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Dorota Jegorow1

Przeżycia przedsiębiorstw a kwestia dotacji publicznych 
na podejmowanie działalności gospodarczej

Streszczenie

Przedmiotem zaprezentowanych rozważań o charakterze praktycznym jest problema-
tyka przeżyć przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu dotacji na podjęcie działalności 
gospodarczej. Przeprowadzona analiza, której główny trzon stanowi pierwotny materiał 
badawczy oraz dane wtórne pochodzące ze zrealizowanych już badań, bazuje na meto-
dach statystyki opisowej. Otrzymane wyniki wskazują na zbliżony czas przeżycia ogółu 
przedsiębiorstw niezależnie od faktu uzyskania wsparcia publicznego. Polski system do-
tacyjny odbiega od pozytywnie zweryfikowanych praktyk w tym zakresie w gospodarkach 
uwzględniających ten instrument aktywnej polityki rynku pracy od kilku dekad. Niezbęd-
ne jest zatem rozszerzenie podjętej problematyki badawczej na większą liczbę obiektów 
oraz uwzględnienie szerszej perspektywy przedmiotowej ukierunkowanej na efektywność 
interwencji publicznej.

Słowa kluczowe: dotacje, fundusze europejskie, pomoc publiczna, przedsiębiorczość, 
start-up.

1. Wstęp

Samorealizacja zawodowa wpisana w podejmowanie działalności gospodarczej 
jest niezwykle ważnym wymiarem współczesnej gospodarki. Wynika to przede 
wszystkim z  dynamicznie postępującej automatyzacji procesów pracy. Stymu-
lowanie postaw przedsiębiorczych w  ramach nowo powoływanych podmiotów 
gospodarki narodowej jest ważnym elementem krajowej polityki publicznej. 
W ogół podejmowanych w tym zakresie działań wpisane są programy dotacyjne 
kierowane do osób nieaktywnych zawodowo i  decydujących się założyć własne 

1 Dr, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Wydział Nauk Społecznych, Instytut Ekono-
mii i Zarządzania.



30

D. Jegorow

przedsiębiorstwo. W minionej dekadzie dofinansowanie nowych firm zakładanych 
przez osoby fizyczne pochłonęło 20 mld zł ze środków publicznych w ramach pro-
gramów Funduszu Pracy lub Europejskiego Funduszu Społecznego. Nie istnieją 
jednak analizy, które obejmowałyby koszt ogółu inicjatyw pomocowych opar-
tych na subsydiowaniu start-upów, jak również brakuje kompleksowych badań 
uwzględniających kwestię efektywności interwencji publicznej w tym zakresie2.

Celem niniejszego opracowania jest wypełnienie istniejącej niszy poznawczej 
w zakresie identyfikacji trwałości rynkowej, czyli przeżyć przedsiębiorstw powsta-
łych przy wsparciu środków publicznych z uwzględnieniem odniesienia do pełnej 
ich populacji. W wymiar poznawczy badania wpisana została weryfikacja hipotezy 
głoszącej, że trwałość rynkowa – przeżycia przedsiębiorstw zakładanych przez 
osoby fizyczne przy finansowym wsparciu publicznym są zbliżone do podmiotów, 
które nie korzystają z bezzwrotnych środków pomocowych. Przeprowadzona ana-
liza ilościowa oparta została na statystykach podsumowujących, miarach położenia 
oraz rozproszenia. Bazuje na wtórnych źródłach danych pozyskanych z opracowań 
Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz danych pierwotnych zaczerpniętych 
z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Pod-
stawowy materiał badawczy obejmuje 30 przedsiębiorstw powstałych w ramach 
projektu „Sukces w twoich rękach” (SwTR), który zrealizowany został w ramach 
działania 6.2 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki „Wsparcie oraz promocja 
przedsiębiorczości i  samozatrudnienia”. Praktyczny charakter badania daje pod-
stawy do zastosowania jego wyników na gruncie polityki gospodarczej. 

2. Za i przeciw dotacjom dla osób decydujących się na tworzenie 
nowych przedsiębiorstw – barometr międzynarodowy

Promowanie przedsiębiorczości indywidualnej wykorzystującej bezpośrednie 
wsparcie finansowe osób rozpoczynających działalność gospodarczą wpisana jest 
w kluczowe europejskie inicjatywy polityczne ostatnich lat u podłoża których leżą 
zdecydowanie niższe od pożądanych wyniki rachunków narodowych. Polska choć 
nie ma w tym zakresie bogatego doświadczenia, to jednak zasięg oddziaływania 
tego typu inicjatyw jest już dość bogaty. Obecnie formalne ramy dla tego typu 
przedsięwzięć wyznacza polityka rozwoju Unii Europejskiej. Jednym z kluczowych 
priorytetów Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach budżetu 2014-2020 
jest “Self-employment, entrepreneurship and business creation”. Instytucje Unii 
Europejskiej w samozatrudnieniu pokładają nadzieje w przezwyciężeniu skutków 
kryzysu gospodarczego, jak również dostrzegają szanse na wzrost gospodarczy. 

