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Instytut Wolności

Instytut Wolności jest bezpartyjnym i niezależnym think-tankiem. Instytut tworzy idee 
i rzetelną wiedzę we współpracy z najwybitniejszymi przedstawicielami świata biznesu, na-
uki i polityki; realizuje projekty, które mają wpływać na rzeczywistość, poprawiać jakość elit 
i debaty publicznej, upowszechniać strategiczne myślenie o Polsce i otaczającym ją świecie. 
Jednym z głównych celów Instytutu Wolności jest wspieranie przejrzystego dialogu między 
politykami i przedsiębiorcami. 

W trakcie kilkuletniej działalności Instytut Wolności opublikował szereg raportów, które po-
ruszały kwestie związane z polskim sektorem bankowym, polityką gospodarczą w Europie 
Środkowej, edukowaniem o przedsiębiorczości, polityką zdrowotną. Ponadto Instytut był or-
ganizatorem szeregu konferencji i spotkań, w tym m.in. debat prezydenckich. Naszymi gość-
mi byli m.in. prezydent Andrzej Duda, premier Beata Szydło, premier Węgier Wiktor Orban, 
wicepremier Mateusz Morawiecki, wicepremier Jarosław Gowin, były wicepremier Tomasz 
Siemoniak, a także marszałek woj. świętokrzyskiego Adam Jarubas. 

W 2015 i 2016 r. Instytut Wolności zrealizował dwie edycje Szkoły Przywództwa – cykl semina-
riów i spotkań z polskimi i zagranicznymi ekspertami. Podczas dwóch miesięcy intensywnych 
zajęć szefowie największych firm, eksperci znanych think-tanków i czołowi politycy inspiro-
wali, motywowali i uczyli blisko 300 młodych liderów z całej Polski.

Pomysłodawca Programu ASY

Marcin Piasecki - menadżer o bogatym doświadczeniu międzynarodowym zdobytym w wio-
dących instytucjach finansowych i inwestycyjnych, ekspert Instytutu Wolności.

Pracował w bankowości inwestycyjnej Citigroup w Paryżu i Londynie, od 2008 roku w pań-
stwowej firmie inwestycyjnej Mubadala Development Company (Zjednoczone Emiraty Arab-
skie). Po powrocie do Europy objął stanowisko dyrektora odpowiedzialnego za Corporate 
Finance w Kulczyk Investments w Londynie. W latach 2013 - 2016 był dyrektorem inwestycyj-
nym w Polskim Funduszu Rozwoju S.A.
 
Od czerwca 2016 roku pełni funkcję Wiceprezesa Zarządu ds. Inwestycyjnych Polskiego Fun-
duszu Rozwoju S.A.

Jako członek zespołu ekspertów przy wicepremierze Mateuszu Morawieckim pracował przy 
tworzeniu Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

We współpracy z Katedrą Ekonomii Stosowanej SGH prowadzi badania naukowe dotyczące 
mechanizmów rozwoju gospodarczego, publikując między innymi w „International Journal of 
Management and Economics”. 
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Szanowni Państwo,

Instytut Wolności za jeden z celów postawił sobie wspieranie przedsiębiorców i pełnienia roli 
platformy dialogu między biznesem a światem administracji i polityki. 

Jesteśmy think-tankiem, chcemy tworzyć wiedzę, ale przede wszystkim dążymy do tego, by 
nasze działania przynosiły realne efekty – nie tylko na papierze, ale i w rzeczywistości. 

Takim projektem są ASY Polskiej Gospodarki – adresowane do polskich przedsiębiorstw pry-
watnych zatrudniających między 250 a 5000 pracowników i spełniających kryteria odpowied-
niej wysokości przychodów.

Pomysłodawcą projektu jest Marcin Piasecki, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju, który 
ze wsparciem grupy ekspertów z EY i BZ WBK stworzył listę przedsiębiorstw i na podstawie 
dostarczonych przez firmy danych opracował niniejszy raport. 

Mam nadzieję, iż projekt ASY Polskiej Gospodarki realnie przyczyni się do tego, że grupa du-
żych przedsiębiorstw omawianych w raporcie w niedalekiej perspektywie stanie się prawdzi-
wymi polskimi czempionami. Wszystkim Państwu tego życzymy i zapraszamy do współpracy 
z Instytutem Wolności.

Dziękuję bardzo ministrowi rozwoju, wicepremierowi Mateuszowi Morawieckiemu za obję-
cie patronatu nad projektem.

Igor Janke
prezes Instytutu Wolności
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Szanowni Państwo,

niniejszy raport stanowi rezultat prac analitycznych podjętych we współpracy z przedsta-
wicielami ASÓW. Zamiarem Instytutu Wolności jest regularne przygotowywanie raportów, 
które mają pogłębić zrozumienie sytuacji i uwarunkowań szczególnej grupy przedsiębiorstw, 
jaką są ASY oraz śledzenie zmian zachodzących w tym środowisku.

Mam nadzieję, że Program ASY stanie się forum wymiany informacji między przedsiębiorcami 
a stroną publiczną. W ramach Programu ASY organizowane będą kameralne spotkania wła-
ścicieli ASÓW i członków ich zarządów z kluczowymi przedstawicielami sektora publicznego. 
Spotkania te będą koncentrowały się na kwestiach szczególnie ważnych z punktu widzenia 
rozwoju tych przedsiębiorstw. Pierwsze takie spotkanie odbyło się z udziałem wiceministra 
Radosława Domagalskiego i dotyczyło kwestii wsparcia eksportu polskich przedsiębiorstw 
oraz ich „umiędzynarodowienia”. 

Jestem przekonany, że tego rodzaju kontakty i dialog członków władz z przedsiębiorcami 
oraz przedsiębiorców we własnym gronie, które inicjujemy w ramach Programu ASY, dopro-
wadzą do wypracowania skutecznych narzędzi wsparcia dalszego rozwoju tej grupy podmio-
tów gospodarczych. Zespół Instytutu Wolności będzie zabiegał o to, by wypracowane w tym 
trybie rozwiązania były wprowadzane w życie. 

W mojej ocenie Program ASY ma szansę nagłośnić stanowisko i poglądy polskich przedsię-
biorców w debacie publicznej. Aby tak się jednak stało, niezbędne będzie zaangażowanie za-
równo strony publicznej jak i samych przedsiębiorców. Patronat ministra rozwoju Mateusza 
Morawieckiego nad Programem oraz bezpośrednie zaangażowanie właścicieli i zarządzają-
cych ASAMI w przygotowanie niniejszego raportu jest obiecującym tego początkiem.

Dziękuję bardzo Agnieszce Wolskiej i Aleksandrze Rabczyńskiej z BZ WBK oraz Łukaszowi 
Zalickiemu i Piotrowi Tutakowi z EY za wsparcie przy pracy nad raportem.

 

Marcin Piasecki
Ekspert Instytutu Wolności

Autor Programu ASY
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Streszczenie

Od ponad dwóch dekad sektor prywatny napędza polską gospodarkę, a jego znacznie ro-
śnie. Sektor ten zatrudnia ponad 12 milionów pracowników i tworzy koło 80% wartości do-
danej w gospodarce. Swój udział w wartości dodanej stale powiększał w tym czasie również 
polski kapitał prywatny. W 2014 roku odpowiadał za wytworzenie ponad 60% tej wielkości 
w polskiej gospodarce.

Istotne miejsce w sukcesie gospodarki naszego kraju mają ASY. To prywatne polskie przed-
siębiorstwa, które charakteryzują się wystarczającą wielkością, by pełnić rolę strategicznych 
aktywów Polski i napędzać wzrost gospodarczy w przyszłości. ASY, choć należą do sektora 
dużych firm, są znacząco mniejsze od największych polskich przedsiębiorstw. 

