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1.1. Wielkość firmy i płeć właściciela mają wpływ  na podejmowanie  

decyzji o  skorzystaniu z zewnętrznego finansowania   
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 Na skłonność do korzystania z kredytów i pożyczek wpływ ma wielkość 

przedsiębiorstwa. Więcej firm mikro niż małych i średnich deklaruje, że w ogóle 

nie korzysta z zewnętrznych środków (64,5%). 

 

 Nie bez znaczenia pozostaje również płeć właściciela i osoby zarządzającej.  

Z badania Konfederacji Lewiatan wynika, że niechętnie zaciągają kredyty te 

przedsiębiorstwa, w których funkcje zarządcze sprawują kobiety (70%).  

 

 Najważniejszym powodem, dla którego przedsiębiorcy nie decydują się na 

kredyt i pożyczkę, są wystarczające środki własne, z których mogą finansować 

dalszą działalność i rozwój biznesu. Nie ma potrzeby korzystania 

z  zewnętrznych środków 64,7% firm mikro, 63,9% małych oraz 58,6% średnich 

przedsiębiorstw. 

 

Jak wynika z raportu Konfederacji Lewiatan, w latach 2009 – 2014, ponad 50% 

przedsiębiorców nie zdecydowało się na leasing jako formę finansowania swojej 

działalności. 

 



 

  

 

 

 

1.2. Ponad 50% firm nie skorzystało z leasingu w latach 2009 - 2014 
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 W latach 2009 – 2014 z leasingu jako formy finansowania skorzystało prawie 

32% przedsiębiorców firm MŚP. 

 Ponad połowa badanych nie zdecydowała się na leasing w 2009 – 2014 roku 

(52%). 

 W latach 2009 – 2013 prawie 16% reprezentantów mikro, małych i  średnich 

firm nie zawarło umów leasingowych, jednak przymierzali się do podjęcia takiej 

decyzji w 2014 roku. 



 

  

 

 

 

1.3. Korzystanie z kredytów i pożyczek zależy od wielkości firmy 

4 

 Korzystanie z kredytów i pożyczek zależne jest od wielkości firmy. Im mniejsza 

firma, tym większa liczba deklaracji, że przedsiębiorstwo w ogóle nie korzysta 

z  takiego zewnętrznego finansowania (mikro – 64,5%, małe – 45,4%, średnie 

37,5%). 

 Z kolei wraz ze wzrostem wielkości firmy wzrasta również liczba 

przedsiębiorstw, w których kredyty stanowią nie więcej niż 20% wartości 

sprzedaży. Takich przedsiębiorstw wśród mikro firm jest 27,5%, w małych firmach 

- 47,3%, zaś w  średnich - 52,7%. 



 

  

 

 

 

1.4. Z kredytów i pożyczek nie korzysta najwięcej firm zarządzanych  

przez kobiety  
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 Najczęściej w ogóle nie korzystają z zewnętrznego finansowania firmy MŚP,  

w których funkcje zarządcze sprawują kobiety. W tej kwestii zachowawczych jest 

prawie 70% „kobiecych” przedsiębiorstw. 

 Jeśli właścicielem lub osobą zarządzającą jest mężczyzna, wówczas firmy 

częściej decydują się na zaciągnięcie kredytu lub pożyczki - bo nie wspomaga się 

nimi 58,4% „męskich” firm.   

 Natomiast w firmach mieszanych, w których kadrę właścicielsko – zarządczą 

stanowią zarówno kobiety jak i mężczyźni, 43,5% badanych deklaruje, że wcale nie 

finansuje swojej działalności z zewnętrznych środków. 



 

  

 

 

 

1.5. Większości firm MŚP na rozwój wystarczają środki własne  
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 Najwięcej firm zarówno mikro (64,7%), małych (63,9%) jak i średnich (58,6%) nie 

miało potrzeby korzystania z zewnętrznego finansowania w postaci kredytów 

i  pożyczek.  

 Przedstawiciele średnich firm w najmniejszym stopniu obawiają się zaciągnięcia 

zobowiązań. Jedynie 15,6% nie chce ponosić ryzyka i obawia się o to, czy będzie 

w  stanie zwrócić kredyt. 

 Prawie w co 10. badanym przedsiębiorstwie zatrudniającym powyżej 50 osób 

właściciel kieruje się zasadą, by nie wspomagać się kredytem w prowadzeniu 

firmy. 



 

  

 

 

 

1.6.Keralla Research Instytut Badań i Rozwiązań B2B 
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