2 D. Jegorow, Uruchamianie działalności gospodarczej przy wsparciu dotacji a rozwój przedsię-
biorczości, Edukacja Ekonomistów i Menedżerów, Nr 3(41), 2016, s. 59-74. 
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Przyjęta strategia opiera się na analizie porównawczej plasującej Unię Europejską 
na poziomie 45% osób preferujących pracę na własny rachunek, gdy tymczasem 
w Stanach Zjednoczonych wskaźnik ten wynosi 55%3.

Najczęściej stosowanym obecnie instrumentem wpisanym w promocję przed-
siębiorczości indywidualnej są subsydia przeznaczone na rozpoczęcie działalności 
gospodarczej. Wybór tej formy uzasadnia się brakiem pozytywnych rezultatów 
stosowanych wcześniej polityk rynku pracy skupionych wokół szkoleń i subsydio-
wanego zatrudnienia, a z drugiej strony niedoskonałością rynków kapitałowych4. 
Koncepcja wspierania osób bezrobotnych poprzez programy dotacyjne pojawiła 
się w alternatywie do ocenionych jako mało skuteczne innych form aktywizacji 
zawodowej, a  priori zakładając wysoką skuteczność tego instrumentu5. Podjęta 
tematyka jest niezwykle ważna z uwagi na fakt, że nie ma jednoznacznych empi-
rycznych dowodów potwierdzających pozytywny wpływ subsydiów na rozwój 
indywidualnej przedsiębiorczości. Analiza literatury dostarcza sprzecznych infor-
macji na ten temat. Różnic należy szukać w systemach społeczno-gospodarczych 
w  których realizowane są programy pomocowe. Pozytywna weryfikacja instru-
mentu wsparcia opartego na dotacjach dla osób bezrobotnych podejmujących się 
prowadzenia działalności gospodarczej6 wchodzi w wyraźną polemikę z pracami 
podważającymi efektywność tej formy pomocy. W  prowadzonych dyskusjach 
nad funkcją polityk publicznych w kreowaniu przedsiębiorczości indywidualnej 
przeważają jednak głosy krytyczne7, pomimo, że istnieje wiele dowodów empi-
rycznych, obejmujących różne gospodarki światowe, wskazujących na występo-
wanie pozytywnych efektów społeczno-ekonomicznych tego rozwiązania. W tym 
kontekście podkreśla się m.in. bardzo silną rolę samozatrudnienia w  polityce 
rozwoju społecznego i gospodarczego8. Nie brakuje również wniosków wskazu-

3 European Employment Observatory Review. Self-employment in Europe, Belgium, European 
Union, 2010, s. 36.

4 S. Kösters, Subsidizing Start-Ups: Policy Targeting and Policy Effectiveness, Journal of Industry, 
Competition and Trade, Volume 10, Issue 3, 2010, pp. 199–225, s. 199.

5 M. Caliendo, S. Künn, Start-up subsidies for the unemployed: Long-term evidence and effect 
heterogeneity, Journal of Public Economics, 95(3–4), 2011, pp. 311-331, s. 313.

6 M. Caliendo, S. Künn, Start-up …, op. cit.; A. Nowaczek, M. Hojdus, J. Kulczycka, Skuteczność 
i efektywność dotacji dla małopolskich przedsiębiorców, Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Su-
rowcami Mineralnymi i Energią Polskiej Akademii Nauk, nr 89, 2015, s. 179-189, s. 181; L. Behrenz, 
L. Delander, J. Månsson, Is Starting a Business a Sustainable way out of Unemployment? Treatment 
Effects of the Swedish Start-up Subsidy, Journal of Labor Research, Volume 37, Issue 4, 2016, pp. 
389–411; M. Caliendo, S. Künn, M. Weißenberger, Personality Traits and the Evaluation of Start-up 
Subsidies. European, Economic Review, 86, 2016, pp. 87-108; A. Tokila, Start-up grants and self-em-
ployment duration, Paper presented at the Spring Meeting of Young Economists, Istanbul, Turkey 
2009, http://conference.iza.org/conference_files/SSch2009/tokila_a5053.pdf (dostęp: 24.01.2017).

7 Z. Acs, T. Åstebro, D. Audretsch, D. T. Robinson, Public policy to promote entrepreneurship: 
a call to arm, Small Business Economics, Volume 47, Issue 1, 2016, pp. 35–51, s. 35.

