj�cy zakłócenia w systemie 

bankowym. Problemy z dost�pem do �ródeł finansowania, bardzo cz�sto obecne 

nawet w okresie boomu gospodarczego, pot�guj� si�. Przejawiaj� si� one 

zaburzeniami kredytów, co znajduje wyraz w mniejszym zaufaniu banków do 

przedsi�biorców, ograniczaniu akcji kredytowych lub zaostrzaniu warunków 

kredytowych, a tak�e debetowych. Zakłócenia w systemie bankowym maj� 
wi�kszy wpływ na grup� małych i �rednich przedsi�biorstw ni� du�ych firm, 

sektor ten bowiem w wi�kszym stopniu uzale�niony jest od kredytów ni� 
instrumentów rynku kapitałowego. Pogarszaj�ce si� wyniki finansowe powoduj� 
gorszy rating finansowy firm w oczach banków. Kryzys gospodarczy ogranicza 
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zatem mo�liwo�ci kredytowe firmy, tym samym ograniczaj�c jej działalno�� 
inwestycyjn�. W okresie dekoniunktury gospodarczej rynki kapitałowe równie� 
najcz��ciej pogr��one s� w kryzysie, a inwestorzy wol� nie ryzykowa� finanso-

wania nieznanych firm. Wi�ksz� ostro�no�� wykazuj� równie� instytucje 

venture capital i „aniołowie biznesu”. Dost�p do �ródeł finansowania jest 

wła�ciwie zahamowany. 

Kolejnym potencjalnie negatywnym zjawiskiem jest spadek popytu na to-

wary i usługi oferowane przez przedsi�biorstwo. Słaba koniunktura powoduje, 

�e odbiorcy firmy bardzo cz�sto zaczynaj� oszcz�dza�, liczba zamówie�  
i wielko�� obrotów spada. Mo�liwo�ci pozyskania nowych klientów znacznie 

spadaj�. Zale�no�� od dotychczasowych klientów i dostawców sprawia, �e 

pogorszenie warunków handlowych (dłu�sze terminy spłat, niewypłacalno��  
i bankructwa partnerów handlowych) prowadzi w konsekwencji do problemów  

z płynno�ci� finansow�. Wszystkie te czynniki powoduj� spadek przychodów 

firmy. 

Raport OECD wskazuje równie� na nast�puj�ce powody wi�kszej wra�li-
wo�ci sektora MSP na kryzys gospodarczy

10
: 

1) brak mo�liwo�ci ograniczenia rozmiarów prowadzenia działalno�ci go-

spodarczej (firmy s� najcz��ciej tak małe, �e niemo�liwe jest ograniczenie 

wielko�ci zatrudnienia); 

2) mniejsze zdywersyfikowanie działalno�ci gospodarczej, uniemo�liwiaj�-
ce pokrywanie strat w jednym obszarze przychodami z innej działalno�ci. 

3. ROLA SEKTORA MSP W OKRESIE STABILNO�CI  
I NIESTABILNO�CI GOSPODARCZEJ 

W MSP upatruje si� przede wszystkim �ródło rozwoju gospodarki i przedsi�-
biorczo�ci. Uwa�ane s� za stymulator wzrostu gospodarczego, a ich funkcjonowa-

nie uwa�ane jest za przejaw konkurencji rynkowej. Audretsch i Thurik twierdz�, 
�e kapitał przedsi�biorcy wpływa na wzrost gospodarczy na trzy sposoby

11
:  

– poprzez efekt rozprzestrzeniania si� (dyfuzji) wiedzy,  

– poprzez zwi�kszanie liczby przedsi�biorstw i konkurencji, 

– poprzez ró�norodno��. 
Powszechnie uznaje si� istotn� rol� małych i �rednich przedsi�biorstw polega-

j�c� na sprzyjaniu spójno�ci społecznej, generowaniu zatrudnienia czy udziale  

                      
10 OECD, The Impact of the Global Crisis on SME and Entrepreneurship Financing and 

Policy Response, Centre for Entrepreneurship, SMEs and Local Development, 2009, s. 6. 
11 M. Carre, R. Thurik, Understanding the role of entrepreneurship for economic growth, 