Rys.1  ASY sytuują się między średnimi a bardzo dużymi firmami

Źródła: Komisja Europejska; Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE); analiza zespołu

Około 60% ASÓW zatrudnia poniżej 500 osób oraz osiąga przychody i aktywa poniżej 100 
milionów euro. Najwięcej ASÓW prowadzi działalność w województwie mazowieckim. ASY 
wyróżniają się pozytywnie na tle całej gospodarki: w latach 2009-2014 ich przychody rosły 
w tempie ok. 10% rocznie, czyli dwa razy szybciej niż w całym sektorze przedsiębiorstw. 
W tym samym okresie ASY podwoiły eksport, zwiększając jego dynamikę nawet wtedy, gdy 
spadała dynamika eksportu całej gospodarki. ASY charakteryzują się także większą efektyw-
nością – obecnie generują przeciętnie o 40% wyższe przychody na pracownika niż duże firmy 
zatrudniające powyżej 250 osób.

ASY prężnie się rozwijają, a ich właściciele planują dalsze inwestycje. Badania pokazują, że 
istotne dla tych firm obszary rozwoju to działalność zagraniczna, innowacyjność i kapitał 
ludzki. ASY potrzebują jednak szeregu usprawnień systemowych ze strony państwa, których 
wprowadzenie pozwoliłoby udoskonalić warunki ich funkcjonowania zarówno w Polsce, jak 
i na rynkach zagranicznych. Usprawnienia te powinny dotyczyć m.in. wdrożenia narzędzi 
wspierających ASY w kluczowych obszarach rozwoju, a także zmniejszenia barier administra-
cyjnych i prawno-podatkowych. Ostatecznym celem wspierania działalności ASÓW jest prze-
kształcenie ich w globalnych graczy, skutecznie konkurujących na arenie międzynarodowej.

Sukcesy ASÓW można zaobserwować w kilku największych gospodarkach Europy Zachod-
niej – szczególnie w Niemczech i Wielkiej Brytanii. U zachodnich sąsiadów Polski działa blisko 
15 razy więcej firm z kategorii ASÓW niż w naszym kraju. Jednym z kluczowych czynników 
wpływających na liczebność ASÓW w Niemczech jest praktykowany tam model zarządzania. 

Kategoria
firm

Duże

ASY

Średnie

Liczba
pracowników

powyżej

≤ 5.000

< 250

Przychody
miliony EURO

powyżej               

≤ 1.500              lub

≤ 50                    lub

Suma bilansowa
miliony EURO

powyżej                

≤ 2.000

≤ 43
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Opiera się on na dążeniu do wiodącej pozycji na globalnych niszowych rynkach, kulturze 
organizacyjnej wynikającej z rodzinnej struktury własności oraz na efektywności operacyjnej 
kluczowych procesów. Ważne jest także otoczenie biznesowe wspierające rozwój w perspek-
tywie długoterminowej.
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Wprowadzenie

Na przykładzie kilku wysoko rozwiniętych krajów Europy Zachodniej można zaobserwować, 
że siła, rozwój i dynamika ich gospodarek wynikała i wynika ze sprzyjających uwarunkowań 
prowadzenia działalności przedsiębiorstw. Przez lata źródeł wzrostu gospodarczego upatry-
wano w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, które występują najliczniej i są objęte 
szczególną troską różnych instytucji Unii Europejskiej. Za kolejne źródło uważane są korpo-
racje międzynarodowe, które w ostatnich dekadach uniezależniały się od krajów macierzy-
stych wchodząc na kolejne rynki oraz przenosząc produkcję do krajów o niskich kosztach 
pracy, a siedziby do krajów o korzystnych systemach podatkowych.

Tymczasem na liderów w swoich branżach i aktywa strategiczne krajowych gospodarek czę-
sto wyrastają przedsiębiorstwa sytuujące się między sektorem MŚP a korporacjami. Lide-
rami tymi są przedsiębiorstwa duże, ale dalekie od pozycji koncernów globalnych. Firmy, 
o których mowa, cechuje przewaga krajowego kapitału prywatnego oraz większy potencjał 
produkcyjny, innowacyjny i eksportowy. Jednocześnie są to przedsiębiorstwa ambitne i bar-
dzo prężne, elastycznie reagujące na zmieniające się otoczenie. Często zaliczają się one do 
firm rodzinnych, przez lata budowanych przez rodzimych przedsiębiorców. Oprócz zysków 
przedsiębiorcy ci nastawieni są na rozwój pracowników, lokalnych gospodarek i krajowej 
przedsiębiorczości. Zarządzający tymi firmami skupiają się na długoterminowym wzroście 
i zwrotach z inwestycji w długim okresie. Czerpią też satysfakcję z budowania sukcesu swoich 
przedsiębiorstw w perspektywie wielu lat.

Przedstawione poniżej wyniki badań ukazują wyraźne różnice pomiędzy ASAMI a ogółem 
dużych firm. Potwierdza to sensowność wyodrębnienia i zdefiniowania nowej kategorii 
przedsiębiorstw w Polsce. Ponadto szczegółowa analiza informacji udostępnianych przez 
ASY potwierdza ich potencjał rozwoju i skłania do refleksji nad możliwymi działaniami, które 
mogłyby stworzyć im możliwie najlepsze warunki dalszego wzrostu z korzyścią dla całej pol-
skiej gospodarki.
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Charakterystyka ASÓW

Kategoria ASÓW, czyli prywatnych przedsiębiorstw z przewagą kapitału polskiego, plasują-
cych się między średnimi a największymi firmami działającymi w Polsce, została wyodręb-
niona na podstawie kryteriów ilościowych, takich jak wielkość zatrudnienia czy poziom przy-
chodów. Grupę ASÓW charakteryzuje także szereg cech jakościowych, takich jak szczególny 
potencjał rozwoju, nastawienie na ekspansję geograficzną i wchodzenie na nowe rynki pro-
duktowe, innowacyjność produktów i procesów. Znaczenie sektora prywatnego oraz rodzi-
mego kapitału w polskiej gospodarce od lat stale rośnie. Polskie ASY osiągają kolejne sukcesy 
i budują pozycję liderów w poszczególnych branżach. W związku z tym wskazane jest, aby 
tworzone rozwiązania i instrumenty polityki gospodarczej uwzględniały szczególne potrzeby 
tej grupy firm.

Znaczenie krajowego sektora prywatnego w polskiej gospodarce

Od początku lat 90., wraz ze zmianami w kierunku gospodarki kapitalistycznej, udział sektora 
prywatnego w gospodarce Polski rósł z roku na rok; z czasem stał się on dominującą skła-
dową gospodarki. W latach 1994-2014 zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło o ponad 
50%. Obecnie odpowiada on za wytwarzanie około 80% wartości dodanej i zatrudnia ponad 
12 mln osób, czyli niemal 80% ogółu pracujących. Tymczasem w przypadku sektora publicz-
nego zatrudnienie w latach 1994-2014 spadło o ponad 50%.

Rys.2  W polskiej gospodarce stale rośnie znaczenie sektora prywatnego, w którym 
pracuje niemal 4/5 zatrudnionych

Pracujący w sektorze prywatnym, procent ogółu

Wartość dodana w sektorze prywatnym, procent ogółu

Źródła: Międzynarodowa Organizacja Pracy; Główny Urząd Statystyczny; analiza zespołu. 

58% 73% 79%

1994 2004 2014

62% 74% 80%

1994 2004 2014
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Stały wzrost sektora prywatnego przyczynił się do wzrostu wartości dodanej brutto całej go-
spodarki Polski. W ciągu ostatnich 5 lat zwiększyła się ona o 20%. W ramach sektora prywat-
nego najszybciej rosła wartość dodana sektora krajowego. Powiększył on swój udział z 61% 
do 65% w wartości dodanej ogółem, kosztem sektora publicznego. Udział własności zagra-
nicznej pozostał natomiast na tym samym poziomie.

