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Słowo wstępne
Bardzo mi miło zaprezentować Państwu raport na temat polskiej
mikroprzedsiębiorczości, z wynikami badania inFakt, zrealizowanego
przez ARC Rynek i Opinia na ponad 1 000 polskich mikrofirm.
Raport, który powstał po gruntownej analizie wyników badania, jest
unikalnym opracowaniem na rynku, które w tak kompleksowy sposób
analizuje temat polskiej mikroprzedsiębiorczowści oraz kondycję i
nastroje najliczniejszego podmiotowo segmentu polskiego biznesu.
Prawie 30 lat po transformacji ustrojowej w Polsce postanowiliśmy
zapytać przedstawicieli polskiego mikrobiznesu o:

Wyniki badania w niektórych aspektach potwierdziły obiegowe
opinie, w wielu jednak zaskoczyły nas samych. Odpowiedzi różnych
grup respondentów potwierdzają przemiany pokoleniowe, jakie
dokonały się w polskim biznesie - przedsiębiorcy najstarsi
najdotkliwiej odczuwają skutki transformacji, podczas gdy najmłodsi
wkraczają na rynek bez kompleksów, z najbardziej optymistycznym
podejściem i największą satysfakcją z prowadzonej działalności.
Mam nadzieję, że lektura raportu będzie dla Państwa ciekawym i
inspirującym doświadczeniem.
Zapraszam do lektury.

Nastroje i klimat odnośnie prowadzenia
działalności
Ocenę działania urzędów i instytucji
Sposób prowadzenia księgowości
Czynniki, które biorą pod uwagę
przy wyborze księgowego

Joanna Swatowska-Rybak
Marketing Manager
i Kierownik Badania, inFakt

Spis treści
1. Indeks inFakt oraz kluczowe wnioski

1

2. Nastroje mikroprzedsiębiorców

7

Satysfakcja u mikrofirm wysoka
Optymizm w finansach
Warunki prowadzenia mikrobiznesu raczej trudne, niż łatwe
W których branżach łatwo, a w których trudno prowadzi się działalność gospodarczą?
Długodystansowcom trudniej prowadzić działalność
Łatwość prowadzenia działalności rośnie wraz z poziomem zarobków
Bariery prowadzenia działalności
Jakich usprawnień ze strony państwa oczekują mikroprzedsiębiorcy?

3. Ocena urzędów i instytucji
Współpraca z Urzędem Skarbowym i ZUS - raczej dobrze oceniana

8
9
12
15
18
18
19
21
23
24

4. Koszty i podatki

26

5. O inFakt

29

Indeks inFakt. Kluczowe wnioski - kim jest
polski mikroprzedsiębiorca?
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Indeks inFakt to wskaźnik obrazujący
nastroje w sektorze mikroprzedsiębiorstw.
W pierwszej edycji badania w 2018 r. wartość Indeks inFakt
ukształtowała się na poziomie 3,2 pkt, co wskazuje na lekki
optymizm wśród mikroprzedsiębiorców. Z jednej strony, ankietowani
bardzo negatywnie oceniają łatwość prowadzenia biznesu (saldo
odpowiedzi wynoszące -28,4 pkt). Z drugiej, przedsiębiorcy
odczuwają dużą satysfakcję z prowadzonej działalności (30,2 pkt).

Na Indeks składają się cztery czynniki:
łatwość prowadzenia
działalności gospodarczej -28,4 pkt
zmiana kondycji finansowej
w ciągu ostatniego roku 0,6 pkt
spodziewana zmiana kondycji finansowej
w bieżącym roku 10,6 pkt
satysfakcja z prowadzonej
działalności 30,2 pkt

Z badania wynika, że w ciągu ostatniego roku kondycja finansowa
sektora praktycznie się nie zmieniła (0,6 pkt), jednak w bieżącym
roku firmy spodziewają się pewnej poprawy w tym zakresie (10,6 pkt).
Indeks inFakt powstaje na bazie odpowiedzi na cztery pytania z
badania inFakt, przeprowadzonego przez ARC Rynek i Opinia. Może
przyjmować wartości od -100 pkt. do 100 pkt., przy czym -100 pkt.
oznacza skrajny pesymizm, 0 pkt. równowagę optymizmu i
pesymizmu, zaś 100 pkt. skrajny optymizm.