Discussion Papers on Entrepreneurship, Growth and Public Policy, Max Planck Institute for 

Research into Economic Systems, 2005, s. 6. 
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w rozwoju regionalnym. MSP uwa�ane s� równie� za �ródło innowacyjno�ci  

i integracji europejskiej. Uwag� zwraca si� tak�e na ni�sz�, ni� w przypadku 

du�ych przedsi�biorstw, ale znacz�c� produktywno�� MSP, a tak�e bardziej 

racjonaln� alokacj� zasobów. Tradycyjnie rola MSP sprowadzana jest do realizacji 

funkcji gospodarczych (ekonomicznych) i społecznych. Do funkcji gospodarczych 

sektora zalicza si� przede wszystkim aktywny udział w procesie zmian w struktu-

rze przemysłowej kraju poprzez m.in. przyczynianie si� do rozwoju nowych 

dziedzin produkcji i nowych rodzajów usług, czyli rozwijanie innowacyjnej 

gospodarki, odgrywanie roli w formowaniu prywatnej własno�ci �rodków 

produkcji, generowanie nowych miejsc pracy, dokonywanie racjonalnej alokacji 

�rodków, znacz�cy udział w kreowaniu podstawowych kategorii ekonomicznych, 

tj. warto�ci dodanej, inwestycji, eksportu. W�ród funkcji społecznych sektora 

MSP wymienia si� rozwój kultury przedsi�biorczo�ci w społecze�stwie, sprzyja-

nie integracji społeczno-gospodarczej, uformowanie klasy drobnych wła�cicieli, 

łagodzenie napi�� społecznych i redukcj� wysokich społecznych kosztów okresu 

recesji czy transformacji gospodarki, przyczynianie si� do spójno�ci regionalnej. 

Cho� wszystkie wymienione cechy i role pełnione przez MSP s� wa�ne dla 

gospodarki, warto wyró�ni� funkcje szczególnie istotne w okresie stabilizacji 

gospodarczej i w okresie kryzysu ekonomicznego. W okresie stabilizacji 

gospodarczej w�ród najwa�niejszych wymieni� nale�y przede wszystkim: 

– rozwój innowacyjno�ci, wprowadzanie zmian technologicznych i rozprze-

strzenianie wiedzy; 

– zwi�kszona konkurencyjno�� wpływaj�ca na produktywno�� produktów  

i usług; 

– poprawa jako�ci zasobów ludzkich. 

Z kolei w okresie destabilizacji gospodarczej, szczególnie wa�ne wydaje si�: 
– tworzenie nowych miejsc pracy, 

– ograniczanie ubóstwa (zwłaszcza w krajach rozwijaj�cych si�), 
– elastyczno�� i ró�norodno�� działania. 

4. ROLA INSTYTUCJI W ROZWOJU PRZEDSI�BIORCZO�CI  
W WARUNKACH DESTABILIZACJI KONIUNKTURY GOSPODARCZEJ  
PRZYKŁADY WSPÓŁCZE�NIE PODEJMOWANYCH PRZEDSI�WZI��  

ANTYKRYZYSOWYCH NA �WIECIE  

W�ród działa� publicznych słu��cych przeciwdziałaniu efektom kryzysu 

gospodarczego dla sektora małych i �rednich przedsi�biorstw wyró�ni� mo�na 

trzy kierunki
12

: 

                      
12 OECD, The Impact..., s. 30. 
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– stymulacj� popytu (polegaj�c� na tworzeniu pakietów promuj�cych kon-

sumpcj� lub inwestycje przedsi�biorstw, zmianie polityki podatkowej wobec 

sektora), 

– zwi�kszanie akcji kredytowej dla małych i �rednich przedsi�biorstw, 

– wprowadzanie �rodków poprawiaj�cych warunki rynku pracy. 

