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Streszczenie 

Proces globalizacji związany jest także ze zmianami, jakie wywołuje w otoczeniu instytucjonal-
nym małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), kształtując sposób ich działania. Zmiany te są na 
tyle znaczące, że można zaobserwować pewne przeobrażenia w zachowaniu MSP. W artykule 
zawarto charakterystykę otoczenia instytucjonalnego, w którym funkcjonują MSP oraz, opisując 
proces globalizacji, wskazano jego implikacje na to otoczenie, celem ukazania przykładów zmian 
uwarunkowań instytucjonalnych w działalności MSP w Polsce. 

1. Wstęp 

Proces globalizacji, którego unikatowe zjawisko zajmuje poważną część badań współ-

czesnej nauki, powinien także być rozpatrywany w kontekście zmian, jakie wywołuje 

w otoczeniu instytucjonalnym małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) i konsekwent-

nie w sposobie ich działania. Zmiany te wydają się na tyle powszechne i dotkliwe, że 

winno być możliwe zaobserwowanie pewnych tendencji w zachowaniu MSP, które 

wynikają właśnie z postępującego procesu globalizacji. Podjęcie tematu sektora MSP 

jest uzasadnione w kontekście społecznego oblicza globalizacji, gdyż ta grupa przed-

siębiorstw jest uważana za istotny element każdej gospodarki narodowej, a tym sa-

mym, poprzez szereg zależności, niebagatelny czynnik społeczny. 

Celem niniejszego artykułu jest opisanie w świetle procesu globalizacji zmian, jakie 

zachodzą w otoczeniu instytucjonalnym, w którym funkcjonują MSP. Pokazano także, 

że proces globalizacji, wpływając na otoczenie instytucjonalne, zmienia działanie sa-

mych przedsiębiorstw.  

W pierwszej części opracowania skoncentrowano się na opisaniu roli i znaczenia 

MSP dla gospodarki i społeczeństwa oraz podjęto tematykę zewnętrznego otoczenia 

i wewnętrznych uwarunkowań oddziałujących na działania MSP. Analizy tej dokonano 

z punktu widzenia kierunku instytucjonalnego, z uwagi na jego holistyczny charakter, 

tak niezbędny do badania obszernego wpływu wielowymiarowego procesu, jakim jest 
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globalizacja. W następnej kolejności przybliżono sam proces globalizacji, kładąc na-

cisk na jego wpływ na decyzje i działanie MSP. W ostatniej części artykułu zamiesz-

czono opracowania statystyczne, które ukazują pewne prawidłowości potwierdzające 

opisane zjawiska. W artykule wykorzystano literaturę przedmiotu zarówno na temat 

MSP, instytucjonalizmu oraz globalizacji, jak i dane statystyczne zamieszczone 

w powszechnie dostępnych materiałach.  

2. Charakterystyka otoczenia instytucjonalnego MSP 

Małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP) cechują się zwykle osobową formą prawną oraz 

niewyodrębnionymi strukturami zarządczymi1. Kryteria przynależności przedsiębior-

stwa do grupy MSP mogą być podzielone ze względu na cechy jakościowe, takie jak 

system zarządzania, organizacja zaopatrzenia, produkcji i zbytu, badania i rozwój oraz 

kadry, a także ilościowe, do których należą wielkość zatrudnienia, wysokość przycho-

du rocznego, wysokość kapitału zakładowego czy sumy bilansowej2. Zgodnie z polską 

ustawą o swobodzie działalności gospodarczej, przedsiębiorstwo uważane jest za małe 

lub średnie, jeżeli zatrudnia mniej niż 250 osób3. Ta ogólna definicja jest zgodna  

z definicją opracowaną przez Wspólnotę Europejską w 1992 roku, zaliczającą do tego 

grona jednostki zatrudniające poniżej 250 osób, osiągające maksymalną wartość obrotu 

rocznego w wysokości 20 mln ECU, a sumę bilansową mniejszą niż 10 mln ECU4. 

Warto i trzeba zauważyć, że klasyfikacja firmy jako MSP różni się w poszczególnych 

sektorach w zależności od liczby zatrudnionych, lecz generalnie jest to definicja uni-

wersalna5. 

MSP pełnią istotną rolę w gospodarce. To na nich spoczywa ciężar wzrostu gospo-

darczego oraz innowacyjności6, gdyż są głównym generatorem miejsc pracy i aktyw-

ności ekonomicznej danego społeczeństwa7, zwłaszcza w obszarze rynków lokalnych. 