Indeks inFakt
komentuje
Andrzej Sadowski,
prezydent Centrum
im. Adama Smitha,
członek Narodowej Rady
Rozwoju przy Prezydencie RP
Statystycznie sektor małych i średnich firm wytwarza prawie 70%
PKB w naszym kraju. Większą z tego część
tworzą
mikroprzedsiębiorcy.
Są to zaradni życiowo optymiści. Satysfakcja
z własnej firmy
przeważa u nich nad rosnącymi cały czas administracyjnymi
utrudnieniami i kosztami prowadzenia działalności.
Indeks inFakt wychwytuje zarówno tę pozytywną postawę
mikroprzedsiębiorców, jak i nieustające ich postulaty o niższe
podatki i prostsze przepisy. Można by je potraktować jak zwykłe
roszczenia grupy zawodowej, gdyby nie to, że mikroprzedsiębiorcy w
sąsiednich krajach mają lepszą sytuację podatkową i prawną.
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W Wielkiej Brytanii mikroprzedsiębiorca w ciągu całego roku płaci
ZUS-u tyle, ile w Polsce tylko w jednym miesiącu. Polscy „mikro” to
wiedzą i widzą, dlatego od lat postulują redukcję podatku, jakim jest
składka ZUS oraz innych ciężarów biurokratycznych i podatkowych.
Połowa mikroprzedsiębiorców w Indeksie inFakt odczuwa
pogorszenie warunków prowadzenia swojej działalności. Nie jest to
tylko opinia, ale ostrzeżenie dla władz. Mikroprzedsiębiorcy
potrzebują zmiany i oddadzą swoje głosy temu, kto je wiarygodnie
przedstawi.

Kluczowe wnioski - kim jest polski mikroprzedsiębiorca?
Polski mikroprzedsiębiorca odczuwa satysfakcję z prowadzonego
biznesu - pomimo trudnych, w jego ocenie, warunków prowadzenia
działalności. Zadowolenia dostarcza mu głównie niezależność, jaką
daje mu własny biznes. Jego sytuacja finansowa się poprawia i będzie
się poprawiała w najbliższym roku. Gdyby mógł cofnąć czas,
zdecydowałby się na założenie działalności ponownie. Bariery w
rozwoju jego biznesu są raczej zewnętrzne, niż wewnętrzne.

56% mikrofirm odczuwa satysfakcję
z prowadzonej działalności
Prawie 60% zdecydowałoby się na założenie
działalności ponownie
40% spodziewa się poprawy sytuacji finansowej w
najbliższym roku, znacznie mniej (22%) - pogorszenia
Sytuacji finansowa 34% poprawiła się w ciągu
ostatniego roku, a 31% - pogorszyła
Warunki prowadzenia mikrobiznesu są raczej trudne,
niż łatwe w oczach mikroprzedsiębiorców; i w ich
opinii pogarszają się
Branże: „IT”, „kultura i rekreacja” oraz
„nieruchomości” najlepiej oceniają warunki do
prowadzenia mikrobiznesu
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Łatwość prowadzenia biznesu rośnie wraz z poziomem
przychodów
Najgorzej oceniają ją mikroprzedsiębiorcy
prowadzący działalność ponad 2 lata, a także najstarsi
(50+)
Główne bariery prowadzenia działalności to w oczach
mikroprzedsiębiorców: wysokość składek ZUS
i podatków
Mikroprzedsiębiorcy oczekują od państwa przede
wszystkim niższych składek ZUS i podatków, a także
uproszczenia przepisów i VAT
Prawie jedna czwarta oczekuje łatwiejszego
załatwiania spraw przez ePUAP
Sama współpraca z ZUSem i Urzędem Skarbowym jest
oceniana raczej pozytywnie niż negatywnie

Kluczowe wnioski - kim jest polski mikroprzedsiębiorca?
67% ma księgowego lub zewnętrzne biuro
rachunkowe, 23% rozlicza się samodzielnie
76% jest zadowolona z prowadzenia swojej
rachunkowości przez księgowego lub biuro
rachunkowe, podobnie samodzielnie prowadzący
księgowość
główne powody dla korzystania z usług księgowego
to: specjalistyczna wiedza (64%) i obawa przed
popełnianiem błędów (53%)
58% nadal dowozi dokumenty księgowemu, podczas
gdy 61% wolałoby, aby odbywało się to online
W badaniu wzięli udział głównie mikroprzedsiębiorcy prowadzący
własną działalność gospodarczą (88%), tylko 12% prowadzi spółki.
Mikroprzedsiębiorcy, którzy wzięli udział w badaniu, to najczęściej
przedsiębiorcy z dłuższym stażem prowadzenia biznesu - 64% z nich
prowadzi działalność powyżej 2 lat.
Jedna piąta ankietowanych z kolei to osoby, które świeżo założyły
firmę, gdyż czas prowadzenia przez nich działalności nie przekracza
roku.
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Ilu podmiotom świadczysz usługi?
Więcej niż 10

