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1.Podstawowe statystyki dotyczące polskich start – upów 
 

Ogólna liczba start-upów w Polsce powoli wzrasta, ale od trzech lat utrzymuje się 

poniżej 3000.  

 

 
 

Geograficznie startupy skupiają się wokół kilku ośrodków, którymi są obecnie 

Warszawa, Wrocław, Kraków, Poznań i Trójmiasto: 
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W badaniu z roku 2017 przeprowadzonym przez Fundację Startup Polska, podobnie jak 

w latach poprzednich, dominują startupy z Warszawy. Ich liczba jednak w skali 

wszystkich polskich startupów stopniowo maleje z 28% w roku 2015 do 25% w roku 

2017. 

Widoczna jest tendencja rozgrupowywania startupów – w 2015 trzy główne centra 

obejmowały 57% wszystkich startupów, w tym roku jest to już tylko 44%. 

 

Startupy powstają w największych ośrodkach miejskich, a w ich działalności przeważa 

orientacja Business¬to¬Business (B2B), co sugeruje, że  impulsem zakładania startupów 

jest rynek tworzony przez duże firmy. Wyraźna jest również waga rynków 

zagranicznych: te startupy, które eksportują, są większe i szybciej się rozwijają. 

 

Wśród ogółu założycieli lub współzałożycieli 29% to kobiety, rok wcześniej odsetek 

kobiet wynosił 26%, a w badaniu w roku 2015 kobiety stanowiły 28% wszystkich 

startuperów. 12% firm ma wśród założycieli obcokrajowców, a co 5. z badanych 

startupów ma wśród założycieli naukowca (w 2015 było to 15%). 

 

Najczęściej wśród założycieli są dwie osoby (36%), dalej: jedna (25%,), trzy (22%), 

więcej niż 4 (17%). Wskazuje to na rosnącą tendencję zakładania startupów przez 

większą liczbę osób, dla porównania w roku 2015 odsetek firm, które miały więcej niż 4 

założycieli wynosił tylko 8%. Widać, iż rozwija się konceptualizacja zespołowa, a 

startupy w mniejszym już stopniu bazują na indywidualnych pomysłach. 

 

Startupy sprzedają swoje produkty głównie w systemie B2B (Business-to-Business) – 

57% badanych w 2017 roku. Sprzedaż B2C (Business-to-Consumer) stopniowo maleje z 

21% w 2015 do 18% obecnie. 

 

Utrzymuje się dominująca tendencja do sprzedaży startupów do małych i średnich firm 

na poziomie 61%. Rośnie sprzedaż do korporacji, w tegorocznym badaniu do 40% (29% 

w roku 2016). Natomiast odsetek sprzedaży produktów dla odbiorców indywidualnych 

według badania spadł w skali roku o 9% do poziomu 33%. Startuperzy nadal nieczęsto 

uczestniczą w B2G (Business-to-Government), w tym roku 80% deklaruje, że nie brało 

udziału w zamówieniach publicznych. Rok wcześniej wynik był podobny i wynosił 83%. 

 

Wśród dominujących segmentów sprzedaży przez startupy są: big data 19% (w 

porównaniu do 2015 roku wzrost o 2%), analityka i narzędzia badawcze 17% (wzrost 

4%), IoT 14% (wzrost 5%), narzędzia dla programistów i deweloperów 14%, nauki 

przyrodnicze/sektor zdrowia/biotechnologie 13%. 
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Wśród potrzeb, jakie deklarują przedsiębiorcy zajmujący się startupami, dominują 

niezmiennie pieniądze (2017 – 65%, 2015 – 61%). Za najbardziej istotne źródła wiedzy i 

networkingu uznano indywidualny mentoring, spotkania branżowe i udział w 

imprezach. 

 

71% startupów zatrudnia pracowników, gdzie 49% podmiotów zatrudnia pracowników 

w liczbie 1 do 10 (w 2016 – ich odsetek wynosił 59%), ponad 10 pracowników – 22% 

(19% w 2016), nikogo – 29% (22% w 2016). Najliczniej zatrudniają firmy zajmujące się 

technologią dla marketingu – 16% zatrudnia ponad 50 osób. 

 

Warto podkreślić fakt, że w ciągu dwóch lat prawie dwukrotnie zwiększyła się liczba 

podmiotów deklarujących współpracę z nauką (z 25% do 46%). Znaczny wzrost 

nastąpił także wśród startupów, które posiadają własne laboratoria, obecnie jest ich 

29% względem 11% rok wcześniej. Ponad połowa (55%) sformalizowała współpracę z 

nauką. 
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2. Zaangażowanie funduszy Venture Capital w projekty gospodarcze 
znajdujące się w początkowej fazie rozwoju 

 

 

Jednym ze wskaźników rozwoju gospodarczego państwa jest wielkość inwestycji w  

średnio i długoterminowe przedsięwzięcia niepubliczne znajdujące się we wczesnych 

fazach rozwoju. Zwykle przedsięwzięcia te są  obarczone wysokim ryzykiem 

niepowodzenia inwestycji. 