8 The Missing Entrepreneurs: Policies for Inclusive Entrepreneurship in Europe, The European 
Commission, OECD Publishing 2014. http://dx.doi.org/10.1787/9789264213593-en, s. 3-4.
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jących wprost, „że dotacje na rozpoczęcie działalności mają pozytywny wpływ na 
czas pracy na własny rachunek”9. Doświadczenia szwedzkie dostarczają dowodów 
potwierdzających pozytywny wpływ tego instrumentu na sytuację zawodową osób 
znajdujących się w najmniej korzystnej sytuacji rynkowej10. Z kolei doświadcze-
nia niemieckie wskazują, że o  ile pod koniec lat 80. i  90. nie istniały podstawy 
uprawniające do jednoznacznie pozytywnej oceny programów dotacyjnych, to 
jednak od roku 2000 badania w tym zakresie w większości potwierdzają istnienie 
pozytywnych efektów programów pomocowych11.

Jednocześnie jednak istnieją badania empiryczne dowodzące całkowitej przy-
padkowości stosowanych subsydiów. Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują 
m.in. na fakt, iż dotowane przedsiębiorstwa rozpoczynające działalność gospo-
darczą mogłyby przetrwać i  rozwinąć się niezależnie od udzielonego wsparcia 
(Turyngia – Niemcy)12. Nieodosobnione badania empiryczne dotyczące pro- 
blematyki efektywności udzielanych dotacji pozwoliły również na zidentyfiko-
wanie poważnych wad tego instrumentu pomocowego. Należy do nich zaliczyć 
przede wszystkim zarówno niższy od oczekiwanego okres przeżyć powstałych 
przedsiębiorstw, niską efektywność ekonomiczną w  porównaniu do podmiotów 
korzystających z prywatnych źródeł finansowania, a w końcu niższe wynagrodze-
nia początkujących przedsiębiorców od pracowników najemnych13. W skrajnych 
przypadkach dowodzi się nawet szkodliwości tego instrumentu14. Oraz wskazuje 
się, że brak precyzyjnego ukierunkowania dotacji na rozpoczęcie działalności 
może spowodować zakłócenia na rynku i nieskuteczność podejmowanych inter-
wencji publicznych15.

Ogół różnic poglądów w  prowadzonym dyskursie naukowym odnosi się 
zarówno do odmiennych struktur instytucjonalnych między krajami oferującymi 
dotacje na rozpoczęcie działalności gospodarczej, jak również kulturowych 
uwarunkowań przedsiębiorczości lokalnej, regionalnej i narodowej. Przenoszenie 

9 A. Tokila, Start-up …, op. cit.
10 L. Behrenz, L. Delander, J. Månsson, Is Starting …, op. cit.
11 M. Caliendo, S. Künn, M., Weißenberger, Personality …, op. cit.
12 S. Kösters, Subsidizing …, op. cit., s. 199.
13 M. R. Ayoub, S. Gottschalk, B. Müller, Impact of public seed-funding on academic spinoffs, 

The Journal of Technology, 2016, pp. 1-25; Article in Press: doi: 10.1007/s10961-016-9476-5; M. 
Figueroa-Armijos, T. G. Johnson, Entrepreneurship policy and economic growth: Solution or delusion? 
Evidence from a state initiative, Small Business Economics, 47, 2016, pp. 1033-1047; T. Åstebro, The 
private financial gains to entrepreneurship: Is it a good use of public money to encourage individuals 
to become entrepreneurs?, Small Business Economics, 48, 2017, pp. 323-329; D. Jegorow, Rozwój 
przedsiębiorczości indywidualnej przy wsparciu funduszy europejskich, Prace Naukowe Uniwersytetu 
Ekonomicznego we Wrocławiu nr 475, 2017, s. 65-76.

14 J. M. Millán, E. Congregado, C. Román, Determinants of Self-Employment Dynamics and their 
Implications on Entrepreneurial Policy Effectiveness, Lecturas de Economía, no.72, Universidad de 
Antioquia 2010, pp. 45-76.

15 S. Kösters, Subsidizing …, op. cit., s. 199.
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sprawdzonych rozwiązań z innych gospodarek na grunt Polski pochłania wysokie 
środki publiczne. Krajowe programy dotacyjne nie mają jednak umocowania 
w dowodach empirycznych potwierdzających ich skuteczność. Pozytywny wymiar 
bezzwrotnej inżynierii finansowej dotyczy przede wszystkim rozważań teore-
tycznych i łączenia potencjalnych szans z oczekiwaniami beneficjentów pomocy. 
Wprowadzenie do polityki gospodarczej niesprawdzonych mechanizmów pomo-
cowych zaczerpniętych z innych gospodarek, bez wglądu na wyniki ewaluacji ex 
post lub wbrew negatywnym ocenom danego instrumentarium, jest praktyką 
upowszechnianą od lat. Problem pojawia się wówczas, gdy działania te łączy się 
z  wydatkowaniem wysokich środków publicznych. W  tym kontekście należy 
rozpatrywać przyjętą logikę pomocy europejskiej kierowaną do regionów charak-
teryzujących się najniższym we wspólnocie poziomem rozwoju, niezależnie od 
stwierdzonej nieefektywności tego rozwiązania. Należy w tym podejściu dostrzec 
analogię z wysokim poziomem oczekiwań lansowanej od dekady, a w szczególno-
ści obecnie, koncepcji finansowania start-upów.