Wykorzystują one wolne zasoby, jakie są skumulowane w społecznościach lokalnych, 

przedsiębiorczość mieszkańców, aktywność władz oraz dobrą znajomość własnych 

                                                 
1 C. Carpenter, SME Finance in Nigeria, Paper prepared for the Roundtable on „Making Small Busi-

ness Finance Profitable in Nigeria”, s. 2. 
2 Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec na tle innych krajów 

członkowskich Unii Europejskiej, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki SA, Gorzów 

Wielkopolski 1999, s. 11. 
3 Art. 105 ust. 1 Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej z dnia 2 lipca 2004 (Dz. U. 2004 Nr 

173, poz. 1807 z późniejszymi zmianami). 
4 Gemienschaftsrahmen für staatliche Beihilfen an kleine und mittlere Unternehmen. KMU-Definition, 

Kommission der Europäischen Gemeinschaft, Bruksela 1992. 
5 Development of SME Financing Support System, Asian Development Bank, 30 maja 2002, s. 6; 

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Republice Federalnej Niemiec na tle innych krajów człon-

kowskich Unii Europejskiej, Polsko-Niemieckie Towarzystwo Wspierania Gospodarki SA, Gorzów Wiel-

kopolski 1999, s. 11–12; Small and Medium-Sized Enterprise (SME) Financing in Canada, Information 

Distribution Centre, Ottawa 2002, s. 58–63. 
6 Enabling SMEs for the New Economy, A joint Paper for presentation at the Annual Conference of Fe-

edback Groups, 29 stycznia 2005, s. 3. 
7 Development of SME Financing Support System..., s. 1. 
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rynków8. Warto zaznaczyć, że podobne efekty w postaci nowych miejsc pracy w po-

równaniu z dużymi i rozwiniętymi przedsiębiorstwami, MSP osiągają znacznie niż-

szymi nakładami finansowymi. Co więcej, oferują one pracę dla niżej wykwalifikowa-

nej kadry pracowniczej9. MSP stanowią jednocześnie zaplecze dla większych przed-

siębiorstw, dostarczając im wiele produktów oraz usług10, równocześnie uzupełniając 

ich podaż w zakresie produkcji towarów i świadczenia usług11. 

Podejścia instytucjonalne w analizie otoczenia działalności MSP pozwala odpowie-

dzieć na pytanie o przyczynę istniejącego stanu badanego zjawiska. Zainteresowania 

instytucjonalizmu koncentrują się nie na przebiegu działań gospodarczych, ale na jego 

podmiotach, zwyczajach, obyczajach, naturze i rytuałach12. Całokształt zorganizowa-

nych stosunków społecznych, będący systemem instytucji, określa między innymi 

ramy działalności MSP13. Instytucje kształtują zasady dokonywania wyborów, prze-

bieg ekonomicznych i społecznych interakcji oraz wymiany gospodarczej, porządkując 

i ograniczając niepewność co do ich przebiegu oraz koszty14, wynikające z niedosta-

tecznej informacji15. Instytucje, według starej ekonomii instytucjonalnej, wpływają na 

wybory poprzez nawyki, przyzwyczajenia i rutynę16, a z drugiej strony, według nowej 

ekonomii instytucjonalnej, są zbiorem zewnętrznych ograniczeń nakładanych na za-

chowania w formie reguł, regulacji oraz moralnych, behawioralnych i etycznych 

norm17. Zmiana instytucji określa kierunki rozwoju społeczeństwa18 poprzez wpływ na 

proces zdobywania wiedzy i umiejętności19. Instytucje, zarówno formalne (przepisy 

prawa, procedury, umowy, kontrakty, rozporządzenia) jak i nieformalne (zwyczaje, 

tradycja, kultura, normy zachowań, wzorce myślenia, religia, obyczaje, mentalność, 

ideologia), mogą zostać stworzone sztucznie, tj. określone arbitralnie, lub mogą rozwi-

nąć się z doświadczeń przeszłości20.  