W latach 2008 i 2009 do najcz��ciej podejmowanych przedsi�wzi�� słu��-
cych poprawie struktury kapitałowej i wyników finansowych MSP nale�ały

13
: 

1) wprowadzenie przyspieszonej amortyzacji inwestycji (Niemcy, Fran-

cja) – przyspieszona amortyzacja dotyczy wszystkich lub wybranych grup 

�rodków trwałych; 

2) wprowadzenie dodatkowych zwolnie� i ulg podatkowych dla MSP – 

na przykład w Japonii podatek dochodowy od osób prawnych został zmniejszo-

ny o 4 punkty procentowe (z 22% do 18%)
14

; 

3) przyspieszona refundacja płatno�ci VAT (Hiszpania, Francja, Czechy) 

– realizacja płatno�ci ma nast�powa� w okresie miesi�ca, a nawet w trybie 

natychmiastowym;  

4) złagodzenie procedur przetargów publicznych oraz zwi�kszenie  
dyscypliny finansowej zaległych płatno�ci publicznych wobec sektora MSP 

(Australia, Francja, W�gry, Włochy, Holandia, Wielka Brytania, Nowa Zelandia); 

5) wsparcie działa� proeksportowych polegaj�ce na tworzeniu specjal-

nych linii kredytów eksportowych (Kanada, Chile, Czechy, Dania, Meksyk, 

Słowenia) oraz mechanizmów ubezpiecze� kredytów (Niemcy, Luksemburg, 

Nowa Zelandia, Holandia); 

6) zwi�kszanie gwarancji dla kredytów zaci	gni�tych przez MSP – we 

Francji umo�liwiono wzrost stopy gwarancji z 50–60% do 90%, w Wielkiej 

Brytanii wprowadzono nawet 75% pokrycie kredytów, w Korei Południowej 

zdecydowano si� na 100% gwarancje; 

7) wprowadzenie instytucji mediacji kredytowej słu��cej poprawie rela-

cji i negocjacji pomi�dzy bankami a przedsi�biorstwami, a w dłu�szej perspek-

tywie poprawie płynno�ci firm (Belgia, Francja)
15

; 

8) współpraca instytucji publicznych i prywatnych rynku venture capi-

tal (Finlandia). 

                      
13 Ibidem, 30–36. 
14 Dotyczy to przedsi�biorstw, które uzyskały przychody mniejsze ni� 8 mln jenów rocznie. 
15 Program mediacji bankowych okazał si� du�ym sukcesem we Francji. W okresie od listo-

pada 2008 do lutego 2009 r. z usług mediatora bankowego skorzystało 800 przedsi�biorstw,  

z czego 90% były to małe i �rednie przedsi�biorstwa zatrudniaj�ce poni�ej 50 pracowników.  

W wi�kszo�ci przypadków mediacja dotyczyła uzyskania kredytu krótkoterminowego. Szacuje si�, 
�e 66% mediacji zako�czyło si� pozytywnie w ci�gu 15 dni, dzi�ki czemu zachowano 60 tys. 

miejsc pracy. 
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W Polsce równie� stworzono pakiet antykryzysowy dla przedsi�biorstw. 

Rozwi�zania stabilizuj�ce sytuacj� gospodarcz� kraju przewiduje ustawa  

z 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowni-

ków i przedsi�biorców (DzU, nr 125, poz. 1035). Ustawa weszła w �ycie  

22 sierpnia 2009 r. i obowi�zuje do ko�ca 2011 roku. W jej ramach stwarza si� 
nast�puj�ce nowe mo�liwo�ci dla przedsi�biorstw: 

1) mo�liwo�� przedłu�enia okresu rozliczeniowego do 12 miesi�cy, daj�ca 

pracodawcy wi�ksz� swobod� w zakresie planowania pracy dla pracowników 

(art. 9 ustawy); 

2) wprowadzenie elastycznych, indywidualnych godzin rozpoczynania  

i ko�czenia pracy (art. 10 ustawy); 

3) okres zatrudnienia na podstawie umowy o prac� na czas okre�lony, a 

tak�e ł�czny okres zatrudnienia na podstawie kolejnych umów o prac� na czas 

okre�lony mi�dzy tymi samymi stronami stosunku pracy nie mo�e przekracza� 
24 miesi�cy (art. 13 ustawy); 

4) przedsi�biorcy odnotowuj�cy przej�ciowe problemy finansowe
16

 zyskuj� 
mo�liwo�� obni�enia wymiaru czasu pracy pracownika do nie mniej ni� połowy 

etatu i proporcjonalnie do tego obni�enie wysoko�ci jego wynagrodzenia. 