W dyskusjach naukowych podkreśla się, że nadal kwestią do rozstrzygnięcia 
w skali poszczególnych państw pozostaje kierunek transferu krajowych środków 
budżetowych, jak i tych pochodzących ze światowych organizacji, czy ugrupowań 
integracyjnych16. Biorąc pod uwagę fakt, że nie udało się stworzyć ogólnej teorii 
zmiany instytucjonalnej, dlatego należy koncentrować się na mikroanalizach 
pozwalających formułować wnioski, które będą mogły stać się wytycznymi dla 
udanej polityki gospodarczej17. Konfrontowanie systemowych rozwiązań z  ich 
efektami na drodze badań empirycznych jest wpisane w nową ekonomię instytu-
cjonalną, nową ekonomię rozwoju oraz ekonomię złożoności.

3. Trwałość rynkowa – przeżycia przedsiębiorstw

Oczekiwania wzrostu i zatrudnienia związanego z podjęciem pracy na własny 
rachunek mogą być spełnione tylko wtedy, gdy wystarczająca liczba nowopow-
stałych przedsiębiorstw przetrwa. Jest to kwestia interesu społecznego, ponieważ 
zasoby publiczne są marnotrawione, jeśli nowy wspierany przedsiębiorca kończy 
działalność wkrótce po podjęciu pracy na własny rachunek18. Tymczasem klu-
czowa w ocenie realizowanej polityki rozwoju stopa zwrotu inwestycji publicznych 
jest niemal nieobecna w raportach i sprawozdaniach agend rządowych.

16 M. Leszczyńska, Logika społeczna w ekonomii i polityce rozwoju doby kryzysu, Nierówności 
Społeczne a Wzrost Gospodarczy, z. nr 24, 2012, s. 47-56, s. 54.

17 T. Łagiędź, Nowa ekonomia instytucjonalna a zmiany paradygmatu rozwoju gospodarczego, 
Ekonomia, 4(23), 2013, s. 77-91, s. 77.

18 A. Tokila A., Start-up …, op. cit.



34

D. Jegorow

Sukces w prowadzeniu działalności gospodarczej nie jest definiowany w sposób 
jednoznaczny. Podobnie oczekiwania przedsiębiorców wobec kosztów i korzyści 
pracy na własny rachunek są zróżnicowane. Jednym z wymiarów pomiaru przed-
siębiorczości są przeżycia przedsiębiorstw. Tematyka ta od lat obecna w literaturze 
światowej, w Polsce jest stosunkowo nowym przedmiotem zainteresowań badaw-
czych19. Złożoność problematyki przeżyć przedsiębiorstw sprawia, że rozpoznanie 
struktury badanych obiektów w ramach analizy dynamicznej jest jedynie małym 
fragmentem badań nad przedsiębiorczością. Każdorazowo analiza ilościowa 
pozwala na nakreślenie pewnego wzorca, a  w  dalszej kolejności poszukiwania 
odstępstw od schematu zarówno w  układzie czasowym, jak i  w  odniesieniu do 
konkretnej grupy obiektów. Rozpoznanie ilościowe jest niezwykle ważne w ana-
lizie jakościowej wpisanej w  motywy decyzji i  działań podejmowanych przez 
przedsiębiorców.

W kontekście wyraźnie zróżnicowanych doświadczeń światowych w zakresie 
przeżyć przedsiębiorstw, w  tym tych subsydiowanych ze środków publicznych, 
niezwykle ważna jest kwestia prowadzenia tego typu badań odrębnie w poszcze-
gólnych gospodarkach narodowych. Punktem wyjścia do tej złożonej analizy jest 
rozpoznanie cezury czasowej przeżyć ogółu przedsiębiorstw, ich poszczególnych 
form z uwzględnieniem podmiotów objętych programami dotacyjnymi.