Otoczenie instytucjonalne kształtuje działalność MSP poprzez wpływ na koszty 

transakcji i produkcji, ponoszone w trakcie poszukiwania informacji i partnerów go-

spodarczych, negocjowania warunków kontraktów, egzekwowania umów i odszkodo-

                                                 
8 U. Janeczek, A. Bajdak, Małe i średnie firmy wobec internacjonalizacji [w:] Internacjonalizacja 

i globalizacja przedsiębiorstwa i gospodarki, red. J. Rymarczyk, W. Michalczyk, Prace Naukowe nr 930 

Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 

2002, s. 287. 
9 Development of SME Financing Support System..., s. 1. 
10 Enabling SMEs for the New Economy..., s. 3. 
11 U. Janeczek, A. Bajdak, op.cit., s. 287. 
12 J. Semkow, Śladami wielkich ekonomistów, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1988, 

s. 94. 
13 Ibidem, s. 6. 
14 D. North, Institutions, Institutional Change and Economic Performance, Cambridge University 

Press, Cambridge 1997, s. 36. 
15 Ibidem. s. 57. 
16 B. Klimczak, Uwagi o powiązaniach między standardową ekonomią i nową ekonomią instytucjonal-

ną [w:] Nowa Ekonomia Instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. S. Rudolf, Wydawnictwo 

Wyższej Szkoły Ekonomii i Administracji im. prof. Edwarda Lipińskiego, Kielce 2005, s. 17. 
17 D. North, Transformation Costs, Institutions and Economic History, „Journal of Institutional and 

Theoretical Economics”, 1984, nr 140, s. 204, za: B. Klimczak, op.cit., s. 16. 
18 D. North, Institutions, Institutional Change..., s. 3.  
19 Ibidem, s. 78. 
20 Ibidem, s. 4. 
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wań z tytułu ich niedotrzymania. Instytucje mają również wpływ na koszty standaryzacji 

i ubezpieczeń oraz wysokość strat związanych z niepewnością, co do ceny lub kondycji 

finansowej kontrahentów21. Koszty te, określane mianem kosztów transakcyjnych, po-

wstają dlatego, że podmioty kierują się ograniczoną racjonalnością w otoczeniu cechują-

cym się złożonością i niepewnością22. Są to koszty korzystania z mechanizmu rynkowe-

go23, wynikające z istnienia określonego otoczenia instytucjonalnego, które tworzy, regu-

luje rynek oraz zapewnia jego stabilizację i ochronę24.  

3. Wpływ procesu globalizacji na otoczenie instytucjonalne MSP 

Globalizacja będąca zespołem procesów zachodzących w rzeczywistości społeczno- 

-gospodarczej25, charakteryzuje się ograniczeniem barier przepływów towarowych, 

usługowych, kapitałowych, ludzkich i informacyjnych (wiedzy)26. Zjawisko to znajduje 

swoje przyczyny w trzech, wzajemnie zależnych i hierarchicznych grupach: postępie 

naukowo-technologicznym, nowym paradygmacie technologiczno-ekonomicznym i no-

wej strukturze cywilizacyjnej27. Zmiany mają charakter jakościowy, bowiem oznaczają 

przewartościowanie wizji funkcjonowania społeczeństw ludzkich, prowadząc do specy-

ficznego ścieśnienia czasu i przestrzeni oraz zacierania różnic między tym co wewnątrz-

państwowe i tym co międzynarodowe28. Geograficzna lokalizacja państw ich, granice 

stają się mniej istotne dla życia społecznego, a świat staje się jedną sferą, coraz bardziej 

pozbawioną terytorialnie określonych dystansów29. Globalizacja przyczynia się z jed-

nej strony do zwiększenia bogactwa świata, ale jak przy każdej zmianie formacji spo-

łeczno-ekonomicznej, nie prowadzi do zmiany sposobu jego redystrybucji, umacniając 

polaryzację bogactwa i biedy30. Uwalniając rynek od barier granicznych, likwiduje tym 

samym ograniczenia dla konkurencji, ujawniając poziom rzeczywistej konkurencyjno-

