Przedsiębiorczość w Polsce
Grafika przedstawia przedsiębiorczość w Polsce. Grafika podzielona jest na 5 sekcji.
Pierwsza sekcja prezentuje dane dotyczące liczby firm w Polsce.
 Ogółem jest 1,9 mln firm, w tym 96% to mikrofirmy.
 Liczba nowo powstałych firm wynosi 349 tysięcy.
 Liczba zlikwidowanych firm wynosi 294 tysięcy.
 Liczba firm na 1000 mieszkańców wynosi 50.
Druga sekcja prezentuje udział w tworzeniu PKB.
Wartość wytworzona przez przedsiębiorstwa stanowi odsetek wynoszący 73,4%. Grupy
przedsiębiorstw wytworzyły tę wartość w następującym udziale:
 mikro - 30,2%
 małe - 8,9%
 średnie - 11%
 duże - 23,4%
Trzecia sekcja prezentuje dane dotyczące pracujących.
Liczba pracujących w gospodarce narodowej wynosi 14.8 mln.
Liczba pracujących w przedsiębiorstwach wynosi 9.4 mln, z czego udział poszczególnych grup
wielkości jest następujący:
 mikro - 39%
 małe - 12,7%
 średnie - 17,4%
 duże - 30,9%
Czwarta sekcja prezentuje nakłady inwestycyjne (w PLN).
Łączne nakłady inwestycyjne w Polsce wynoszą 271,8 mld. W tym nakłady inwestycyjne sektora
przedsiębiorstw wynoszą 200,6 mld
Średnie nakłady inwestycyjne na jedno przedsiębiorstwo (w tys. PLN) według grupy wielkości
wynoszą:
 MSP: 47
 Mikro: 13,5
 Małe: 271
 Średnie: 2275
 Duże: 30863
Piąta sekcja prezentuje dane dotyczące wieku firm.
Liczba firm wg wieku:
 jednoroczne (9,2%)
 dwuletnie (9%)
 trzyletnie (7,5%)
 czteroletnie (5,9%)
 pięcioletnie (5,5%)
 starsze niż 5 lat (62,9%)
Przeżywalność pierwszego roku działalności
 Ogółem: 68,9%
 Mikro: 68,9%
 Małe: 68,7%




Średnie: 87,1%
Duże: 80,2%

Źródło danych: Raport o stanie sektora MSP w Polsce, PARP 2017

Mikroprzedsiębiorstwa w Polsce
Grafika przedstawia obraz mikroprzedsiębiorstw w Polsce. Grafika podzielona jest na 12 sekcji, w
których zostały przedstawione następujące dane:
 Liczba mikrofirm: 1,8 mln
 Udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw: 96%
 Wytworzona wartość dodana brutto: 518 mld PLN
 Udział w tworzeniu PKB: 30%
 Liczba pracujących: 3,7 mln
 Udział miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw: 39%
 Liczba pracujących na 1 podmiot: 2
 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 1 zatrudnionego: 2437 PLN
 Nakłady na inwestycje: 30 mld PLN
 Udział w nakładach inwestycyjnych całego sektora przedsiębiorstw: 14%
 Nakłady inwestycyjne na 1 podmiot: 13570 PLN
 Przychody na 1 podmiot: 487000 PLN
 Przeżywalność pierwszego roku działalności: 69%
 Wartość eksportu towarów i usług: 52 mld PLN

Małe przedsiębiorstwa w Polsce
Grafika przedstawia obraz małych przedsiębiorstw w Polsce. Grafika podzielona jest na 12 sekcji, w
których zostały przedstawione następujące dane:
 Liczba małych firm: 57 tys.
 Udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw: 3%
 Wytworzona wartość dodana brutto: 153 mld PLN
 Udział w tworzeniu PKB: 9%
 Liczba pracujących: 1,2 mln
 Udział miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw: 13%
 Liczba pracujących na 1 podmiot: 21
 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 1 zatrudnionego: 3652 PLN
 Nakłady na inwestycje: 20 mld PLN
 Udział w nakładach inwestycyjnych całego sektora przedsiębiorstw: 9%
 Nakłady inwestycyjne na 1 podmiot: 271 tys. PLN
 Przychody na 1 podmiot: 10,2 mln PLN
 Przeżywalność pierwszego roku działalności: 69%
 Wartość eksportu towarów i usług: 76 mld PLN

Średnie przedsiębiorstwa w Polsce
Grafika przedstawia obraz średnich przedsiębiorstw w Polsce. Grafika podzielona jest na 12 sekcji, w
których zostały przedstawione następujące dane:
 Liczba średnich firm: 16 tys.
 Udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw: 0,8%
 Wytworzona wartość dodana brutto: 188 mld PLN
 Udział w tworzeniu PKB: 11%
 Liczba pracujących: 1,6 mln
 Udział miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw: 17%
 Liczba pracujących na 1 podmiot: 104
 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 1 zatrudnionego: 4180 PLN
 Nakłady na inwestycje: 40 mld PLN
 Udział w nakładach inwestycyjnych całego sektora przedsiębiorstw: 20%
 Nakłady inwestycyjne na 1 podmiot: 2,3 mln PLN
 Przychody na 1 podmiot: 51,3 mln PLN
 Przeżywalność pierwszego roku działalności: 87%
 Wartość eksportu towarów i usług: 149 mld PLN

Duże przedsiębiorstwa w Polsce
Grafika przedstawia obraz dużych przedsiębiorstw w Polsce. Grafika podzielona jest na 12 sekcji, w
których zostały przedstawione następujące dane:
 Liczba dużych firm: 3,5 tys.
 Udział w strukturze wszystkich przedsiębiorstw: 0,2%
 Wytworzona wartość dodana brutto: 402 mld PLN
 Udział w tworzeniu PKB: 23%
 Liczba pracujących: 2,9 mln
 Udział miejsc pracy w sektorze przedsiębiorstw: 31%
 Liczba pracujących na 1 podmiot: 846
 Przeciętne wynagrodzenie miesięczne na 1 zatrudnionego: 4832 PLN
 Nakłady na inwestycje: 111 mld PLN
 Udział w nakładach inwestycyjnych całego sektora przedsiębiorstw: 58%
 Nakłady inwestycyjne na 1 podmiot: 31 mln PLN
 Przychody na 1 podmiot: 525 mln PLN
 Przeżywalność pierwszego roku działalności: 80%
 Wartość eksportu towarów i usług: 460 mld PLN