3.1. Przeżycia krajowych przedsiębiorstw w latach 2005-2016

Miniona dekada choć charakteryzowała się przyrostem liczby polskich 
przedsiębiorstw, to nie oznacza to jednak, że zmiana ta miała charakter płynny. 
W przypadku ogółu nowych podmiotów wpisywanych do rejestrów publicznych 
najwyższa wartość zanotowana została w roku 2008. Kolejne lata charakteryzowały 
się jednak względnie trwałym zmniejszeniem wartości analizowanego miernika. 
Ostatecznie jednak rok 2015 w  porównaniu z  rokiem 2005 charakteryzował się 
prawie 21%. przyrostem liczby nowo rejestrowanych przedsiębiorstw, w porówna-
niu jednak do roku 2008 był to spadek sięgający 14%.

19 A. Ptak-Chmielewska, Wykorzystanie semiparametrycznego modelu regresji Coxa z efektami 
stałymi i  losowymi do analizy przeżycia przedsiębiorstw w  Polsce, http://www.konferencjasgh.pl/
abstrakty2014/Ptak-Chmielewska.pdf, (dostęp: 24.01.2017).



35

Przeżycia przedsiębiorstw a kwestia dotacji publicznych na podejmowanie działalności...

Tabela 1. Przeżycia przedsiębiorstw w latach 2005-2016
 R

ok
 b

az
ow

y

Przedsiębiorstwa aktywne z populacji w roku bazowym

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

2005 211 142 142 863 109 863 88 599 77 503 69 840 - - - - - -

2006 - 241 352 160 584 120 990 99 057 87 401 75 532 - - - - -

2007 - - 273 579 193 332 147 969 118 913 101 611 87 113 - - - -

2008 - - - 294 315 224 825 171 612 137 789 112 506 96 994 - - -

2009 - - - - 275 307 212 010 164 423 121 024 98 033 86 335 - -

2010 - - - - - 286 203 222 567 155 764 119 901 102 759 - -

2011 - - - - - - 274 456 210 120 148 530 118 735 126 111 105 851

2012 - - - - - - - 278 731 212 845 155 132 136 752 113 046

2013 - - - - - - - - 268 407 198 704 173 074 144 314

2014 - - - - - - - - - - 214 110 171 598

2015 - - - - - - - - - - 254 572 175 428
* dane z lat 2015-2016 są wynikiem badań opartych na odmiennej metodologii w porównaniu do 

badań prowadzonych do roku 2014; zbiory danych nie mogą być łączone.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Przeżycia przedsiębiorstw wyrażone miernikiem bezwzględnej liczby podmio-
tów wpisanych do rejestrów publicznych wskazuje na względnie trwały model 
zmian w  minionej dekadzie. Najniższy wskaźnik przeżyć dotyczy przeciętnie 
pierwszego roku działalności. Uśrednione dane z lat 2005-2014 różnią się jednak 
pod tym względem ze statystykami z  roku 2016. Brak szerszego zbioru danych 
nie uprawnia jednak do wywodzenia na tej podstawie wniosków o występowaniu 
istotnych zmian w przedmiotowym zakresie.
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Tabela 2. Przeżycia przedsiębiorstw w lat-ach 2005-2016 – analiza relacyjna

 czas                                r/rbazowy 
                                                                                                                                                przeżycie średnia r/r

rok
2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 74%

68% 67% 71% 76% 77% 78% 77% 76% 74%

dwa 
lata

2007/2005 2008/2006 2009/2007 2010/2008 2011/2009 2012/2010 2013/2011 2014/2012 75%
52% 50% 54% 58% 60% 54% 54% 56%

trzy 
lata

2008/2005 2009/2006 2010/2007 2011/2008 2012/2009 2013/2010 2014/2011 - - 79%
42% 41% 43% 47% 44% 42% 43% - -

cztery 
lata

2009/2005 2010/2006 2011/2007 2012/2008 2013/2009 2014/2010 - - - 85%
37% 36% 37% 38% 36% 36% - - -

pięć 
lat

2010/2005 2011/2006 2012/2007 2013/2008 2014/2009 - - - - 87%
33% 31% 32% 33% 31% - - - -

r/r 2016/2015

baza
(czas)

2015
(1 rok)

2014
(2 lata)

2013
(3 lata)

2012
(4 lata)

2011
(5 lat)

68,9% 80,1% 83,4% 82,7% 83,9%

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Przeciętnie jedno z  czterech założonych w  danym roku przedsiębiorstw jest 
likwidowane już po roku działalności, niemal połowa po dwóch latach, a po pięciu 
latach nie funkcjinuje już co trzecie. Badania obejmujące dłuższy niż pięcioletni 
horyzont czasowy przeżyć przedsiębiorstw nie były dotychczas prowadzone 
w Polsce.