W Polsce mamy zaskakująco niski udział startupów finansowanych przez kapitał 

wysokiego ryzyka (ok. 20 proc.). Drugą rzeczą jest fakt, że zaledwie 25 proc. 

innowacyjnych firm współpracuje z nauką. Innowacja poza kapitałem, potrzebuje 

jednak nauki. Działalność startupów powinna w dużej mierze polegać na 

komercjalizacji wyników prac naukowych. 

 

Bolączką start-upowców jest mała liczba funduszy VC w Polsce, a co za tym idzie - mała 

konkurencja między nimi i w konsekwencji, przeciętna jakość. 

 

Według najnowszych badań Startup Poland, aż 4/5 transakcji inwestycyjnych w 

startupy w Polsce odbyło się dzięki lewarowi środków publicznych. Kapitał prywatny 

jest bardzo mało zaangażowany w finansowanie startupów. A dzieje się tak dlatego, że 

inwestorzy prywatni w funduszach VC są w Polsce podwójnie opodatkowani. 

 

W efekcie dzisiaj prywatny inwestor nie ma absolutnie żadnej motywacji, by inwestować 

w fundusz VC, zamiast np. w akcje na giełdzie czy nieruchomości. Dlatego polskie firmy 

technologiczne są de facto zależne od środków państwowych. Jednak także w interesie 

państwa jest to, by ekosystem finansowania innowacji dojrzewał i był coraz bardziej 

niezależny od rozmaitych programów operacyjnych. 

 

Eurostat publikuje dane dotyczące kapitału całkowitego Venture (code VENTURE) 

wyrażonego jako procent PKB (produkt krajowy brutto w cenach rynkowych). Venture 

Capital Investment (VCI) jest podzbiorem private equity przeznaczonego na inwestycje w 

spółki notowane na giełdzie i rozwijające nowe produkty i technologie. Służy do 

finansowania wczesnego etapu (nasienie i rozruch) lub ekspansji przedsięwzięcia 

(przedsięwzięcie późniejsze). 
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Venture capital investments, Venture capital investment (seed, start-up and later stage), 

Percentage of gross domestic product (GDP) – źródło Eurostat 
 

 
 

Z danych wynika, że najlepsza sytuacja panuje w Danii oraz Luksemburgu gdzie  w 

przedsięwzięcia rozwijające się angażowanych jest ponad 10 razy więcej kapitałów Venture 

niż w Polsce.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ExMetrix Sp. z o.o.           str. 8/24 http://www.exmetrix.com/pl/ 
    Ul. Grzegórzecka 21 
    31-532 Kraków 
    NIP 6762494340 

    +48 570202650 

    info@exmetrix.com 

 

 

 

 

 

W ciągu ostatnich 10 latach sytuacja w naszym kraju kształtowała się następująco: 

 
 

Dla porównania poniżej prezentujemy sytuację w Danii, gdzie zaangażowanie kapitałów 

Venture jest największe. 
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3. Koszty procedur związanych z uruchomieniem projektów  typu start-
up w Polsce na tle innych krajów. 

 

  

Wiele krajów deklaruje pomoc dla projektów we wczesnych fazach rozwoju poprzez takie 

kształtowanie rozwiązań prawnych, które umożliwia redukcję kosztów, przede wszystkim na 

etapie SEED i START-UP. Prawdą jest, że zarówno dla całego świata jak i poszczególnych 

regionów koszty te od kilkunastu lat maleją. Według danych Banku Światowego koszty te 

podane jako procent dochodu narodowego brutto na jednego mieszkańca (Gross National 

Income per capita  - GNI), w skali całego świata kształtują się następująco: 

 

Cost of business start-up procedures (% of GNI per capita), World 

 
 

Obecnie zatem w skali świata poziom tych kosztów to około 25,31% GNI per capita. 

Spadek od ubiegłego roku o 0,7 punktu procentowego. 

 

Tymczasem dla znacznie bliższego nam regionu Europy Centralnej i Państw Bałtyckich 

koszty te są znacznie niższe. Od kilkunastu lat spadają i obecnie wynoszą  2,9% GNI per 

capita:  
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Cost of business start-up procedures (% of GNI per capita), Central Europe and the 

Baltics 

 
 

Zatem mamy od ubiegłego roku spadek tych kosztów w państwach bałtyckich z 3,66% do 

2,9% (blisko o jedną piątą!) 

 

A jak wygląda na tym tle sytuacja w Polsce, gdzie kolejne rządy od wielu lat deklarują pomoc 

dla innowacyjnej gospodarki? 