Rys.3  Krajowy prywatny kapitał odpowiada obecnie za około 2/3 wartości dodanej, 
powiększając swój udział o 4 p. p. od 2010 roku

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; analiza zespołu

ASY jako nowa kategoria polskich firm

Kategoria ASÓW została wyodrębniona z grupy dużych firm. ASY to podmioty prywatne, 
które zatrudniają poniżej 5 tysięcy osób oraz osiągają skonsolidowane przychody o warto-
ści poniżej 1,5 mld euro lub posiadają skonsolidowane aktywa poniżej 2 mld euro, będące 
jednocześnie spółkami niezależnymi. ASY nie należą do największych podmiotów w polskiej 
gospodarce, lecz stanowią znaczną część dużych firm prywatnych o kapitale polskim. Warto 
odnotować, że według definicji ASÓW stosowanych we Francji zagraniczne pochodzenie ka-
pitału nie wyklucza przedsiębiorstw z tej grupy. W Polsce biorąc pod uwagę przychody i ak-
tywa podmiotów dominujących wobec polskich przedsiębiorstw z kapitałem zagranicznym, 
w przeważającej większości podmioty te nie spełniają kryteriów finansowych kwalifikujących 
je do kategorii ASÓW.

Rys.4  ASY sytuują się między średnimi a bardzo dużymi firmami

Źródła: Komisja Europejska; Institut National de la Statistique et des Études Économiques (INSEE); analiza zespołu
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+20%
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ASY jako duże przedsiębiorstwa charakteryzuje wystarczająca wielkość, by uzyskać i umac-
niać swą pozycję międzynarodową poprzez eksport, a nawet inwestować w rozwój działalno-
ści zagranicznej, dokonując przejęć w innych krajach. Wysokie przychody i poziom aktywów 
pozwalają im osiągać tzw. korzyści skali, optymalizować koszty i zwiększać siłę przetargową. 
Stać je również na rozwijanie specjalistycznych technologii oraz inwestowanie w działalność 
w nowych branżach. 

Nie oznacza to jednak, że ASY nie potrzebują wsparcia ze strony organów administracji pań-
stwowej. Chodzi jednak o wsparcie innego rodzaju niż to, o jakie zabiegają firmy z sektora 
MŚP i bardzo duże przedsiębiorstwa.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mogą korzystać z usług instytucji rządowych i samorządo-
wych takich jak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości czy Urzędy Pracy, a także licz-
nych zrzeszeń branżowych czy inkubatorów przedsiębiorczości. Zagraniczni inwestorzy czę-
sto przyciągani są przy pomocy ulg podatkowych czy dotacji na rozpoczęcie działalności. 
Największe państwowe firmy cieszą się natomiast szczególną uwagą władz państwowych, 
ponieważ często są to przedsiębiorstwa działające w sektorach strategicznych z punktu wi-
dzenia polityki rządu. ASY natomiast nie są objęte sformalizowanymi działaniami ze strony 
państwa, mimo że mają bardzo duży potencjał wzrostu i rozwoju działalności na rynkach 
międzynarodowych.

Rys.5  Jak wynika z szacunków, w Polsce prowadzi działalność około 500 ASÓW

Liczba przedsiębiorstw1 w Polsce, w tysiącach (2014)

1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych z wyłączeniem firm kategorii mikro, zatrudniających < 10 osób
2 Zbyt dużych firm w tej kategorii jest 0,02 tysiąca, ze względu na zaokrąglenia na wykresie podane jest 0,0 tysięcy
3 Podmioty nie spełniające wszystkich kryteriów finansowych dla ASÓW oraz podmioty konsolidowane w ra-

mach innych grup kapitałowych

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Eurostat; analiza zespołu
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Podstawowe informacje o działalności ASÓW

ASY stanowią około 15% firm sektora niefinansowego, które zatrudniają powyżej 249 osób. 
Zatrudniają także około 15% osób pracujących w dużych firmach. Osiągają 20% przychodów 
wszystkich dużych firm w Polsce. ASY, na tle wszystkich dużych firm, charakteryzuje znacząco 
wyższa produktywność rozumiana jako wysokość przychodów firmy na jednego pracownika. 
W przypadku dużych firm wartość ta wynosi 620 tysięcy złotych, a w przypadku ASÓW aż 850 
tysięcy złotych rocznie. 

Rys.6  Przeciętne przychody na pracownika w przypadku ASÓW są o około 35% wyższe 
niż w całej kategorii dużych przedsiębiorstw

1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniające > 249 osób, w tym ASY

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; EMIS; analiza zespołu

Choć ASY formalnie zaliczane są do grona dużych firm, większość z nich sytuuje się bliżej firm 
średnich niż największych polskich przedsiębiorstw. Jest to zgodne z normalnym rozkładem 
podobnych populacji, gdzie liczebność podmiotów spada wykładniczo wraz ze wzrostem ich 
skali. Około 60% ASÓW zatrudnia mniej niż 500 osób, tyle samo osiąga przychody poniżej 
100 mln euro. Wartość aktywów aż 75% ASÓW wynosi poniżej 100 mln euro. Oznacza to, że 
mimo formalnej przynależności do kategorii dużych przedsiębiorstw ASY mogą borykać się 
z innymi problemami i w odróżnieniu od największych polskich firm wymagać innych instru-
mentów wsparcia w ramach polityki gospodarczej państwa.

Rys.7  Większość ASÓW zatrudnia mniej niż 500 osób oraz osiąga przychody i sumę 
bilansową poniżej 100 mln euro
 

1 Ze względu na rozłączne kryterium finansowe ASÓW wartość zawiera także firmy o przychodach lub sumie 

bilansowej niższej niż próg odpowiednio 50 i 43 mln EUR

Źródła: Rzeczpospolita; EMIS; analiza zespołu
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Siedziby ASÓW najczęściej zlokalizowane są w województwach, które cechują się wyższym 
poziomem rozwoju lokalnych regionalnych gospodarek na tle całej Polski. W województwie 
mazowieckim zlokalizowanych jest ponad 20% ASÓW. Aż 80% ASÓW ma siedzibę w 8 woje-
wództwach o najwyższej ich koncentracji.

Rys.8  80% ASÓW jest zlokalizowanych w 8 województwach

  

Źródła: Rzeczpospolita; analiza zespołu

Podobnie jak w całej grupie dużych przedsiębiorstw w Polsce, w kategorii ASÓW dominu-
jącymi branżami są przetwórstwo przemysłowe oraz handel. Są to także dwie największe 
pod względem wartości dodanej branże w całej polskiej gospodarce; każda z nich tworzy po 
około 19% wartości dodanej.

Koncentracja Asów:

Powyżej 20%

Pomiędzy 5% a 20%
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16 ASY POLSKIEJ GOSPODARKI

Rys. 9  Działalność ASÓW w 3/4 koncentruje się w sektorze przetwórstwa przemysło-
wego oraz handlu

1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniające > 249 osób, wyłączając ASY

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; EMIS; analiza zespołu

Udział branży handlowej w kategorii ASÓW znacznie przewyższa udział branży handlowej 
wśród pozostałych dużych przedsiębiorstw. Z jednej strony sektor ten cechuje się niską war-
tością dodaną czy rentownością i nie należy do istotnych źródeł wzrostu gospodarki. Z dru-
giej strony, działalność tych przedsiębiorstw często polega także na opracowaniu produk-
tów, zarządzaniu łańcuchem wartości i tworzeniu własnych sieci dystrybucyjnych w kraju i za 
granicą. Dodatkowo, według analiz McKinsey, to właśnie polski handel detaliczny jest jedyną 
branżą, która osiągnęła produktywność na poziomie krajów starej Unii Europejskiej (UE-15).