Wykres 1. Przeciętna przeżyć przedsiębiorstw w okresie od rejestracji podmiotu przez kolejne 
pięć lat funkcjonowania
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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W przypadku osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą zmiana 
wartości miernika nowo rejestrowanych podmiotów pokrywa się z całą populacją 
przedsiębiorstw. Należy jednocześnie wyraźnie podkreślić, że programy dotacyjne 
finansowane ze środków publicznych przyczyniły się w ostatniej dekadzie do two-
rzenia przeciętnie rocznie 86 tys. nowych firm20. Oznacza to zatem, że co trzecia 
osoba fizyczna podejmując się prowadzenia działalności gospodarczej otrzymała 
bezzwrotne wsparcie publiczne. Nie można oczywiście przesądzać, że podmioty te 
nie powstałyby bez udziału ich założycieli w programach dotacyjnych. Kwestia ta 
wymaga rozpoznania naukowego.

Tabela 3. Przeżycia przedsiębiorstw: osoby fizyczne w latach 2005-2016

  Przedsiębiorstwa aktywne z populacji w roku bazowym

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016*

Ro
k 

ba
zo

w
y

2005 199 254 133 534 100 774 80 627 69 938 62 937 - - - - - -

2006 - 227 613 149 597 111 453 90 351 79 065 67 563 - - - - -

2007 - - 257 501 180 633 136 293 108 613 91 907 77 968 - - - -

2008 - - - 277 675 210 139 158 825 125 508 102 234 87 450 - - -

2009 - - - - 259 907 200 603 153 534 111 362 89 403 78 612 - -

2010 - - - - - 266 578 206 959 141 848 107 782 91 743 - -

2011 - - - - - - 252 954 193 008 133 087 104 897 115 228 94 557

2012 - - - - - - - 252 203 192 384 136 725 119 993 99 446

2013 - - - - - - - - 236 885 173 863 153 366 128 435

2014 - - - - - - - - - - 193 525 155 179

2015 - - - - - - - - - - 213 969 150 518
* dane z lat 2015-2016 są wynikiem badań opartych na odmiennej metodologii w porównaniu do 

badań prowadzonych do roku 2014; zbiory danych nie mogą być łączone.
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Przeżycia przedsiębiorstw osób fizycznych nieznacznie odbiegają od wzorca 
wyznaczonego dla całej populacji przedsiębiorstw. Przy czym o  ile dane z  lat 
2005-2014 wskaują, na mniej korzystne wyniki dotyczące tej formy prowadzenia 
działaności gospodarczej w  odniesieniu do ogólnej populacji przedsiębiorstw, 
o tyle dane z roku 2016 wskazują na wprost przeciwną zależność.

20 D. Jegorow, Uruchamianie …, op. cit., s. 66.
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Tabela 4. Przeżycia przedsiębiorstw: osoby fizyczne w latach 2005-2016 – analiza relacyjna

 czas                                r/rbazowy 
                                                                                                                                                przeżycie

średnia 
r/r

rok
2006/2005 2007/2006 2008/2007 2009/2008 2010/2009 2011/2010 2012/2011 2013/2012 2014/2013 73%

67% 66% 70% 76% 77% 78% 76% 76%

dwa 
lata

2007/2005 2008/2006 2009/2007 2010/2008 2011/2009 2012/2010 2013/2011 2014/2012 73%

51% 49% 53% 57% 59% 53% 53% 54%

trzy 
lata

2008/2005 2009/2006 2010/2007 2011/2008 2012/2009 2013/2010 2014/2011 - - 78%

40% 40% 42% 45% 43% 40% 41% - -

cztery 
lata

2009/2005 2010/2006 2011/2007 2012/2008 2013/2009 2014/2010 - - - 84%

35% 35% 36% 37% 34% 34% - - -

pięć lat
2010/2005 2011/2006 2012/2007 2013/2008 2014/2009 - - - - 87%

32% 30% 30% 31% 30% - - - -

r/r 2016/2015

baza
(czas)

2015
(1 rok)

2014
(2 lata)

2013
(3 lata)

2012
(4 lata)

2011
(5 lat)

70,3% 80,2% 83,7% 82,9% 83,5%
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.

Wskaźniki przeciętnego poziomu przeżyć przedsiębiorstw osób fizycznych 
pokrywają się ze wzorcem nakreślonym dla całej badanej zbirowości. 

Wykres 2. Przeciętna przeżyć polskich przedsiębiorstw: osoby fizyczne w okresie od rejestracji 
podmiotu przez kolejne pięć lat funkcjonowania
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS.
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Ograniczona wartość poznawcza zaprezentowanych danych wynika z krótkiej 
historii badań przeżyć polskich przedsiębiorstw. Dodatkowy problem stanowi 
zmiana metodologii badawczej dla danych wykraczających poza rok 2014, a tym 
samym brak jest możliwości płynnego łączenia istniejących już zbiorów danych. 
Ponadto należy zwrócić uwagę, że przyjęta w statystyce publicznej cezura czasowa 
przeżyć przedsiębiorstw jest zbyt krótka by możliwa była ekstrapolacja oparta na 
modelach analitycznych pozwalająca na kreślenie projekcji wartości analizowa-
nego wskaźnika w perspektywie kilku lat. 