                                                 
21 J. Godłów-Legiędź, Instytucjonalna analiza transformacji ustrojowej. Od planu do rynku [w:] Nowa 

Ekonomia Instytucjonalna. Aspekty teoretyczne i praktyczne, red. S. Rudolf, op.cit., s. 30. 
22 S. Rudolf, Konkurencyjność przedsiębiorstw w świetle teorii kosztów transakcyjnych [w:] Nowa Eko-

nomia Instytucjonalna..., s. 48. 
23 R. Coase, The Nature of the Firm, „Economica” 1937, nr 4, za: B. Borkowska, J. Szapiel, Restruktu-

ryzacja branży elektroenergetycznej w świetle nowej ekonomii instytucjonalnej [w:] Nowa Ekonomia Insty-

tucjonalna...., s. 153. 
24 D. Rodrik, A Thousand Growth Model Bloom, Project Syndicate, J.F. Kennedy School of Govern-

ment, Harvard University, kwiecień 2002 [za:] R. Piasecki, Znaczenie rozwiązań instytucjonalnych dla 

rozwoju gospodarczego krajów słabiej i średnio rozwiniętych [w:] Nowa Ekonomia Instytucjonalna..., 

s. 60–61.  
25 S. Flejterski, P. Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003, s. 17. 
26 Ibidem, s. 23. 
27 Ibidem, s. 38. 
28 M. Pietraś, Globalizacja jako proces zmiany społeczności międzynarodowej [w:] Oblicza procesów 

globalizacji, red. M. Pietraś, Wyd. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 35. 
29 Ibidem, s. 39. 
30 S. Flejterski, P. Wahl, op.cit., s. 45–47. 
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ści przedsiębiorstw31. O sukcesie lub porażce w warunkach globalizacji decyduje prze-

de wszystkim konkurencyjność oferty32. 

Globalizacja oddziałuje na wielką ilość podmiotów, nie pozostając bez wpływu na 

ich funkcjonowanie (por. rysunek 1). Tworząc nowe możliwości i układy, zmienia ona 

sposób działania jednostek oraz postrzeganie przez nie działań innych. Jednocześnie 

globalizacja wpływa na tworzących prawo, oraz na jego podmioty. Ponadto oddziałuje 

na każdą sferę życia ludzkiego, nawet gdy jednostki społeczne nie zdają sobie z tego 

sprawy. Globalizacja jest zjawiskiem wielowymiarowym, zachodzącym na płaszczy-

znach technologicznej, komunikacyjnej, ekologicznej, gospodarczej, organizacji pracy, 

kulturowej i społecznej33. Zachodzący proces wpływa także na koszty działalności przed-

siębiorstw poprzez wzrost ilości ogniw pośrednich w transakcjach wymiany, wydłużając 

odległości między uczestnikami wymiany oraz czas między zamówieniem, realizacją  

a płatnością34.  

 

 

Rys. 1. Interesariusze globalizacji 

Źródło: S. Flejterski, P. Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003, s. 59. 

                                                 
31 W. Szymański, Globalizacja. Wyzwania i zagrożenia, Difin, Warszawa 2001, s. 45. 
32 Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, red. B. Liberska, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, War-

szawa 2002, s. 87. 
33 U. Beck, What is Globalization?, Malden 2000, s. 47, za: M. Pietraś, op.cit., s. 44. 
34 J. Godłów-Legiędź, op.cit., s. 30. 
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Globalizacja stwarza MSP nowe szanse, stawia je przed nowymi wyzwaniami, ale za-

razem ograniczeniami i zagrożeniami35. Zmiana otoczenia instytucjonalnego MSP pod 

wpływem zachodzącego procesu globalizacji znajduje swoje odzwierciedlenie w każdej 

sferze działalności MSP. Najbardziej widocznym przykładem opisywanego zjawiska jest 

zachowanie krajowej koniunktury gospodarczej poprzez zmiany wywołane w popycie 

wewnętrznym innych krajów czy wzroście kosztów czynników produkcji.  

Zmiana prawa, kształtowana pod wpływem przynależności do organizacji między-

narodowych, czy dostępność złożonych transakcji zagranicznych, to tylko dwa przy-

kłady, jak globalizacja wpływa i kształtuje otoczenie instytucjonalne, w którym funk-

cjonują MSP. Otoczenie to staje się coraz bardziej skomplikowane, obejmując nie 

tylko zagadnienia techniczno-ekonomiczne, ale także społeczne i gospodarcze36. 

Wpływ ten można opisać w świetle zarówno instytucji kształtujących możliwości dzia-

łania MSP, jak i wpływających na ich potrzeby. 