Z wykresu poniżej wynika, że i u nas koszty te maleją, ale są znacznie wyższe niż średnia w 

naszym regionie i wynoszą 12% GNI per capita. Spadły zatem w ubiegłym roku jedynie o 0,1 

punktu procentowego. 
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Cost of business start-up procedures (% of GNI per capita), Poland 

 

 

 
Rozdźwięk w stosunku do krajów bałtyckich pogłębił się. Rok temu w naszym kraju koszty te 

były trzykrotnie wyższe. Obecnie są już ponad czterokrotnie wyższe! 

 

Jednak chyba najbardziej interesujący jest dla twórców START-UP’ów poziom kosztów 

wyrażony w konkretnej walucie. Wykres poniżej dotyczy kosztów wyrażonych w USD na 

koniec lat 2015 i 2016. Na tle poszczególnych regionów świata Polska, przy kosztach 

wynoszących 1475 USD (2015) i 1449 USD (2016) plasuje się tutaj na poziomie średniej dla 

krajów OECD. Najniższe koszty natomiast są notowane w rejonie Europy Centralnej i Krajów 

Bałtyckich (!) oraz w Ameryce Północnej, a najwyższe – w Ameryce Łacińskiej.  
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Krajem o najwyższych kosztach w skali całego świata nadal jest Wenezuela – 41750 USD ( z 

10533 w roku 2015!), zaś w Europie – Włochy – 4210 USD (z 4175 USD w roku 2015). 

Najniższe koszty – 0 USD występują obecnie  w Słowenii i Wielkiej Brytanii. Niestety 

spośród krajów Europy, koszty zakładania start-upów w Polsce są jednymi z najwyższych: 
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4. Wydatki na badania i rozwój (R&D) 
 

Niezwykle istotnym wskaźnikiem świadczącym o poziomie innowacyjności gospodarki 

danego kraju jest procent PKB przeznaczony na badania i rozwój. 

 

Z analizy danych dotyczących całkowitych wydatków na badania i rozwój (GERD)  

publikowanych przez Eurostat wynika, iż  kraje rozwinięte i zamożne przeznaczają 

największą część swojego PKB na badania i rozwój. Polska w tym zestawieniu znajduje się 

niestety w dole stawki. 

 

 

 

Country 

Total intramural R&D 
expenditure* (GERD) by 
sectors of performance 

Percentage of gross domestic 
product (GDP)_2015 

Total intramural R&D 
expenditure* (GERD) by 
sectors of performance 

Percentage of gross domestic 
product (GDP)_2016 

 South Korea 4.23 4.23 

 Switzerland 3.37 3.37 

 Japan 3.29 3.29 

 Sweden 3.27 3.25 

 Austria 3.05 3.09 

 Germany (until 1990 former 
territory of the FRG) 2.92 2.94 

 Denmark 2.96 2.87 

 United States 2.79 2.79 

 Finland 2.9 2.75 

 Belgium 2.47 2.49 

 France 2.27 2.25 

 Euro area (19 countries) 2.14 2.13 

 Iceland 2.17 2.08 

 China except Hong Kong 2.07 2.07 

 European Union (28 
countries) 2.04 2.03 

 Netherlands 2 2.03 

 Norway 1.93 2.03 

 Slovenia 2.2 2 

 United Kingdom 1.67 1.69 
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 Czech Republic 1.93 1.68 

 Italy 1.34 1.29 

 Estonia 1.49 1.28 

 Portugal 1.24 1.27 

 Luxembourg 1.27 1.24 

 Hungary 1.36 1.21 

 Spain 1.22 1.19 

 Ireland 1.2 1.18 

 Russia 1.1 1.1 

 Greece 0.97 1.01 

 Poland 1 0.97 

 Serbia 0.87 0.89 

 Turkey 0.88 0.88 

 Croatia 0.84 0.85 

 Lithuania 1.04 0.85 

 Slovakia 1.18 0.79 

 Bulgaria 0.96 0.78 

 Malta 0.77 0.61 

 Cyprus 0.48 0.5 

 Romania 0.49 0.48 

 Latvia 0.63 0.44 

 

 

 

Total intramural R&D expenditure* (GERD) by sectors of performance 

[rd_e_gerdtot]_(Percentage of gross domestic product (GDP) 
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Również wydatki na badania i rozwój przypadające na jednego mieszkańca są największe w 

krajach rozwiniętych. Wydatki na jednego mieszkańca Polski dotyczące badań i rozwoju są 5 

razy mniejsze niż wynosi średnia dotycząca 28 krajów UE.  