Przedsi�biorcy tacy mog� wprowadzi� tryb przestoju ekonomicznego
17

 lub 

obni�y� pracownikom wymiar czasu pracy i wynagrodzenia. W razie skorzysta-

nia z takich mo�liwo�ci przedsi�biorca zobowi�zany jest wyst�pi� z wnioskiem 

do Funduszu Gwarantowanych 	wiadcze� Pracowniczych o cz��ciowe zaspoko-

jenie wynagrodze� pracowniczych lub rekompensat� obni�enia wymiaru czasu 

pracy. Szczegółowe mo�liwo�ci przedstawia rozdział 3 Ustawy; 

5) mo�liwo�� zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów �rodków prze-

znaczonych na fundusz szkoleniowy, a tak�e finansowania szkole� z Funduszu 

Gwarantowanych 	wiadcze� Pracowniczych (rozdz. 4 ustawy). 

 

 

                      
16 Artykuł 3 ustawy precyzuje, �e przedsi�biorcami maj�cymi przej�ciowe problemy finan-

sowe s� ci przedsi�biorcy, u których: (1) spadek sprzeda�y w ci�gu 3 miesi�cy po 1 lipca 2008 r. 

w porównaniu z tymi samymi 3 miesi�cami w okresie od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. 

wyniósł co najmniej 25%; (2) nie zachodz� przesłanki do ogłoszenia upadło�ci; (3) nie ma 

zaległo�ci w regulowaniu zobowi�za� podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne  

i ubezpieczenie zdrowotne oraz FG	P i Fundusz Pracy, chyba �e przedsi�biorca zawarł porozu-

mienie w sprawie spłaty zadłu�enia i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu 

płatno�ci albo korzysta z programu naprawczego. 
17 Art. 1 ustawy definiuje przestój ekonomiczny jako „niewykonywanie pracy u przedsi�-

biorcy w przej�ciowych trudno�ciach finansowych przez pracownika pozostaj�cego w gotowo�ci 

do pracy z przyczyn ekonomicznych niedotycz�cych pracownika”. 
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PODSUMOWANIE 

Celem autorki pracy było prze�ledzenie relacji mi�dzy dekoniunktur� go-

spodarcz� a rozwojem przedsi�biorczo�ci. W �wietle wybranych teorii ekono-

micznych i wydarze� ostatniego roku, mo�na potwierdzi�, �e istnieje du�a 

zale�no�� mi�dzy tymi zjawiskami i procesami. Trudno okre�li�, jak mocno 

kryzys gospodarczy uderzyłby w sektor małych i �rednich przedsi�biorstw. 

Bardzo szybko podj�to bowiem wiele decyzji przeciwdziałaj�cych trudnej 

sytuacji gospodarczej. W Polsce w ramach ustawy o łagodzeniu skutków 

kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsi�biorców wprowadzono 

pakiet antykryzysowy. Na pewno w obliczu spowolnienia koniunktury mniej 

osób decyduje si� na rozpocz�cie działalno�ci gospodarczej. Firmy, które ju� 
funkcjonuj�, zmieniaj� swoje strategie inwestycyjne (mniej inwestuj� w maj�tek 

trwały, racjonalizuj� gospodark� zasobami). Cz��� z nich b�dzie musiała jednak 

ogłosi� bankructwo lub upadło��. W Polsce, jedynym z nielicznych krajów UE, 

dla których istniej� pozytywne prognozy wzrostu PKB, sytuacja nie powinna 

by� drastyczna, Nale�y równie� pami�ta�, �e w Polsce „amortyzatorem” spadku 

wzrostu tempa wzrostu gospodarczego s� dotacje unijne, pobudzaj�ce przedsi�-
biorstwa do rozwoju. 

Agnieszka Kurczewska 

ENTREPRENEURSHIP IN TIMES OF ECONOMIC INSTABILITY 

(Summary) 

The aim of the paper is to discuss the relation between economic crisis and entrepreneurship. 

The discussion is conducted in the light of selected theories and events which took place in 2008 

and 2009 (global financial crisis).  

 

 

 