Możliwości, rozumiane jako ograniczenia, którym podlegają MSP, to wszelkie 

normy, przepisy, zakazy i nakazy, do jakich mają się stosować przedsiębiorcy. To tak-

że wymogi stawiane przez kontrahentów i pracowników, jak również wszelkie normy 

określające przebieg transakcji i samo ich funkcjonowanie. W tym zakresie globaliza-

cja przekłada się np. na zwiększone presje płacowe, związane z mobilnością pracowni-

ków, jak również wzrost wymogów raportowania danych statystycznych związanych 

z transakcjami. Ponadto MSP, działające zwykle na rynkach lokalnych, stają w obliczu 

konkurencji przedsiębiorstw nie tylko z sąsiedztwa, ale także z odległych krajów, czę-

sto pod postacią nowego podmiotu, działającego w inny sposób, wzorowany na roz-

wiązaniach zagranicznych. Wpływa to na zmniejszenie rentowności działania, której 

MSP zmuszone są zacząć szukać poza obszarem dotychczasowej działalności. Ko-

niecznością staje się zdobycie certyfikatów jakości, które są kartą przetargową w mię-

dzynarodowej konkurencji37, podobnie jak znajomość i stosowanie się do regulacji 

wypracowanych przez międzynarodowe organizacje, jak np. towarowe INCOTERMS 

czy finansowe ICC38.  

Jednocześnie wraz z rozwojem technologicznym, z którym niewątpliwie wiąże się 

globalizacja, wzrasta ilość informacji, jakie otrzymują przedsiębiorcy. Wykorzystując 

je, mogą zawierać transakcje na odległość, wykonywać je w dowolnych miejscach. 

Zostają ograniczone bariery w inwestowaniu, świadczeniu usług, nabywaniu i sprze-

dawaniu towarów. Miejsce siedziby w żaden sposób nie dyskryminuje i nie ogranicza. 

Zamiary przedsiębiorstw nie zamykają się do lokalnych społeczności, a kształtowanie 

ich planów może być oparte na strategii globalnej. Także źródła finansowania wraz 

z rozwojem globalizacji uległy gruntownej przemianie. Teraz już nie tylko lokalny 

bank czy inwestor może wspomóc rozwój pomysłu, ale też fundusz inwestycyjny 

                                                 
35 Małe i średnie przedsiębiorstwa w europejskiej przestrzeni gospodarczej, red. T. Dyra, J. Kosicki, 

Wyższa Szkoła Finansów i Bankowości, Radom 2005, s. 5. 
36 B. Bembenek, K. Skop, Funkcjonowanie polskiego przedsiębiorstwa w turbulentnym otoczeniu go-

spodarki rynkowej u progu XXI wieku [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, Zakopane 2000, s. 17. 
37 S. Sokołowska, ISO 9000 – karta przetargowa nowoczesnego przedsiębiorstwa w międzynarodowej 

konkurencji [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, red. J. Świerkocki, Uniwersytet Łódzki, 

Łódź 1996, s. 245–256. 
38 D. Marciniak-Neider, Nowe regulacje Międzynarodowej Izby Handlowej w rozliczeniach międzyna-

rodowych [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym..., s. 129–130. 
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z drugiego końca świata39. Pomysły przekształcają się w rzeczywistość dzięki środ-

kom, które w żadnej mierze nie są przywiązane do miejsca. Często są to środki pomo-

cowe pochodzące z zagranicy40 w postaci grantów, subwencji, dotacji, darowizn, poży-

czek i kredytów41 lub dedykowanych funduszy42. Kształtowane potrzeby wyrastają ze 

świadomości o braku barier zniesionych właśnie dzięki zachodzącemu procesowi glo-

balizacji.  

Otoczenie instytucjonalne warunkuje skłonność MSP do działania na rynkach za-

granicznych także poprzez modelowanie zachowań eksportowych. Czynniki takie jak: 

struktura organizacyjna, przyjęte strategie, charakterystyka firmy i rynku lokalnego, 

cechy decydenta w postaci wiedzy czy stopnia orientacji międzynarodowej, zewnętrz-

ne i wewnętrzne bodźce do eksportu oraz kultura organizacyjna wpływają na postrze-

ganie możliwości ekspansji na rynki zagraniczne przez MSP43. 

Zmiana legislacji przynosi w każdym roku nowości, wzorowane nierzadko na roz-

wiązaniach zagranicznych. Szczególnie widać to na przykładzie uregulowań dewizo-

wych czy podatkowych44. Postępująca liberalizacja prawa czy ujednolicanie norm 

sprawia, że przedsiębiorstwa z różnych krajów powoli zaczynają działać w podobnych 

warunkach, przynajmniej na poziomie prawnym. Odzwierciedleniem tego może być 

przykładowo jednolita polityka gospodarcza Unii Europejskiej dotycząca wymiany 

zagranicznej.  