33%

6-10

8%
Jednemu

Kilku (do 5)

25%

34%
N = 1 068
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Około jedna czwarta świadczy usługi jednemu podmiotowi - mogą to
być więc pracownicy na samozatrudnieniu. Kilku (do 5) podmiotom
oraz więcej niż 10 podmiotom usługi świadczy po jednej trzeciej
badanych przedsiębiorców

Kluczowe wnioski - kim jest polski mikroprzedsiębiorca?
Przedsiębiorcy z branży „opieka zdrowotna i pomoc społeczna” to
długodystansowcy w prowadzeniu własnego biznesu - aż 88% z nich
prowadzi go dłużej niż 2 lata.
„Zakwaterowanie i gastronomia” (75%), „budownictwo” (72%) oraz
„handel i naprawa pojazdów samochodowych” (70%) to kolejne
branże, w których biznes prowadzi się najdłużej.

Z kolei najwięcej młodych biznesów ankietowani przedsiębiorcy
otwierają w sektorze „informacja i komunikacja”, czyli szeroko
pojętej branży IT - aż 32% przedsiębiorstw w tej branży ma nie więcej
niż rok, i tylko niecałe 50% funkcjonuje dłużej niż 2 lata.

Od jak dawna prowadzisz działalność
gospodarczą?
Powyżej 2 lat

64%
Badanie zostało
przeprowadzone od 15 do 28
marca 2018 r. metodą CAWI
(Computer-assisted web interviewing)
na reprezentatywnej próbie 1 018
mikroprzedsiębiorców, czyli osób
prowadzących jednoosobowe działalności
gospodarcze lub przedsiębiorstwa
zatrudniające do 9 osób.
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Krócej niż rok

21%
Od roku
do dwóch lat

15%

Nastroje
mikroprzedsiębiorców

Nastroje mikroprzedsiębiorców
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Satysfakcja u mikrofirm wysoka.
Niezależność największą zaletą z własnego
biznesu

Natomiast te korzyści odbijają się negatywnie na ilości wolnego
czasu, jakim dysponują mikroprzedsiębiorcy - tylko 9% deklaruje, że
ma go więcej dla siebie i rodziny.

Wyniki badania pokazują, że mikroprzedsiębiorcy w większości czują
satysfakcję z prowadzenia biznesu i - gdyby mogli cofnąć czas zdecydowaliby się na założenie działalności ponownie.

Czy prowadzenie działalności daje Ci
satysfakcję?

Ponad połowa ankietowanych przedsiębiorców (56%) odczuwa
satysfakcję z prowadzenia działalności gospodarczej, podczas gdy
tylko 12% nie deklaruje zadowolenia. Zadowolenie odczuwa
najwięcej mikrofirm z branży „nieruchomości” (78%); „działalność
profesjonalna, naukowa i techniczna” (72%) oraz „informacja i
komunikacja” (65%). Najwięcej respondentów odczuwających
niezadowolenie jest z branży transportowej (20%). W tej ostatniej
szczególnie dotkliwie przedsiębiorcy odczuwają bariery zewnętrzne oprócz niesprzyjających uwarunkowań prawnych, również braki
kadrowe w postaci kierowców.
Największą korzyścią z prowadzenia własnego biznesu jest w opinii
polskich mikroprzedsiębiorców niezależność. “Sam jestem sobie
szefem i sam o sobie decyduję” - odpowiedziało 62% ankietowanych.
Większe miesięczne zarobki oraz robienie tego, co się naprawdę lubi to korzyści dla ponad 40% ankietowanych w obydwu przypadkach.

Zdecydowanie nie
Raczej nie

8%
Trochę tak,
trochę nie

31%
N = 1 106
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

4%
Raczej tak

37%
Zdecydowanie tak

20%

Nastroje mikroprzedsiębiorców
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Czy mając obecną wiedzę, zdecydował/a/byś
się ponownie na założenie działalności
gospodarczej?
Zdecydowanie nie
Raczej nie

11%
Trudno
powiedzieć

23%

7%
Zdecydowanie tak

28%
Raczej tak

31%

Najlepiej o swojej sytuacji finansowej wypowiadała się branża IT
(“informacja i komunikacja”) - wśród jej reprezentantów aż 55%
sytuacja finansowa poprawiła się i tylko u 11% - pogorszyła.
Natomiast u 46% przedsiębiorców z branży samochodowej sytuacja
się pogorszyła (najwyższy wynik).