3.2. Przeżycia przedsiębiorstw powstałych przy wsparciu środków 
Europejskiego Funduszu Społecznego – studium przypadku projektu 
„Sukces w twoich rękach”

Projekt „Sukces w  twoich rękach” (SwTR) zrealizowany został w  latach 
2010-2012 w  ramach działania 6.2 „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości 
i samozatrudnienia” Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, a swoim zasięgiem 
objął trzy powiaty: chełmski, włodawski i  miasto Chełm. W  ramach projektu, 
którego wartość wyniosła 1,8 mln zł (MR, 2016), 30 bezrobotnych osób otrzymało 
bezzwrotne wsparcie na podjęcie działalności gospodarczej w  wysokości do 40 
tys. zł. Dodatkowo osoby te przed podjęciem działalności uczestniczyły w szkole-
niach grupowych obejmujących zagadnienia dotyczące prowadzenia działalności 
gospodarczej ze szczególnym uwzględnieniem kwestii planistycznych, rozliczeń 
finansowych oraz aspektów prawnych. Projekt obejmował również doradztwo 
indywidualne z zakresu poradnictwa zawodowego. Z kolei już na etapie prowa-
dzenia własnej działalności gospodarczej uczestnicy projektu mogli korzystać 
również z indywidualnego doradztwa tym razem obejmującego kwestie biznesowe 
dotyczące rachunkowości21.

Większość podmiotów została zarejestrowana w  połowie 2011 r. Po pięciu 
latach, na rynku funkcjonuje zaledwie osiem przedsiębiorstw (26%), z czego cztery 
(13%) pozostaje w  stanie zawieszenia wykonywania indywidualnej działalności 
gospodarczej.

21 Ibidem, s. 67.
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Wykres 3. Przeżycia przedsiębiorstw powstałych w ramach projektu SwTR (przedsiębiorstwa 
zlikwidowane lub zawieszone w kolejnych latach od rejestracji podmiotu)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEIDG.

Ponadto dwóch sposób czterech przedsiębiorców aktywnie prowadzących 
nadal swoją działalność gospodarczą jeszcze w trakcie realizacji projektu podjęło 
pełnoetatowe zatrudnienie w jednostce budżetowej. Jedna z tych osób zatrudniona 
została jako nauczycielka, co ma bezpośrednie przełożenie na zapisy w  CEIDG 
w zakresie systematycznych przerw w prowadzonej działalności. Osoba ta cyklicz-
nie co roku zawiesza funkcjonowanie swojego przedsiębiorstwa na okres wakacji. 
Miało to miejsce już cztery razy.

Wykres 4. Przeżycia przedsiębiorstw powstałych w ramach projektu SwTR (liczba przedsiębiorstw 
zawieszonych lub zlikwidowanych w kolejnych okresach półrocznych od rejestracji podmiotu)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEIDG.
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Ponad 73% powstałych w ramach projektu przedsiębiorstw realną działalność 
przeciętnie zaprzestała prowadzić już po półtora roku od dnia rejestracji. Zde-
cydowana większość badanych przedsiębiorstw nie przetrwała okresu dwóch lat 
wyznaczającego w teorii przedsiębiorczości czas niezbędny na utrwalanie swojej 
pozycji rynkowej połączonej z pozytywnym efektem ekonomicznym. Jest to dowód 
wskazujący na nieskuteczność społeczną i  rynkową projektu SwTR, co należy 
jednocześnie łączyć z niepowodzeniem rozbudowanych programów dotacyjnych 
kierowanych do osób fizycznych podejmujących się prowadzenia działalności 
gospodarczej. Ostatecznie zatem w analizowanym przypadku wsparcie finansowe 
i pozafinansowe w przeciętnej wysokości 60 tys.zł przeznaczone na rozwój przed-
siębiorczości indywidualnej należy ocenić jako wysoce nieskuteczne w wymiarze 
pożądanej stopy zwrotu i założonego efektu społecznego.

Wykres 5. Przeżycia przedsiębiorstw powstałych w ramach projektu SwTR w (szereg szczegó-
łowy czasu przeżycia poszczególnych przedsiębiorstw wyrażony w latach)
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych CEIDG.