4. Implikacja zmian uwarunkowań instytucjonalnych w działalności 
MSP w Polsce 

Zmiany w sposobie działalności MSP, jakie opisano powyżej, można obserwować  

w ostatnich latach na przykładzie przedsiębiorstw polskich poprzez analizę różnorod-

nych danych statystycznych. 

W przeciągu pięciu lat wzrosła liczba pracowników przypadających na jedno 

przedsiębiorstwo zatrudniające do 9 osób (por. tabela 1). Odzwierciedla to zwiększenie 

roli, jaką małe przedsiębiorstwa odgrywają w społecznościach lokalnych w aktywizacji 

                                                 
39 T. Motowidlak, Zewnętrzne obce źródła finansowania [w:] Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzyna-

rodowym..., s. 159. 
40 J. Krzyżewska, J. Wiśniewska, Zagraniczne programy pomocowe dla polskich przedsiębiorstw sekto-

ra MSP w latach dziewięćdziesiątych [w:] Przedsiębiorczość jako instrument rozwoju gospodarczego, 

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej w Warszawie, Warszawa 2003, s. 34. 
41 Instytucjonalne dostosowanie Polski do udziału w piątym programie ramowym badań, rozwoju tech-

nologicznego i prezentacji Unii Europejskiej, red. E. Okoń-Horodyńska, Akademia Ekonomiczna w Kato-

wicach, Katowice 2001, cz. 2, s. 46. 
42 E. Ropuszańska-Surma, Fundusze strukturalne UE a innowacyjność małych i średnich przedsię-

biorstw [w:] Przedsiębiorstwa i instytucje w warunkach zmieniającego się otoczenia, Prace naukowe Insty-

tutu Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej nr 78, Seria Studia i Materiały nr 20, Oficyna 

Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2005, s. 201. 
43 B. Plawgo, Zachowania małych i średnich przedsiębiorstw w procesie internacjonalizacji, Instytut 

Organizacji i Zarządzania w Przemyśle „ORGMASZ”, Warszawa 2004, s. 120–131. 
44 Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w latach 2004–2005, Polska Agencja 

Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2006, s. 55. 
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ludności. Dostępność lokalnych zasobów pracy i związana z tym możliwość wykorzy-

stywania wzajemnych powiązań powoduje, że MSP wypełniają nisze pojawiające się 

na rynku wewnętrznym, wolne od międzynarodowej konkurencji45. Zwiększająca się 

liczba zatrudnionych jest także wyrazem wzrastającej roli MSP w sytuacji gospodar-

czej rynków lokalnych oraz dostosowaniem do ich funkcjonowania. Pracujący na lo-

kalnych rynkach mogą szybciej i skuteczniej realizować swoje pomysły w mniejszych 

firmach. 

Tab. 1. Średnia liczba pracowników zatrudnionych w jednym przedsiębiorstwie o liczbie 
pracujących do 9 osób 

Rok 1999 2000 2001 2002 2003 2004 

Liczba  
przedsiębiorstw 

1 772 822 1 718 852 1 604 634 1 692 061 1 661 388 1 651 200 

Liczba  
pracujących 

3 379 797 3 432 041 3 205 262 3 404 141 3 367 073 3 389 234 

Pracujący/ 
Przedsiębior-
stwo 

1,906 1,997 1,998 2,012 2,027 2,053 

Źródło: Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie zatrudnionych do 9 osób, GUS. 

Jednocześnie warto zauważyć, że liczba przedsiębiorstw zatrudniających osoby, dla 

których to przedsiębiorstwo było głównym miejscem pracy, systematycznie w przeciągu 

tego okresu spadała dla najmniejszych (zatrudniających do 4 pracowników), ale jedno-

cześnie wzrastała dla większych (por. wykres 1). Słuszny wydawać się może wniosek, że 

większe przedsiębiorstwa, dające możliwość stałej i pewnej pracy, w porównaniu  

z przedsiębiorstwami bardzo małymi traktowane są jako główny pracodawca, podczas 

gdy zajęcia w bardzo małych traktowane są jako dodatkowe. Jest to związane z większą 

mobilnością społeczeństwa i dostępem do informacji, które pozwalają aktywnie kształ-

tować stosunki pracownicze, a także wykorzystać nadarzające się okazje. 