Czy kondycja finansowa Twojej firmy w ciągu
ostatniego roku w porównaniu z rokiem
poprzednim…
Zdecydowanie się
polepszyła

7%
Była bez zmian

N = 1 118
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Optymizm w finansach
Co do sytuacji finansowej w badanych mikroprzedsiębiorstwach,
ilości respondentów, u których się ona poprawiła w porównaniu z
rokiem poprzednim, pogorszyła i pozostała bez zmian były podobne w każdym przypadku odpowiedziało tak po ok. ⅓ ankietowanych.

35%
Raczej się
pogorszyła

22%
N = 904
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Raczej się
polepszyła

27%
Zdecydowanie się
pogorszyła

9%

Nastroje mikroprzedsiębiorców
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Jakie są Twoim zdaniem największe korzyści z prowadzenia działalności gospodarczej?
Sam sobie jestem szefem i o sobie decyduję

62%

Większe miesięczne zarobki

43%

Robię to co naprawdę lubię

41%

Realizuję się, prowadząc biznes

37%

Możliwość odliczania kosztów
Pracuję mniej, mam więcej czasu dla rodziny
Inne

29%
10%
2%

N = 1 120
Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondent mógł wybrać do 5 odpowiedzi.
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Warto tutaj sprawdzić, czy obecne korzyści z prowadzenia własnej
działalności pokrywają się z przyczynami, dla których przedsiębiorcy
tę działalność zakładali?
Analiza odpowiedzi, które zyskały najwięcej głosów, pokazuje, że
raczej tak.

64% ankietowanych wskazało na “potrzebę niezależności i
samodzielności” i podobna liczba udzieliła takiej odpowiedzi jako
największa korzyść.

Nastroje mikroprzedsiębiorców
Perspektywa wyższych zarobków skusiła 55% respondentów do
założenia własnej działalności - ale obecnie 43% wymienia wyższe
miesięczne zarobki wśród głównych przyczyn założenia biznesu.
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Różnica w odpowiedziach wskazuje na to, że nie u wszystkich
miesięczne zarobki okazały się tak wysokie, jak się spodziewali.

Co skłoniło Cie do założenia działalności gospodarczej?
Potrzeba niezależności i samodzielności

64%

Perspektywa wyższych zarobków niż na
umowie o pracę / innych formach zatrudnienia
Potrzeba osiągnięć, których nie mógł/mogłabym
zrealizować bez założenia działalności

55%
41%

Wymóg pracodawcy
Szanse na uzyskanie dotacji
Inne

17%
10%
4%

N = 1 135
Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondent mógł wybrać do 5 odpowiedzi.
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Nastroje mikroprzedsiębiorców
Natomiast bardziej optymistyczni są mikroprzedsiębiorcy co do
swojej przewidywanej sytuacji finansowej w nadchodzącym roku aż połowa spodziewa się, że będzie lepsza, niż w roku bieżącym i
22% - że będzie gorsza.
Co do branż, tradycyjnie branża IT również w nadchodzącym roku
spodziewa się poprawy swojej sytuacji finansowej, poza nią również
„finanse i ubezpieczenia”, „zakwaterowania i gastronomia” oraz
“działalność profesjonalna, naukowa i techniczna” (wszystkie po ok.
50%).
Najmniejszy optymizm wykazała branża “zdrowie”, u której aż 36%
przedsiębiorców spodziewa się pogorszenia sytuacji finansowej,
natomiast polepszenia - tylko 24%.

Warunki prowadzenia mikrobiznesu raczej
trudne, niż łatwe
Zapytani, czy łatwo prowadzić w Polsce działalność gospodarczą,
mikroprzedsiębiorcy odpowiedzieli w większości, że trudno (55%
odpowiedzi, zsumowane “trudno” i “bardzo trudno”). Łatwo prowadzi
się działalność tylko 15% mikrofirm. W ocenie mikrofirm, na
przestrzeni ostatnich kilku lat warunki do prowadzenia biznesu
raczej się pogorszyły (uważa tak 49% badanych), niż polepszyły
(20%). Bez zmian pozostały dla 31%.
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Czy w tym roku spodziewasz się, że kondycja
finansowa Twojej firmy…
Na pewno
będzie lepsza