Udział przetwórstwa przemysłowego wśród ASÓW zbliżony jest do udziału przetwórstwa 
w całym sektorze dużych przedsiębiorstw. Należy jednak zwrócić uwagę, że 1/3 przetwór-
stwa przemysłowego ASÓW to produkcja artykułów spożywczych i napojów. W kontekście 
wysokiej kapitałochłonności i coraz bardziej międzynarodowych łańcuchów dostaw, sukce-
sem jest, że ASY wspierane polskim prywatnym kapitałem są równie uprzemysłowione, co 
duże firmy z kapitałem państwowym lub zagranicznym. Biorąc pod uwagę wysoki, ciągle 
niewykorzystany, potencjał eksportowy tej branży, a także łączącą się z nim relatywnie wy-
soką innowacyjność i produktywność, należy pozytywnie ocenić wysoki udział przetwórstwa 
przemysłowego w kategorii ASÓW. Potencjał kreowania wzrostu gospodarczego przez prze-
mysł docenia wiele gospodarek rozwiniętych nastawionych na reindustrializację. Przemysł 
powinien być także jednym z filarów polskiego wzrostu gospodarczego. 
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Potencjał innowacyjny ASÓW

W rozwiniętych gospodarkach europejskich najwięcej innowacyjnych przedsiębiorstw znaj-
duje się w branży informacji i komunikacji oraz przetwórstwa przemysłowego. Odpowiednio 
68% oraz 58% firm w tych branżach w krajach starej Unii Europejskiej (UE-15) uznawanych 
jest za innowacyjne. Udział tych branż jest dobrym wskaźnikiem nowoczesności gospodarki. 
Rezultat porównania ASÓW i pozostałych dużych firm przedstawiono na rysunku 10.

Rys.10  Wśród ASÓW znajduje się proporcjonalnie więcej firm działających w innowa-
cyjnych branżach1

1 Branże informacja i komunikacja oraz przetwórstwo przemysłowe w podziale na stopnie techniki wg klasyfikacji 

GUS 
2 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniające > 249 osób, wyłączając ASY

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; analiza zespołu

Wstępna analiza pozwala stwierdzić, że wśród ASÓW jest proporcjonalnie więcej nowocze-
snych przedsiębiorstw. Wynika to głównie z nieco większej ilości firm z sektora przemysłowe-
go. Należy jednak zwrócić uwagę, że różnica pojawia się dopiero w segmencie o niskim stop-
niu techniki, reprezentującym w przypadku ASÓW głównie produkcję żywności oraz mebli. 
Branże te wykazują w Polsce wysoką dynamikę eksportu, jednak ich produktywność oraz ge-
nerowana przez nie wartość dodana jest zwykle niższa niż w segmentach wysokiej techniki.

Jednoznacznie pozytywny obraz ASÓW wyłania się przy analizie innowacyjności mierzonej 
poziomem nakładów oraz rezultatami działalności w sferze badań i rozwoju. Prawie 30% 
firm z przygotowanego przez dziennik Rzeczpospolita „Rankingu firm innowacyjnych 2015” 
zaliczanych jest do kategorii ASÓW. Biorąc pod uwagę, że ASY stanowią tylko 15% wszystkich 
dużych przedsiębiorstw, a ranking dziennika nie ograniczał się tylko do firm dużych, rezultat 
taki należy uznać za zdecydowanie zadowalający.

Pozostałe duże2
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Dynamika sprzedaży ASÓW w kraju i na rynkach zagranicznych

W latach 2009-2014 przychody ze sprzedaży ASÓW rosły w tempie około 10% rocznie. Prze-
kłada się to na wzrost o około 60% w ciągu 5 lat, z około 210 mld złotych w 2009 roku do 
około 340 mld złotych w roku 2014. Przedsiębiorstwa z branży handlowej oraz przetwórstwa 
przemysłowego wykazały się nieznacznie szybszym wzrostem, jednak ogólna struktura przy-
chodów pozostała względnie stała.

Rys.11  W latach 2009 – 2014, przychody ASÓW rosły dwukrotnie szybciej niż całego 
sektora przedsiębiorstw

Przychody ze sprzedaży ASÓW1 
Miliardy PLN

1 Przychody ASÓW analizowano 

na jednolitej grupie firm, bez firm nowo 

wchodzących oraz wychodzących z kategorii

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; analiza zespołu

Tempo wzrostu przychodów ASÓW dwukrotnie przewyższa wzrost przychodów w całym 
sektorze przedsiębiorstw. W latach 2009-2014 wynosiło ono średnio około 5% rocznie. Tak 
duża różnica dynamiki wzrostu sprawia, że choć ASY odpowiadają za około 20% przychodów 
wszystkich dużych przedsiębiorstw niefinansowych, to ich wkład we wzrost obrotów wynosi 
około 30%. Szczegółowe porównanie tempa wzrostu przychodów w poszczególnych katego-
riach przedsiębiorstw zaprezentowano na rysunku 12.

Rys.12  W 4 z 5 badanych okresów ASY rosły najszybciej, przy fluktuacji zbliżonej do 
ogólnej dynamiki w gospodarce
 
Dynamika przychodów / Procent

1 Przychody ASÓW analizowano na jednolitej 

grupie firm, bez firm nowo wchodzących oraz 

wychodzących z kategorii
2 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych 

zatrudniające ≤ 249 osób
3 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych zatrudniające > 249 osób, wyłączając ASY

Źródła: Główny Urząd Statystyczny; Rzeczpospolita; analiza zespołu
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ASY wykazują przewagę także w dynamice przychodów z eksportu. Przeprowadzona ana-
liza wykazała, że w latach 2009-2014 przychody ze sprzedaży zagranicznej ASÓW podwoiły 
się, rosnąc w tempie około 15% rocznie. Eksport całej polskiej gospodarki rósł w tym czasie 
o 9,5% rocznie.

O ile w latach 2009-2011 przychody ze sprzedaży eksportowej ASÓW rosły w podobnym 
tempie co wartość eksportu w całej gospodarce, w latach następnych tempo to znacznie się 
zróżnicowało. Dobra koniunktura w latach 2009-2011 była między innymi rezultatem pokry-
zysowego odbicia w handlu międzynarodowym. W latach 2011-2014 wzrost eksportu dla 
całej gospodarki zwolnił do 6,3% rocznie. Główną przyczyną osłabienia było pogorszenie się 
koniunktury na europejskim rynku motoryzacyjnym oraz rosnące problemy gospodarcze 
i polityczne za naszą wschodnią granicą. W tym czasie ASOM udało się nie tylko utrzymać, 
ale i zwiększyć dynamikę eksportu. Istotne znaczenie miało przyspieszenie międzynarodo-
wej ekspansji branży handlowej, która odpowiadała za ok. 25% eksportu. Ważne były rów-
nież stale dobre wyniki przetwórstwa przemysłowego, który generuje ponad 50% eksportu 
ASÓW.

Wysoka dynamika eksportu ASÓW jest zjawiskiem bardzo pozytywnym. Obecnie 2/3 ekspor-
tu z Polski generowane jest przez podmioty z kapitałem zagranicznym, z czego połowa to do-
stawy do innych podmiotów w ramach tej samej grupy. Chociaż proces zwiększania udziału 
krajowego kapitału w polskim eksporcie byłby długotrwały i pełen wyzwań, przyczyniłby się 
do wzrostu produkcji i zatrudnienia oraz większego uniezależnienia od koniunktury w kra-
jach odpowiadających za największy udział w prywatnym kapitale zagranicznym.