W świetle powyższych danych nie może pocieszać fakt, że, w znacznie szer-
szym w  odniesieniu do analizowanego zbioru obiektów, w  badaniu zrealizowa-
nym w Małopolsce, po czterech latach poziom przeżycia firm powstałych dzięki 
otrzymanym dotacjom zrównywał się z poziomem tego wskaźnika wyznaczonym 
dla ogółu przedsiębiorstw22. Być może zasadniczy problem tkwi w  strukturze 
grupy docelowej programów dotacyjnych. W  większości były to bowiem osoby 
mające długotrwałe problemy z  podjęciem aktywności zawodowej, często nie 
potrafiące przez lata znaleźć pracy najemnej. Tymczasem biorąc pod uwagę liczne 
bariery w prowadzeniu działalności gospodarczej w Polsce należy oczekiwać od 

22 A. Nowaczek, M. Hojdus, J. Kulczycka, Skuteczność …, op. cit.. s. 181.
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przedsiębiorców bardzo wysokich kompetencji zarówno miękkich, jak i specjali-
stycznych. Umiejętności w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej nie są 
powtarzalnym wzorem gwarantującym sukces rynkowy. Współczesna gospodarka 
charakteryzuje się permanentnym stanem zmian, co nie pozwala na formułowane 
trwałych wzorców sukcesów gospodarczych w skali mikroekonomicznej.

4. Zakończenie

Chcąc ocenić skuteczność zachęt wpisanych w przedsiębiorczość indywidualną, 
a realizowanych poprzez dotowanie osób podejmujących się prowadzenia działalno-
ści gospodarczej należy precyzyjnie identyfikować skutki społeczno-ekonomiczne 
tej interwencji. Wysoki koszt publiczny tej formy wsparcia osób fizycznych sprawia, 
że kluczowego znaczenia nabiera określenie celów politycznych realizowanych 
programów dotacyjnych. Jeśli jako narzędzie aktywnej polityki rynku pracy zachęty 
do uruchamiania mają na celu poprawę szans powrotu osób do pracy, można je 
uznać za odpowiednie instrumenty. Jeżeli jednak cel ma ograniczać się jedynie do 
osiągnięcia pewnej liczby osób prowadzących działalność na własny rachunek bez 
określenia cezury czasowej funkcjonowania zarejestrowanych podmiotów należy 
ten mechanizm określić jako nieskuteczny23. Odpowiednie zaprojektowanie tego 
rodzaju zachęt wymaga analizy ex post zrealizowanych już projektów. Tymczasem 
wyniki badań oparte na danych empirycznych pochodzących z  różnorodnych 
gospodarek dostarczają sprzecznych wniosków co do skuteczności ekonomicznej 
i społecznej udzielonych dotacji. Polska praktyka gospodarcza jest w tym zakresie 
relatywnie niewielka, a tym samym rozpoznanie naukowe jest również znikome.

Otrzymane wyniki oparte na studium przypadku nie dają podstaw do pozy-
tywnej weryfikacji tezy o skuteczności społecznej i ekonomicznej zrealizowanego 
programu dotacyjnego. Założone w  ramach projektu przedsiębiorstwa swoją 
aktywność rynkową wpisały w ramy czasowe przeżyć ogółu krajowych przedsię-
biorstw, a  zatem w  większości tych zakładanych bez subsydiów finansowanych 
pochodzących ze środków publicznych. Problemem jest w  tym przypadku 
konstrukcja przyjętej inżynierii finansowej nie wymuszająca na beneficjentach 
wsparcia dłuższego od przeciętnie rejestrowanego, czasu aktywności rynkowej 
założonego podmiotu. Nie bez znaczenia pozostaje również ukształtowana na 
bazie funduszy pomocowych przedsiębiorczość zależna, w ramach której funkcjo-
nowanie podmiotu gospodarczego zdominowane jest przez bezzwrotne publiczne 
transfery finansowe. W kolejnych badaniach należy zatem poszukiwać odpowiedzi 
na pytania dotyczące motywów zakładania przedsiębiorstw przy wsparciu dotacji 
oraz ich likwidacji. 

23 J. M. Millán, E. Congregado, C. Román, Determinants …, op. cit., s. 45.
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Kraje, które realizują programy dotacyjne już od dekad, pomimo niepowo-
dzeń na etapie wdrażania tego instrumentu pomocowego, uwodniły możliwość 
jego dopasowania do realiów rynkowych, a w efekcie skuteczność. Wymagało to 
wprowadzenia zarówno zmiany kryteriów w doborze beneficjentów pomocy, jak 
i innych mechanizmów wsparcia. Rekonstrukcja krajowych programów dotacyj-
nych w świetle przeprowadzonej analizy wydaje być się niezbędna. Z pewnością 
należy zwiększyć okres obligatoryjnego przeżycia podmiotu. Z  kolei pozostałe 
zmiany, dotyczące w szczególności grupy docelowej, jak również podstawowego 
pola aktywności wymagają rozpoznania naukowego.
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