9%
Będzie bez zmian

37%
Raczej będzie gorsza

16%
N = 1 172
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Raczej będzie lepsza

31%
Na pewno
będzie gorsza

7%

Nastroje mikroprzedsiębiorców
Skoro mikroprzedsiębiorcy odczuwają satysfakcję z prowadzonej
działalności i przejawiają optymistyczne podejście do swojej sytuacji
finansowej, sprawdziliśmy też, co sądzą o postrzeganiu ich przez
społeczeństwo.
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Jaki jest Twoim zdaniem obraz przedsiębiorcy
w społeczeństwie?
Zdecydowanie pozytywna

Zdaniem prawie 29% obraz przedsiębiorcy jest w Polsce pozytywny, a
32% - negatywny.
Co ciekawe, to najwięcej najmłodszych (do 24 lat) uważa, że obraz
przedsiębiorcy w społeczeństwie jest pozytywny - 55%. Podobnie
uważa tylko 23% respondentów w wieku 50 lat i więcej. Również
najmłodsi są najbardziej zadowoleni z prowadzonej działalności deklaruje to aż 73%, podczas gdy tylko 49% w wieku 50+.
Czy jest to tylko przejaw młodzieńczego optymizmu najmłodszych i
rozsądku dojrzałych przedsiębiorców, czy może przejaw zmiany
pokoleniowej, jaka dokonała się w polskich mikrofirmach?

2%
Trochę pozytywna,
trochę negatywna

39%
Raczej negatywna

25%
N = 1 106
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Zdecydowanie
negatywna

31%
Raczej
pozytywny

27%

Nastroje mikroprzedsiębiorców
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Czy Twoim zdaniem w Polsce łatwo jest
prowadzić działalność gospodarczą?

Czy Twoim zdaniem w ostatnich latach
warunki do prowadzenia działalności w
Polsce…

Bardzo łatwo

Zdecydowanie
się polepszyły

2%

Raczej łatwo

13%

Raczej trudno

37%
Bardzo trudno

18%

Trochę trudno,
trochę łatwo

30%

N = 1 185
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Co więcej, najwięcej mikrofirm jest zdania, że warunki prowadzenia
biznesu pogorszyły się w ostatnich latach. Twierdzi tak prawie
połowa ankietowanych, podczas gdy ok. 20% zauważa poprawę.

2%
Raczej się
pogorszyły

33%
Zdecydowanie
się pogorszyły

16%

Raczej się polepszyły

18%
Są bez zmian

31%

Nastroje mikroprzedsiębiorców
W których branżach łatwo, a w których
trudno prowadzi się działalność
gospodarczą?
Warunki do prowadzenia działalności gospodarczej najlepiej
oceniają przedsiębiorcy z branży “informacja i komunikacja”, czyli
szeroko pojętej branży IT.
Tylko 34% z nich uważa, że działalność gospodarczą prowadzi się w
Polsce łatwo, natomiast aż 26% - że łatwo.
Były to jedne z najwyższych odpowiedzi we wszystkich sektorach.
Podobnie pozytywne zdanie mają przedsiębiorcy z branży “Kultura i
rekreacja” - tylko 41% z nich uważa, że działalność gospodarczą
prowadzi się w Polsce trudno i aż 30% - że łatwo.
“Obsługa rynku nieruchomości” oraz “administrowanie i działalność
wspierająca” to kolejne branże, w których - zdaniem respondentów działalność prowadzi się łatwo - wypowiedziało się tak po 25%
ankietowanych.
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Z drugiej strony, najwięcej ankietowanych uważa, że działalność
gospodarczą prowadzi się trudno w branżach “przemysł, w tym
rolnictwo i rybactwo” (aż 81%) oraz “zakwaterowanie i
gastronomia” (71%).
Niewielu respondentów z tych branż uważa też, że działalność w
Polsce prowadzi się łatwo - tylko 10% z pierwszej i 7% z drugiej
podziela taką opinię. Ze wszystkich sektorów, najmniej (5%)
przedsiębiorców z branży budowlanej uważa, że działalność w Polsce
prowadzi się łatwo.