Wyzwania stojące przed ASAMI i nowe tendencje

W dobie globalizacji państwa konkurują ze sobą w zakresie sprawności administracji publicz-
nej, przejrzystości i przewidywalności regulacji prawnych oraz siły i jakości instrumentów 
wsparcia dla przedsiębiorstw. Kraje Europy Zachodniej wypracowały własne modele, instru-
menty i wzorce, które sprawiają, że tamtejsze firmy mogą cieszyć się optymalnymi warunka-
mi wzrostu i rozwoju.

Polskie przedsiębiorstwa z grupy ASÓW, które nie należą do sektora MŚP, ale zarazem nie są 
jeszcze organizacjami globalnymi, mogą stać się strategicznymi aktywami polskiej gospodar-
ki. Pomoc i wsparcie, jakie otrzymują ze strony państwa czy ze środków Unii Europejskiej są 
ograniczone, mimo że w codziennej działalności muszą pokonywać liczne przeszkody. 
Warto zatem pochylić się nad kluczowymi obszarami rozwoju ASÓW, aby lepiej zrozumieć te 
przedsiębiorstwa i podjąć próbę wypracowania rozwiązań, które ułatwiłyby ich dalszy rozwój 
i osiągnięcie statusu międzynarodowych liderów w swoich branżach.

Instytut Wolności postawił sobie za cel wypracowanie tego rodzaju rozwiązań i wraz z firmą 
doradczą EY i bankiem BZ WBK przebadał wybrane firmy należące do kategorii ASÓW. Na 
podstawie publicznie dostępnych informacji, wypełnionych formularzy i pogłębionych wy-
wiadów z przedstawicielami wybranych firm tego sektora opracowane zostały wnioski i za-
lecenia dotyczące konkretnych działań, które mogłyby polepszyć warunki działania ASÓW 
w Polsce i na rynkach zagranicznych. 
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Ze względu na ograniczoną próbę nie są to wnioski, które można by bez zastrzeżeń uogólnić 
na całą populację ASÓW, składającą się z wielu firm różnej wielkości i należących do różnych 
branż. Z przeprowadzonych badań wyłania się jednak obraz ASÓW i ich otoczenia, a także 
szereg problemów oraz propozycje zmian systemowych, które miałyby na celu ich zreduko-
wanie.

Bariery ograniczające rozwój ASÓW

Polscy przedsiębiorcy oceniający warunki prowadzenia działalności gospodarczej wskazują 
na liczne bariery, jakie napotykają na co dzień. Niezależnie od wielkości firmy, skarżą się na 
niejasne i często zmieniające się przepisy prawne, nadmierne obowiązki związane z biuro-
kracją czy zbyt wysokie koszty pracy.

Z badań nad polską przedsiębiorczością wynika, że duże firmy stosunkowo mocniej odczu-
wają różnego rodzaju obciążenia administracyjne. Muszą bowiem spełniać więcej wymo-
gów, większa jest również skala pojawiających się z tego powodu problemów. Do najbardziej 
uciążliwych wymogów, które mogą stać się potencjalnie barierą rozwoju firmy, należą: ko-
nieczne pozwolenia i koncesje, długi czas trwania postępowań sądowych czy niekorzystne 
przepisy prawa pracy, zmniejszające elastyczność i zwiększające koszty pracy w przedsię-
biorstwie. Mimo, że duże firmy posiadają odpowiednie zasoby finansowe i są w stanie ko-
rzystać ze wsparcia ekspertów i doradców, wciąż odczuwają również utrudnienia w postaci 
barier podatkowych. Przede wszystkim przeszkadza im niestabilne prawo podatkowe, brak 
jednolitych interpretacji czy ograniczona odpowiedzialność urzędników za podjęcie niepra-
widłowych decyzji. 

Na negatywne aspekty polskich realiów gospodarczych zwracają również uwagę liderzy 
przedsiębiorstw zaliczanych do grupy ASÓW. Rozwój ASÓW w ciągu ostatnich lat był ha-
mowany przez wzrost kosztów energii i wysokie pozapłacowe koszty pracy. Istotną barierą 
wzrostu była również koniunktura gospodarcza i działania konkurencji. Co więcej, niepew-
ność co do przyszłej kondycji gospodarki oraz brak zachęt podatkowych były czynnikami 
wpływającymi na ograniczanie inwestycji dokonywanych przez ASY.

Ankietowani przedsiębiorcy zwracają uwagę na konieczność uproszczenia prawa podatko-
wego. Apelują także o uproszczenie procedur kontroli transakcji w sytuacji, gdy wszystkie 
podmioty uczestniczące w obrocie płacą VAT w Polsce. Kolejnymi inicjatywami, które zdaniem 
ASÓW wpłynęłyby pozytywnie na warunki działania na rynku i zachęciłyby do podejmowania 
działań w kierunku dalszego rozwoju są: skrócenie czasu postępowań administracyjnych i są-
dowych, ograniczenie sprawozdawczości czy utworzenie centrum analiz, do którego trafiały-
by projekty ustaw w celu oceny skutków ich wprowadzenia przez ekspertów. Przedsiębiorcy 
postulują także zmiany w prawie pracy i ograniczenie kosztów pracy po stronie przedsiębior-
cy oraz wsparcie prywatnych, rodzinnych firm w dostępie do zamówień publicznych.
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Rozwój i finansowanie ASÓW

Wśród polskich ASÓW znajdują się spółki notowane na giełdzie; w większości jednak ASY 
pozostają w rękach ich założycieli. Z badań EY „Barometr przedsiębiorczości” wynika, że dla 
dojrzałych przedsiębiorców najsilniejszą motywacją w dążeniu do sukcesu przestaje być suk-
ces finansowy, a coraz większą wagę zyskuje chęć zdobycia i szacunku otoczenia, a także 
odpowiedzialność za los pracowników. Sukces tych przedsiębiorców na rynku jest zazwyczaj 
zbudowany na wytrwałości, ciężkiej pracy oraz umiejętności współpracy z ludźmi, a także 
braku obaw przed podejmowaniem ryzyka. Podobne postawy występują wśród właścicieli 
ASÓW. Główne czynniki sukcesu wymieniane przez badanych liderów to innowacyjność oraz 
dysponowanie wyspecjalizowanymi zasobami ludzkimi. Do powodzenia ASÓW przyczynia 
się również przewaga kosztowa nad konkurencją.

Mimo licznych barier, przedsiębiorstwa z kategorii ASÓW prężnie się rozwijają i planują dal-
sze inwestycje. W długim terminie ASY planują dalszy rozwój z zachowaniem kontroli nad 
przedsiębiorstwem. Większość z nich zakłada rozwój organiczny, a także wzrost poprzez 
przejęcia innych podmiotów. Żaden z badanych przedsiębiorców nie planuje sprzedaży swo-
jej firmy.

Przedstawiciele niemal wszystkich badanych firm uznają poziom ponoszonych przez nich 
nakładów inwestycyjnych za wystarczający dla realizacji założonej strategii rozwoju. Wśród 
planowanych na najbliższe trzy lata znaczących inwestycji najczęściej wymieniane są inwe-
stycje w badania i rozwój oraz tworzenie nowych i rozbudowa czy modernizacja istniejących 
mocy produkcyjnych. Inwestycje ASÓW finansowane są głównie ze środków własnych, a tak-
że przez kredyty bankowe i obligacje. Zarządzający ASAMI planują także zwiększenie stopnia 
wykorzystania dotacji unijnych i państwowych.

