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1.1. Systematycznie wzrasta liczba mikroprzedsiębiorstw
Liczba mikroprzedsiębiorstw w Polsce zatrudniających do 9 osób zwiększa się
z roku na rok i w 2015 roku wyniosła 1,905 mln, co oznacza wzrost o 4,3 p. proc.
w relacji do 2014 – wynika z danych GUS.
Z tej liczby 92 proc. czyli 1,753 mln to podmioty należące do osób
fizycznych, natomiast pozostałe to osoby prawne i podmioty niemające
osobowości prawnej.
Mikro firmy to przede wszystkim przedsiębiorstwa usługowe – jest ich 65,7
proc. Wśród nich najwięcej prowadzi działalność profesjonalną, naukową i
techniczną (12,5 proc.) oraz świadczy usługi budowlane (12,3 proc.). Handlem i
naprawą pojazdów samochodowych zajmuje się 25,3 proc. Z kolei 9 proc. to
przedsiębiorstwa przemysłowe.
Zatrudnienie w najmniejszych firmach wyniosło w 2015 roku 3,764 mln osób,
co oznacza wzrost o 5,4 proc. r/r.
Najwięcej firm jest zlokalizowanych w województwach: mazowieckim
(18 proc.), śląskim (11,3 proc.) i wielkopolskim (10,2 proc.).
W 2015 roku przedsiębiorstwa zatrudniające do 9 osób wypracowały łącznie
976,4 mld PLN przychodów.
Polepsza się kondycja finansowa mikroprzedsiębiorstw: wynik finansowy
poprawił się w 2015 roku o 15,1 proc. r/r i wyniósł 124,9 mld zł.
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1.2. Rosną wyniki finansowe mikroprzedsiębiorstw

Źródło: GUS.

W ciągu ostatnich pięciu lat, liczba mikroprzedsiębiorstw zwiększyła się o 215,9
tys. (11 proc.).
Przychody wypracowywane przez mikro firmy rosną regularnie i w 2015 roku
wyniosły 976,4 mld PLN, co oznacza wzrost o 10,4 proc. r/r.
Zyski przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób również wykazują tendencję
wzrostową, z wyjątkiem 2012 roku, kiedy spadły o ponad 12 mld PLN. W 2015
roku wyniosły 124, 9 mld PLN, co oznacza 34,7 proc. wzrost w porównaniu do
2010 roku.
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1.3. Przedsiębiorstwa handlowe generują większość przychodów mikrofirm

Źródło: GUS.
.

W 2015 roku przedsiębiorstwa działające w sekcji handel i naprawa pojazdów
samochodowych wypracowały największą część przychodów podmiotów
zatrudniających do 9 osób (41,9 proc.).
Mikro firmy prowadzące działalność finansową i ubezpieczeniową wygenerowały
10,7 proc. przychodów.
Ponad 10-procentowy udział w strukturze przychodów najmniejszych
przedsiębiorstw miały również podmioty z branży budowlanej oraz jednostki
prowadzące inną działalność niż wyróżniona (kategoria Pozostałe -11,8 proc.).
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1.4. Mikroprzedsiębiorstwa zlokalizowane w województwie mazowieckim
generują największe przychody i zatrudniają największą liczbę osób
Firmy z siedzibą w województwie mazowieckim przodują w rankingu: stanowią
18 proc. wszystkich mikro firm w kraju, dają pracę 17,5 proc. wszystkich
zatrudnionych w sektorze mikroprzedsiębiorstw, jest ich też najwięcej
w przeliczeniu na 1000 osób (64 firmy).
Kolejnymi województwami, które notują dużą liczbę podmiotów na 1000
mieszkańców są wielkopolskie i zachodniopomorskie – w obu współczynnik
wynosi 56 mikro firm na 1 tys. osób.
Z kolei najmniej przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób w przypada na
mieszkańców województw lubelskiego i podkarpackiego (odpowiednio 37 i 36
firm na 1000 zameldowanych osób).
Pod względem przychodów, najlepsze wyniki osiągnęły firmy z województwa
mazowieckiego (średnio 635,7 tys. PLN na jedną firmę) i małopolskiego (547,7
tys. PLN), a najsłabsze - z warmińsko-mazurskiego (421,9 tys. PLN).
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1.5.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B

Źródło: GUS „Działalność gospodarcza przedsiębiorstw o liczbie pracujących
do 9 osób w 2015 roku”
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