Nastroje mikroprzedsiębiorców
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Czy Twoim zdaniem w Polsce łatwo jest prowadzić działalność gospodarczą?
Przemysł

81%

Zakwaterowanie i gastronomia

71%

Finanse i ubezpieczenia

66%

Budownictwo

66%

Handel i naprawa samochodów

10%

22%
26%

7%
8%

29% 5%

68%

25%

7%

Nieruchomości

50%

25%

25%

Administracja

50%

25%

25%

Zdrowie i pomoc społeczna

44%

Kultura i rekreacja

40%

Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna

40%

Informacja i komunikacja

Trudno

9%

Trochę trudno, trochę łatwo

34%

Łatwo

N = 1 185
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

39%
30%

30%
40%

40%

17%

20%
19%

Nastroje mikroprzedsiębiorców
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Najwięcej czasu polscy mikroprzedsiębiorcy poświęcają na realizację
zleceń (przyznało to 60% ankietowanych). Kolejne czynności
znalazły się na zdecydowanie dalszych miejscach, ale warto tu
zwrócić uwagę na to, że sprawy formalno-księgowe oraz nadążanie
za zmianami prawo-podatkowymi wskazało po ponad 20%

ankietowanych - co mimo wszystko stanowi znaczący procent czasu
najmniejszych przedsiębiorców.
Dokształcanie i rozwój firmy znalazły się dopiero na czwartym
miejscu - co może mieć wpływ na potencjał rozwojowy polskiego
mikrobiznesu.

Na jakie czynności poświęcasz najwięcej czasu?
Realizacja zleceń

60%

Szukanie zleceniodawców

28%

Formalno księgowe

25%

Dokształcanie, rozwój firmy

23%

Nadążanie za zmianami prawnymi i podatkowymi

22%

Podróże służbowe
Inne

10%
0,6%

N = 1 143
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Nastroje mikroprzedsiębiorców
Długodystansowcom trudniej prowadzić
działalność
Ze względu na długość prowadzenia biznesu, najlepiej warunki do
prowadzenia działalności oceniają przedsiębiorcy o średnim stażu
(1-2 lata prowadzenia działalności) - połowie biznes prowadzi się
trudno, a 19% - łatwo. Prawdopodobnie, po przezwyciężeniu
początkowych trudności związanych z prowadzeniem biznesu, ta
grupa przedsiębiorców zaczyna cieszyć się własną firmą, nie tracąc
entuzjazmu, ale nie odczuwając jeszcze zmęczenia.
Paradoksalnie to przedsiębiorcom prowadzącym działalność
najdłużej - najtrudniej się ją prowadzi. 57% respondentów o ponad
2-letnim stażu działalności uważa, że działalność w Polsce prowadzi
się trudno, natomiast tylko 14% - że łatwo.
Analogicznie, przedsiębiorcy o ponad 2-letnim stażu uważają, że
warunki do prowadzenia działalności w Polsce w ostatnich latach się
pogorszyły (52%), zaś w oczach tylko 17% się poprawiły. Mikrofirmy
z najkrótszym stażem okazały się tu najbardziej optymistyczne
(analogicznie 43% i 29%).
Patrząc na wiek samych przedsiębiorców, zdecydowanie najlepiej
prowadzi się własne firmy najmłodszym (18-24 lata) - wśród nich
tylko 30% prowadzi się je trudno, a aż 22% - łatwo.
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Były to najbardziej pozytywne wskazania wśród wszystkich grup
wiekowych. Natomiast wśród przedsiębiorców starszych niż 50 lat, aż
65% uważa, że działalność w Polsce prowadzi się trudno, zaś tylko
9% - łatwo.
Co gorsze, również ci przedsiębiorcy postrzegają warunki do
prowadzenia biznesu w Polsce jako coraz trudniejsze - 60% z nich
uważa, że warunki do prowadzenia działalności pogorszyły się w
ostatnich latach, natomiast tylko 18% - że się poprawiły.

Łatwość prowadzenia działalności rośnie
wraz z poziomem zarobków
Ciekawych wniosków dostarcza analiza łatwości prowadzenia
biznesu w zależności od osiąganych z niej przychodów. W skrócie łatwość rośnie wraz z przychodami. Mikrofirmom o przychodach
miesięcznych do 3 tys. zł. działalność prowadzi się najtrudniej (tak
twierdzi 69% ankietowanych o takim poziomie przychodów),
natomiast 3% - że jest to łatwe. Z drugiej strony, po przekroczeniu 10
tys. zł przychodów, mikrofirmy zaczynają postrzegać warunki do
prowadzenia działalności w Polsce znacznie lepiej - trudno prowadzi
się biznes ok. 45% z nich, natomiast łatwo - aż 23% (przychody
powyżej 20 tys. zł miesięcznie).