Aby stworzyć ASOM jak najdogodniejsze warunki rozwoju, ich potrzeby powinny być uwzględ-
niane w planowaniu polityki gospodarczej państwa. Podstawowym i najczęściej pojawiają-
cym się postulatem pod adresem władz wykonawczych jest wsparcie eksportu i działań ba-
dawczo-rozwojowych przy jednoczesnym zmniejszeniu ograniczeń nałożonych na dotacje 
dla przedsiębiorstw większych niż firmy sektora MŚP. Polskie duże przedsiębiorstwa, mając 
większy potencjał innowacyjny czy większe szanse wejścia na rynki zagraniczne, potrzebują 
innego rodzaju wsparcia. Zarazem warto pamiętać, że nadal daleko im do osiągnięcia skali, 
która pozwoliłaby im porównywać się z konkurentami na rynkach zagranicznych. 

Działalność innowacyjna i inwestycje w kapitał ludzki

W komercyjnej działalności badawczo-rozwojowej w Polsce zdecydowanie przodują duże 
przedsiębiorstwa, które odpowiadają za ponad 60% wydatków na działalność B+R. Do czyn-
ników motywujących firmy do prowadzenia prac B+R należy zaliczyć możliwość pozyskania 
bezzwrotnych dotacji, wprowadzenie znaczących ulg podatkowych oraz elastyczność i dy-
namikę jednostek naukowo-badawczych. Duże przedsiębiorstwa częściej niż firmy z sekto-
ra MŚP realizują projekty badawczo-rozwojowe w formie partnerstwa z uczelniami i innymi 
przedsiębiorstwami.
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Rys.13  Wśród polskich firm największym potencjałem innowacyjnym cieszą się duże 
firmy

Odsetek polskich firm prowadzących działalność innowacyjną, w procentach

Źródła: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Większość z przedstawicieli ankietowanych ASÓW deklaruje, że ponoszone przez nich na-
kłady na badania i rozwój są na zadowalającym poziomie z perspektywy realizacji strategii 
rozwoju. ASY prowadzą także współpracę z uczelniami wyższymi i jednostkami badawczymi 
w obszarze B+R. Potencjalne obszary programów grantowych Narodowego Centrum Badań 
i Rozwoju, które mogłyby pomóc w rozwoju ASÓW, to przede wszystkim rozwój nowych pro-
duktów, tj. innowacyjność, nowe technologie materiałowe, konstrukcja czy kolorystyka.
Wśród zachęt, które mogą skłonić ASY do bardziej intensywnego inwestowania w badania 
i rozwój, najczęściej wymieniane są ulgi podatkowe w działalności B+R. Konieczna wydaje 
się również reforma systemu edukacji i szkolnictwa wyższego, która skuteczniej niż dotąd 
promowałaby współpracę uczelni z sektorem prywatnym oraz wspieranie projektów nauko-
wych, które skutkowałyby wdrożeniami na rzecz sektora polskich firm prywatnych.

Kapitał ludzki wnosi istotną wartość do przedsiębiorstwa bez względu na wielkość czy 
charakter firmy. ASY jako duże, doświadczone firmy biorą aktywny udział w przygotowa-
niu i szkoleniu przyszłych kadr, np. prowadząc wspólne programy edukacyjne ze szkołami 
i uczelniami. Większość z badanych firm nie napotyka znaczących barier w realizacji tego 
typu inicjatyw. Obserwując polskie uczelnie, odnotowują jednak ograniczoną gotowość do 
dialogu wielu placówek oraz pozorne nieraz zaangażowanie z ich strony. Ponadto w szkołach 
trudno o programy nauczania odpowiadające potrzebom świata biznesu. Brakuje też szkół 
średnich i zawodowych, które przygotowałyby odpowiednio wyszkoloną kadrę pracowniczą.

W świetle tych zjawisk zrozumiałe jest, że dla znaczącej części ASÓW barierą w rozwoju oka-
zuje się zbyt mała dostępność zasobów ludzkich. Największym problemem w ostatnich la-
tach była dostępność kadry technicznej oraz menedżerskiej. Postulowana przez przedsta-
wicieli ASÓW reforma systemu edukacji i uelastycznienie prawa pracy w znaczącym stopniu 
ułatwiłyby firmom omawianego sektora zarządzanie kapitałem ludzkim i dalsze inwestycje 
w jego rozwój.

Działalność zagraniczna ASÓW

W ostatnich 25 latach udział eksportu w polskim PKB systematycznie rośnie, w znacznej mie-
rze za sprawą krajowych firm prywatnych, wprowadzających na rynek dobrej jakości i kon-
kurencyjne cenowo produkty. Największy odsetek polskich eksporterów należy do sektora 

˜17% ˜36% ˜64%˜25% ˜50% ˜65%
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dużych przedsiębiorstw. Rynek krajowy okazuje się zbyt mały dla ich produktów, nierzadko 
stanowiących odpowiedź na specyficzny popyt i sprzedawanych na niszowych rynkach.

Rys.14  Wzrost polskiej sprzedaży za granicą stał się jednym z kluczowych czynników 
wzrostu polskiej gospodarki

                      

                        Miliardy PLN

Źródła: Główny Urząd Statystyczny

Rys.15  Największym potencjałem eksportowym w Polsce cieszą się duże firmy

Odsetek polskich firm eksportujących produkty, w procentach

Źródła: Główny Urząd Statystyczny

Dane makroekonomiczne dotyczące polskiego eksportu napawają optymizmem, trzeba jed-
nak pamiętać, że eksport nadal rośnie przede wszystkim za sprawą polskich oddziałów firm 
zagranicznych. Inicjatywy eksportowe krajowych firm prywatnych, do których należą ASY, 
wciąż wymagają wsparcia i zachęt rozwojowych. Podobnie dzieje się w przypadku inwestycji 
zagranicznych – Polska pozostaje importerem kapitału zagranicznego, a polskie inwestycje 
bezpośrednie za granicą nadal należą do rzadkości; poza tym inwestycje te najczęściej doko-
nywane są przez spółki Skarbu Państwa.

ASY podejmujące działalność poza granicami Polski orientują się przede wszystkim na rynki 
Unii Europejskiej oraz pozostałe rynki europejskie. Spośród krajów leżących poza Europą 
najatrakcyjniejsze dla ASÓW są rynki Ameryki Północnej. Rozwój działalności zagranicznej 
jest postrzegany przez ASY jako szansa na rozwój, dlatego apelują o wsparcie ze strony władz 
państwowych i rządowych instytucji.

Firmy, za sprawą których w ostatnich latach znacząco rośnie eksport, mogą być uznawane 
nawet za bardzo duże w porównaniu z lokalnymi konkurentami, niemniej ich potencjał czę-
sto okazuje się niewystarczający, by na równych prawach podejmować rywalizację z konku-
rentami działającymi na skalę globalną. Ekspansja zagraniczna jest natomiast niezbędnym 
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elementem ich strategii i kolejnym krokiem na ścieżce rozwoju. Co więcej, duże firmy stano-
wią swego rodzaju okno na świat dla polskich poddostawców i kooperantów, których szanse 
na rozwój są ściśle powiązane z sukcesem swych głównych kontrahentów. 
Jednym z problemów, jakich doświadczają ASY aktywne na rynkach międzynarodowych jest 
mnogość instytucji i narzędzi, które zajmują się wspieraniem polskich przedsiębiorstw. Tak 
rozproszone wsparcie okazuje się nieskuteczne, trudno jest też dotrzeć do właściwych kom-
petencyjnie placówek. Rozproszenie instytucji wspierających polskie firmy utrudnia także za-
rządzanie informacją i przepływ wiedzy na temat barier, kultury biznesowej, praktyki stoso-
wania prawa czy procedur na rynkach zagranicznych, którą dysponują organy administracji 
publicznej. 