Wraz ze zwiększającym się udziałem działalności międzynarodowej wzrasta zapo-

trzebowanie na nowe produkty, techniki czy kadrę, mogącą sprostać rosnącej konku-

rencji. Przedsiębiorcy dostrzegają pojawiające się szanse, ale są także świadomi zagro-

żeń, na jakie eksponują się, prowadząc działalność w środowisku międzynarodowym. 

Wzrasta również poczucie odmienności rozwiązań stosowanych i realizowanych pod-

czas zawierania kontraktów zagranicznych, nowych reguł i norm, jakim trzeba się pod-

porządkować, aby być równorzędnym partnerem gospodarczym firm z całego świata. 

                                                 
45 B. Plawgo, op.cit., s. 54. 
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Źródło: Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie zatrudnionych do 9 osób, GUS. 

W ostatnich latach wzrósł także udział działań podejmowanych przez przedsiębior-

stwa na skalę międzynarodową, co jest związane ze wspomnianym zniesieniem barier 

oraz wzrostem możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. 
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Źródło: Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie zatrudnionych do 9 osób, GUS. 

Warto zauważyć, że transport jest dziedziną, która odnotowała największy wzrost 

w przekroju rynków działalności przedsiębiorstw (por. wykres 2), co obrazuje łatwość 
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wchodzenia na rynki zagraniczne oraz uniwersalność stosowanych rozwiązań w sposo-

bie świadczenia tych usług. 

Dodatkowo, analizując strukturę pracowników MSP, można zaobserwować wzrost 

procentowy udziału osób związanych właśnie z transportem w ogólnej liczbie zatrud-

nionych (por. tabela 2). W związku z intensyfikacją wymiany gospodarczej, wynikają-

cej także z otwarcia granic i możliwości swobodnego handlu, coraz więcej przedsię-

biorstw korzysta z usług transportowych, które jednakże są wykorzystywane przez 

większe przedsiębiorstwa, ponieważ jednocześnie można wskazać zmniejszający się 

odsetek ludzi zajmujących się handlem w grupie przedsiębiorstw małych.  

Tab. 2. Udział zatrudnionych związanych z daną międzynarodową działalnością przedsię-
biorstwa 

Rok 2002 2003 2004 

Ogólnie 2,0 3,3 4,3 

Przemysł 6,4 6,6 7,1 

Handel 1,3 2,9 2,8 

Hotele i restauracje 1,2 b/d 1,6 

Transport 3,7 6,7 14,2 

Źródło: Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw, GUS. 

Rozpatrując działalność gospodarczą MSP w kontekście globalizacji, warto także 

zwrócić uwagę na fakt stabilnego wzrostu wartości eksportu, jaki jest udziałem tego 

sektora przedsiębiorstw (por. wykres 3). Mimo że jest on niższy niż wartość importu 

w tym czasie, to jednak wykazuje wyraźniejszą tendencję wzrostową. Proces globali-

zacji pomaga różnicować źródła przychodów MSP, co jest niewątpliwie korzystnym 

czynnikiem, biorąc pod uwagę ich sytuację. 
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Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2001–2002 i 2002–2003, 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa. 

Wyraźna tendencja wzrostowa eksportu pokazuje, że polskie przedsiębiorstwa po-

trafią konkurować nie tylko na rodzimych rynkach, ale także rozszerzają działalność, 

wykorzystując nadarzające się okazje.  

5. Zakończenie 

Proces globalizacji wpisuje się we wszystkie dziedziny życia. Jak pokazano w niniej-

szym artykule, wpływa także na otoczenie instytucjonalne MSP. Kształtuje on sposób 

ich działania, kierunki rozwoju, dokonywane wybory, przyczyniając się m.in. do wzro-

stu zatrudnienia, dywersyfikacji rynków, większej mobilności pracowników czy zmia-

ny rodzaju działalności.  

Przedstawione przeobrażenia zachodzące w otoczeniu instytucjonalnym, w którym 

funkcjonują MSP, pokazały istotność i różnorodność następstw procesu globalizacji. 

Może on doprowadzić do powstania nowych potrzeb i możliwości, ale także do zwięk-

szenia liczby czynników, które utrudniają prowadzenie działalności gospodarczej. 

Przeprowadzona w artykule analiza wykazała, że nie można pominąć wpływu wielo-

wymiarowego procesu globalizacji, także w przypadku, gdy rozpatruje się funkcjono-

wanie na poziomie krajowym małych i średnich przedsiębiorstw.  
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