Nastroje mikroprzedsiębiorców
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Bariery prowadzenia działalności
Skoro mikrofirmy oceniają warunki
do prowadzenia działalności w Polsce
raczej negatywnie, należy się
zastanowić, co jest tego
przyczyną.
W ich ocenie, największymi
obciążeniami w prowadzeniu
działalności to bariery zewnętrzne,
tj. zbyt wysokie składki ZUS
i podatki oraz zbyt często
zmieniające się prawo.
Zmian w prawie, szczególnie
w tym roku, jest szczególnie dużo
dla firm (wymienić choćby można
JPK czy Split payment), nie dziwi
więc częste wskazywanie
tej odpowiedzi.

Bariery wewnętrzne,
np. niepewność finansowa,
stres czy brak wolnego czasu
pojawiały się w odpowiedziach
ankietowanych mikroprzedsiębiorców
znacznie rzadziej. W tym, prowadzenie
księgowości jest kłopotliwe tylko dla 19%
ankietowanych. Jest to druga najrzadziej
wymieniana bariera w prowadzeniu działalności.

Nastroje mikroprzedsiębiorców
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Co jest dla Ciebie największym obciążeniem w prowadzeniu działalności?
Zbyt wysokie składki ZUS

71%

Zbyt wysokie podatki

61%

Zbyt często zmieniające się prawo

44%

Niepewność finansowa

39%

Stres związany z prowadzeniem działalności

34%

Skomplikowane rozliczenia kosztów

30%

Brak wolnego czasu

25%

Cierpiące na tym życie prywatne

23%

Nadmiar obowiązków

21%

Prowadzenie księgowości

19%

Uciążliwe kontrole
Inne

13%
2%

N = 1 157
Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondent mógł wybrać 3 odpowiedzi
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Nastroje mikroprzedsiębiorców
Jakich usprawnień ze strony państwa
oczekują mikroprzedsiębiorcy?
W świetle powyższych odpowiedzi, nie dziwi więc, że
mikroprzedsiębiorcy oczekują od państwa przede
wszystkim niższych składek ZUS i podatków,
a także uproszczenia przepisów i VAT.
Prawie jedna czwarta oczekuje łatwiejszego
załatwiania spraw przez ePUAP, widać więc
w przedsiębiorcach chęć załatwiania spraw
urzędowych drogą elektroniczną. Być może
to ułatwienie przekonałoby większą
liczbę przedsiębiorców do obowiązku JPK,
którego zniesienia chciałby obecnie
co piąty ankietowany.
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Jakich usprawnień ze strony państwa oczekujesz?
Niższych składek ZUS

78%

Niższych podatków

69%

Uproszczenia przepisów o VAT

48%

Łatwiejszego załatwiania spraw przez ePUAP

24%

Likwidacji obowiązku JPK

20%

Zmniejszenia liczby kontroli
Inne

17%
4%

N = 1 113
Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respondent mógł wybrać 3 odpowiedzi
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Ocena urzędów
i instytucji

Ocena urzędów i instytucji

24

Współpraca z Urzędem Skarbowym
i ZUS - raczej dobrze oceniana

Jak oceniasz obsługę klientów w swoim
oddziale ZUS?

Biorąc pod uwagę niezadowolenie mikrofirm z wysokości składek
ZUS i podatków, ciekawy jest ich stosunek do współpracy z urzędami,
które pobierają te opłaty.

Zdecydowanie
źle

Okazuje się, że mikroprzedsiębiorcy oceniają ich obsługę przez
obydwa urzędy raczej pozytywnie lub neutralnie, niż negatywnie.
Wydaje się więc, że negatywny stosunek biznesu do tych urzędów,
który funkcjonował przez lata, powoli się zmienia. Negatywne
emocje wzbudza zaś wysokość samych świadczeń odprowadzanych
przez mikrobiznes.
Co do ZUS, aż 40% ankietowanych przedsiębiorców ocenia obsługę
klienta przez ten urząd pozytywnie (zsumowane odpowiedzi “dobrze”
i “raczej dobrze”), podobna liczba neutralnie, natomiast 20% negatywnie.
Co ciekawe, najlepiej współpracę z ZUS oceniają przedsiębiorcy z
najdłuższym stażem prowadzenia działalności (ponad 2 lata) - wśród
nich 42% oceniło obsługę klienta w ZUS jako “dobrą”, zaś tylko 18%
- “złą”.