Zdaniem ASÓW, instytucje zajmujące się wspieraniem eksporterów powinny cechować się 
większą elastycznością, szybszym czasem reakcji i wyższym apetytem na ryzyko. Zamiast 
konkurować z podmiotami prywatnymi, które oferują podobne usługi, państwowe agencje 
powinny wspierać polskie firmy w przedsięwzięciach charakteryzujących się wyższym pozio-
mem ryzyka, gdzie koszty ubezpieczenia i koszty transakcyjne są bardzo wysokie. Istnieje 
duże zapotrzebowanie na instrumenty finansowe w eksporcie, takie jak ubezpieczenie fi-
nansowe kontraktów zawieranych przez polskie firmy z kontrahentami zagranicznymi wraz 
z kredytem dla nabywcy.

ASY zauważają również niekorzystną dla nich politykę handlową wybranych krajów, które 
stosują bariery pozataryfowe wobec importowanych towarów. Lokalne certyfikacje wprowa-
dzane w niektórych krajach Unii Europejskiej charakteryzują się długim czasem oczekiwania 
na ich przyznanie i wysokim kosztem pozyskania. Inne kraje stosują z kolei dopłaty dla wła-
snych producentów w wysokości nawet 1/3 wartości eksportu. W związku z tym potrzebne 
jest silne wsparcie polskiego rządu na arenie międzynarodowej i forsowanie przepisów regu-
lujących warunki uczciwej konkurencji w ramach wspólnego rynku.

Stosunkowo niski poziom internacjonalizacji polskich firm skutkuje niską rozpoznawalnością 
polskich produktów. Według ASÓW, potrzebne są działania, które miałyby na celu promocję 
polskich produktów i marek za granicą, skuteczna dyplomacja ekonomiczna lub utworzenie 
wyspecjalizowanej agencji realizującej ten cel. Ciekawym pomysłem jest wspieranie studen-
tów zagranicznych studiujących w Polsce, którzy po powrocie do krajów macierzystych mogą 
podjąć działalność polityczną czy biznesową i sprzyjać polskim inwestycjom i produktom.
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Aspekt międzynarodowy – ASY w krajach Europy Zachodniej

Silne prywatne przedsiębiorstwa są filarem wielu rozwiniętych gospodarek. Przedsiębior-
stwa, które zaliczają się do kategorii ASÓW od lat z sukcesem prowadzą działalność gospo-
darczą w krajach Europy Zachodniej i na rynkach międzynarodowych. Na tle pozostałych 
krajów wyróżniają się pod tym względem Niemcy i Wielka Brytania, gdzie funkcjonuje po po-
nad siedem tysięcy przedsiębiorstw, które spełniają kryteria przynależności do grupy ASÓW. 
Niemcy zasługują na szczególną uwagę ze względu na sprzyjające uwarunkowania w otocze-
niu gospodarczym oraz na specyficzną kulturę biznesową, która przyczynia się do rozwoju 
działalności tamtejszych ASÓW zarówno w kraju, jak i na rynkach zagranicznych.

ASY w największych gospodarkach europejskich

W wysoko rozwiniętych gospodarkach zachodnioeuropejskich funkcjonuje znacznie więcej 
ASÓW niż w Polsce. We Francji działalność prowadzi około osiem razy więcej ASÓW niż w Pol-
sce, w Niemczech aż piętnaście razy więcej. Wśród rozpatrywanych krajów wskazać można 
dwóch liderów: Niemcy i Wielką Brytanię. Kraje te mają średnio dwa razy więcej ASÓW niż 
Włochy, Francja i Hiszpania.

Rys.16  Największa liczba ASÓW funkcjonuje w Niemczech

1 Firmy sektora przedsiębiorstw niefinansowych z wyłączeniem firm kategorii mikro, zatrudniających < 10 osób
2 Współczynnik szacowany wg analiz własnych zespołu
3 Dane pochodzą z bazy Eurostat i mogą się różnić od danych GUS

Źródła: Eurostat; Amadeus; Forbes Global 2000; analiza zespołu
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W celu oszacowania liczby ASÓW w wybranych krajach zdefiniowano współczynnik własności 
i konsolidacji. Wartość współczynnika wyznacza udział kapitału krajowego i zagranicznego, 
a także ilość spółek zależnych w grupie firm, które spełniają kryteria finansowe ASÓW. Wyż-
sze wartości współczynnika odpowiadają niższemu udziałowi firm z kapitałem zagranicznym 
oraz państwowym w ogólnej ich liczbie, a także niższej średniej ilości spółek zależnych w gru-
pach kapitałowych dużych przedsiębiorstw. Polskę charakteryzuje najniższy współczynnik 
własności i konsolidacji wśród badanych krajów. Świadczy to o stosunkowo dużej ilości firm 
z udziałem kapitału zagranicznego i państwowego. 

Studium przypadku dla Niemiec

W Niemczech funkcjonuje wyróżniająca się na skalę światową grupa firm tzw. Mittelstand, 
w skład której wchodzą w większości firmy prywatne, zarówno z sektora MŚP, jak i kategorii 
ASÓW. Wiele krajów podejmowało i podejmuje inicjatywy, których celem jest przeniesienie 
niemieckiego modelu sukcesu do swoich gospodarek. Fenomen tego modelu polega na nie-
mieckiej kulturze biznesowej, której fundament stanowi niemiecka solidność. Marka „Made 
in Germany” w oczach odbiorców gwarantuje jakość, trwałość i punktualność dostaw i skła-
nia ich do zapłacenia więcej za produkt wytworzony w Niemczech. Niemiecka skłonność do 
opracowywania struktur i procedur oraz szczegółowego planowania przekłada się na sukces 
w biznesie i w ekspansji na rynki zagraniczne.

Kolejną cechą, która wyróżnia niemieckie firmy z sektora Mittelstand to fakt, że w dużej mie-
rze są to firmy rodzinne, które wywodzą się z małych miejscowości i których tradycje często 
sięgają niekiedy nawet XIX wieku. Ich średnia długość funkcjonowania na rynku to 70 lat. Fir-
my te często powstawały po II wojnie światowej i rozwijały działalność w czasach niemieckie-
go cudu gospodarczego. Wiele z odnoszących sukcesy niemieckich firm to przedsiębiorstwa 
oparte o rodzinny kapitał, zarządzane przez kolejne pokolenia.

Niemieckie ASY cechują się dużą dynamiką wzrostu przychodów. W latach 2006-2012 przed-
siębiorstwa z tej kategorii rosły zdecydowanie szybciej niż małe i średnie czy duże firmy. ASY 
w Niemczech charakteryzują się także dużą odpornością na zmiany koniunktury. W czasie 
globalnego kryzysu w latach 2008-2009 niemieckie ASY nie tylko nie zwalniały pracowników, 
ale wręcz zwiększały zatrudnienie.

Rys.17  Niemieckie ASY w latach 2006-2012 rosły dużo szybciej niż małe, średnie oraz 
duże firmy

Wzrost przychodów niemieckich firm w latach 2006-2012, w procentach

Źródła: The Best of German Mittelstand, (F. Langenscheidt, B. Venohr, 2015)
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W 2015 roku Niemcy były trzecim światowym eksporterem, z wartością eksportu wynoszą-
cą około 1,13 biliona euro. W dużej mierze do tego sukcesu przyczyniły się niemieckie ASY. 
Firmy o przychodach od 50 milionów do miliarda euro generują bowiem średnio około 30% 
wartości niemieckiego eksportu. Wiele ASÓW osiągnęło poziom globalny zanim jeszcze po-
wstało pojęcie globalizacji i obecnie większość swoich przychodów czerpie ze sprzedaży za-
granicznej.

Niemieckie ASY i pozostałe spółki Mittelstand działają według unikalnego modelu zarządza-
nia „Made in Germany”, który splata strategię, przywództwo i zasady zarządzania z głównymi 
procesami, tworząc zwartą, dobrze działającą całość.