8%
Ani dobrze ani źle

41%
Raczej źle

11%

Raczej dobrze

32%
Zdecydowanie
dobrze

8%

N = 1 102
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Dysproporcje są jeszcze większe w przypadku współpracy z Urzędem
Skarbowym - tę pozytywnie ocenia 46% respondentów, neutralnie
38%, zaś tylko 16% - negatywnie.
Najstarsi stażem przedsiębiorcy również współpracę z US oceniają
najlepiej - 48% pozytywnie, zaś tylko 14% - negatywnie.

Ocena urzędów i instytucji

25

Jak oceniasz obsługę klientów w swoim
Urzędzie Skarbowym?
Zdecydowanie dobrze

7%
Raczej dobrze

38%
Raczej źle

10%
N = 1 102
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Ani dobrze ani źle

38%
Zdecydowanie źle

6%

Koszty i podatki

Koszty i podatki
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W jaki sposób rozliczasz się z podatku
dochodowego?

Jak często rozliczasz się z podatku
dochodowego i podatku VAT?
Miesięcznie
Ryczałtem

Według
zasad ogólnych

59%

69%

11%
Liniowo

53%
Kwartalnie
31%

30%

26%
Jestem zwolniony

N = 1 081
Źródło: ARC Rynek i Opinia, 2018

Najwięcej mikroprzedsiębiorców w Polsce rozlicza się w podatku
dochodowego wg. zasad ogólnych (prawie 60%), zdecydowanie mniej
liniowo czy ryczałtem.
Podobnie, najwięcej z ankietowanych przedsiębiorców rozlicza się z
podatku dochodowego i VAT miesięcznie (prawie 70% i 53%
odpowiednio), zdecydowanie mniej - kwartalnie.

21%

Dochodowy

VAT

N = 1 078
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Koszty i podatki
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Polscy mikroprzedsiębiorcy są mobilni - najczęściej rozliczanymi
przez nich kosztami są opłaty za telefon i internet oraz za paliwo.
Opłaty za wyposażenie, wynajem, energię, wodę itp. oraz za
wynagrodzenia dla pracowników są rozliczane rzadziej.

Jakie koszty najczęściej rozliczasz?
Opłaty za telefon i internet
64%
Paliwo

W jaki sposób zakładałeś/aś
swoją działalność gospodarczą?

62%
Wyposażenie
Skorzystałem
z usług inFakt.pl

Tradycyjnie
w urzędzie

69%

11%

37%
Opłaty za wynajem
31%

Online

20%

Opłaty za energię, wodę
29%
Wynagrodzenia dla pracowników
26%

N = 1 075
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

Pomimo mobilności podczas prowadzenia biznesu, zakładanie
działalności gospodarczej odbywało się w większości tradycyjnie w
urzędzie - wskazało na to 69% badanych. Dla porównania, online
firmę zakładało tylko 20% przedsiębiorców.

Inne
12%

N = 1 045
Odpowiedzi nie sumują się do 100%, gdyż respodent mógł wybrać więcej
niż jedną odpowiedź.
Źródło: ARC Rynek i Opinia na zlecenie inFakt, 2018

O inFakt

O inFakt
inFakt oferuje nowoczesne rozwiązania
księgowe za pomocą aplikacji www oraz
mobilnej. Oprócz programu do
fakturowania i księgowości, inFakt
świadczy też pełną obsługę księgową
za pomocą Ogólnopolskiego Biura
Rachunkowego oraz pomaga od
podstaw założyć jednoosobową
działalność gospodarczą.

Kontakt z nami
infolinia: 22 307 19 18
e-mail: info@infakt.pl
pon. - sob. w godzinach 7 - 22
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Obecnie z usług inFakt korzysta ponad 440 000 firm.
inFakt.pl został wyróżniony przez Aulę Polska
nagrodą Auler 2011, przyznawaną osobom
i firmom będący wzorem dla polskiego
biznesu technologicznego, w 2014 nagrodą
AppAward dla aplikacj mobilnej roku oraz
główną nagrodą w konkursie Mobile
Trends Awards 2015.
W 2017 programiści inFakt zdobyli
pierwszą nagrodę na #Small Business
Hackaton London z arbitrue, Inteligentnym
Asystentem Księgowym. W grudniu 2017 zespół,
w którym trzon stanowili programiści inFakt, zajął
pierwsze miejsce w kategorii technicznej i drugie
w biznesowej w konkursie #MinFinTech organizowanym
przez Ministerstwo Finansów.