Rys.18  Niemieckie ASY zawdzięczają swój ogólnoświatowy sukces nie tylko unikalnym 
produktom i usługom, ale również specyficznemu modelowi zarządzania

Źródła: The Best of German Mittelstand, (F. Langenscheidt, B. Venohr, 2015)

Strategia realizowana przez niemieckie ASY polega na dążeniu do osiągnięcia wiodącej po-
zycji na globalnych niszowych rynkach. ASY często unikają dużych, masowych rynków, na 
których konkuruje się głównie ceną. Korzystniejszym wyborem jest dla nich opieranie strate-
gii na specjalizacji i obsłudze klienta na najwyższym poziomie. Koncentrują się zazwyczaj na 
skomplikowanej i kapitałochłonnej produkcji, tworzącej wysoką wartość dodaną, w branżach 
charakteryzujących się wysokimi barierami wejścia. 

Bliskie relacje z klientami są kolejnym fundamentem strategii biznesowej ASÓW. Relacja 
te są rozwijane dzięki własnej sieci sprzedaży oraz usługom powiązanym z głównym pro-
duktem. Dobra znajomość potrzeb odbiorców jest punktem wyjścia do tworzenia kolejnych 
innowacji produktowych i usługowych. Inwestowanie osiągniętego zysku i wysokie kapitały 
własne pozwalają na zmniejszenie zależności od kapitału zewnętrznego, umożliwiając podej-
mowanie niestandardowych inicjatyw strategicznych w czasie spadku koniunktury. Ważnym 
elementem strategii jest również założenie, że kluczowe funkcje w przedsiębiorstwie nie są 
zlecane na zewnątrz. Znacząca większość zakładów produkcyjnych niemieckich ASÓW jest 
zlokalizowana w Niemczech.
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Kultura organizacyjna wynikająca z rodzinnej struktury własności i zarządzania skutkuje 
wdrażaniem długoterminowej strategii i zaangażowaniem właścicieli. Głównym celem dzia-
łania niemieckich ASÓW jest długoterminowa obecność na rynku oraz ostatecznie sukcesja 
przy zachowaniu niezależności – w odróżnieniu od krótkoterminowej maksymalizacji warto-
ści przedsiębiorstwa, istotnej w modelu anglosaskim. Taka strategia pozwala na wolniejszy, 
ale stabilny wzrost, a także powstrzymuje zarządzających od ulegania przelotnym modom. 
ASY budują trwałe relacje z głównymi interesariuszami: klientami, pracownikami, dostawca-
mi, bankami i lokalną społecznością. Z kolei wewnętrznie ASY funkcjonują jako wspólnoty. 
Wysoki poziom obustronnego zaufania i lojalności wiedzie do długoterminowego zatrudnie-
nia i bardzo niskiej rotacji. Źródło powodzenia ASÓW leży też w osobach liderów. Przecięt-
na kadencja prezesa to około 20 lat; zarządzający są w pełni oddani sprawom swoich firm. 
Kultury organizacyjne i style zarządzania wśród ASÓW są różne, łączą je natomiast płaskie 
struktury i nieformalne kanały komunikacji oraz swoboda wypowiadania własnych opinii.

Ważnym elementem modelu niemieckiego jest utrzymywanie sprawności operacyjnej klu-
czowych procesów na najwyższym poziomie. Udaje się to za sprawą stosowania strategii 
Total Quality Management i koncepcji ciągłego doskonalenia się. Oba rozwiązania zostały 
przejęte od najlepszych światowych korporacji przemysłowych i zaadoptowane do warun-
ków niemieckich. ASY w Niemczech cechują się również dużą innowacyjnością. Inwestują 
w działania B+R więcej niż konkurencja, a innowacje są opracowywane przede wszystkim 
w głównych siedzibach ASÓW. Dla rozwijania i transferu technologii istotna jest współpraca 
miedzy dostawcami, uczelniami wyższymi i instytucjami badawczo-rozwojowymi.

Podstawą globalnego sukcesu niemieckich firm jest specyficzne niemieckie otoczenie bizne-
sowe, w którym znaczącą rolę odgrywają działania administracji państwowej. Mają one na 
celu promowanie długoterminowej współpracy między firmami, a także wzmacnianie wspól-
nych wartości przedsiębiorstw Mittelstand i umożliwianie im realizacji długoterminowej stra-
tegii.

W Niemczech sfery polityki i gospodarki wzajemnie się wspierają i współpracują ze sobą 
w wielu obszarach, m.in. na poziomie systemu wspierania innowacji, edukacji czy zmian 
prawnych. Dobrym przykładem takiej współpracy jest plan reform rynku pracy, tzw. Agenda 
2010, przeprowadzony w latach 2003-2005. Zakładał on m.in. obniżenie zasiłków dla bez-
robotnych, możliwość pracy w niepełnym wymiarze godzin przy zachowaniu stabilności za-
trudnienia czy poluzowanie ochrony pracowników przed zwolnieniem. Uelastycznienie ryn-
ku pracy spowodowało zmniejszenie kosztów pracy.

Silna przewaga konkurencyjna gospodarki niemieckiej jest zbudowana także za sprawą du-
żej dostępności wysoko wykwalifikowanych pracowników. W Niemczech istnieje bardzo do-
brej jakości system edukacji technicznej i zawodowej. Na szczególną uwagę zasługuje system 
kształcenia dualnego łączący edukację zawodową z odbyciem praktyk zawodowych w nie-
mieckich firmach. To właśnie dzięki niemu bezrobocie wśród młodych Niemców jest najniż-
sze w Unii Europejskiej i kształtuje się na poziomie 7,4% (22% w Polsce i aż 52% w Hiszpanii).

Istotną rolę odgrywa także zinstytucjonalizowany networking. Większość niemieckich firm 
zapisanych jest do jednej z 80 regionalnych Izb Handlowych, które są silnym lokalnym orga-
nem wykonawczym. Co więcej, prawie wszystkie firmy niemieckie są członkami stowarzyszeń 
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branżowych. Celem stowarzyszeń jest lobbowanie na rzecz zmian prawnych korzystnych dla 
określonego sektora, a także wspieranie współpracy i wymiany doświadczeń i wiedzy o ryn-
kach i technologiach. Podobną rolę spełniają niemieckie klastry, skupione przede wszystkim 
wokół sektorów motoryzacyjnego, maszynowego, chemicznego, elektrotechnicznego oraz 
technologii medycznej. Niemcy są też numerem jeden w kwestii organizacji międzynarodo-
wych targów handlowych. Odbywa się tam bowiem ponad 50% najważniejszych globalnych 
targów przemysłowych. 

Do sukcesu niemieckich ASÓW przyczynia się także również korzystny system finansowania. 
Zazwyczaj ASY mają długotrwałe i bliskie relacje z jednym głównym bankiem, tzw. house 
bank. W ramach takiej współpracy ASY są bardziej skłonne ujawniać wrażliwe i poufne dane. 
Dwie główne korzyści z takiego modelu to prostszy dostęp do długoterminowego finansowa-
nia, nawet w czasach kryzysu, a także bardziej preferencyjne warunki pozyskiwania kapitału.

Konkludując, w Niemczech panują przyjazne warunki dla funkcjonowania i rozwoju firm. 
Przede wszystkim mamy tam do czynienia z wyjątkowym wsparciem dla firm ze strony admi-
nistracji państwowej, zarówno na poziomie ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Ponadto przez 
lata występowały tam korzystne czynniki kulturowe, które sprzyjały powstawaniu i rozwojo-
wi niemieckich firm. Istotna jest także wyjątkowa strategia realizowana przez wiele przedsię-
biorstw, która doprowadziła do stworzenia wiodącej gospodarki w Europie, w której funkcjo-
nuje największa liczba ASÓW.
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