 

Country 
Total intramural 

R&D 
expenditure**_2015 

Total intramural 
R&D 

expenditure**_2016 

 Switzerland 2507.6 2507.6 

 Sweden 1504.3 1537 

 United States 1408.9 1408.9 

 Denmark 1420.1 1396 

 Norway 1302.2 1308.5 

 Austria 1224.2 1255 

 Iceland 1007.5 1146 

 Luxembourg 1176.5 1143.9 

 Germany (until 1990 former territory of the FRG) 1093.4 1124.7 

 Finland 1109.5 1080 

 South Korea 1037.1 1037.1 

 Japan 1022.4 1022.4 

 Belgium 900.4 929.9 

 Netherlands 810.4 841.1 

 France 749.6 750.4 

 Ireland 676.8 686.4 

 Euro area (19 countries) 664.2 674.8 

 United Kingdom 671.7 618.7 

 European Union (28 countries) 593.5 593.7 

 Slovenia 413.5 392 

 Italy 364.5 356.2 

 Spain 283.6 285.5 

 Czech Republic 308.4 280.8 

 Portugal 215.4 227 

 Estonia 230.3 205.4 

 Greece 156.9 162.7 

 China except Hong Kong 147.8 147.8 

 Malta 166.5 140.1 

 Hungary 153.3 139.5 

 Slovakia 171 118.1 

 Lithuania 133.4 113.4 
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 Poland 113.6 108.3 

 Cyprus 100.7 107.7 

 Croatia 88.7 93.6 

 Russia 91.9 91.9 

 Turkey 87.7 87.7 

 Latvia 76.6 56.1 

 Bulgaria 60.4 52.5 

 Serbia 40.7 43.6 

 Romania 39.4 41.4 

 
**Total intramural R&D expenditure* (GERD) by sectors of performance [rd_e_gerdtot]_(Euro per 
inhabitant) 

 

 

Pocieszające są analizy dotyczące wzrostu tego wskaźnika. Na przestrzeni ostatniej dekady 

wydatki w Polsce wzrosły prawie czterokrotnie, podczas, gdy średnia unijna zanotowała 

wzrost jedynie o jedną trzecią. 

 

Year Poland*** European Union (28 countries)*** 

2006 39.6 435.8 

2007 46.3 460.7 

2008 57.6 479.6 

2009 55 472.9 

2010 68.6 490.9 

2011 74.5 516.7 

2012 90.1 535.6 

2013 90.3 542.4 

2014 101.6 562.3 

2015 113.6 593.5 

2016 108.3 593.7 

 

 
***Total intramural R&D expenditure* (GERD) by sectors of performance [rd_e_gerdtot]_(Euro per 
inhabitant) in Poland and European Union ( 28 countries) 
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Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and type of costs, typecost 
TOTAL, sectperf TOTAL, Euro per inhabitant, Poland 

 
 
Intramural R&D expenditure (GERD) by sectors of performance and type of costs, typecost 
TOTAL, sectperf TOTAL, Euro per inhabitant, European Union (28 countries) 
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5. Nakłady na badania i rozwój (R&D) w kontekście procesów 
gospodarczych i społecznych w Polsce 

 
Analizując poziom wydatków na badania i rozwój, skupiliśmy się na ich związkach z  

parametrami gospodarczymi i demograficznymi w Polsce. 

 

W tym celu przeszukaliśmy bazę GUS pod kątem znalezienia procesów gospodarczych i 

społecznych, które zachowywały się podobnie jak nakłady na badania i rozwój. Jako miarę 

podobieństwa zastosowaliśmy współczynnik korelacji liniowej Pearsona.  

 

INTERNET 
Okazało się, że istnieje bardzo mocne podobieństwo pomiędzy nakładami na badania i rozwój 

a dostępem do Internetu oraz aktywnością z nim związaną. 

 

Wykres poniżej prezentuje porównanie nakładów (R&D) z dostępem przedsiębiorstw do 

Internetu szerokopasmowego. Korelacja pomiędzy tymi zjawiskami za ostatnie 12 lat wynosi 

ponad 0,9703. 

 

 
 

Istnieje mocny związek pomiędzy nakładami R&D a rozwojem handlu internetowego.  

Dla przykładu – korelacja wydatków na badania i rozwój z ilością osób zamawiających przez 

Internet ubrania i sprzęt sportowy wynosi aż 0.987, a bilety na imprezy sportowe 0.979. 
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ILOŚĆ UDZIELONYCH PATENTÓW 
Interesujące jest porównanie nakładów R&D z ilością udzielonych u nas patentów. Również 

w tym przypadku widać mocne zależności. Okazuje się że zjawiska te są skorelowane na 

poziomie 0.9549. 
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ABSOLWENCI  UCZELNI TECHNICZNYCH 
W ostatniej dekadzie bardzo mocno zyskały na popularności kierunki techniczne. Ilość 

absolwentów tych kierunków jest również mocno powiązana z wydatkami R&D. 

Współczynnik korelacji wynosi tutaj 0.9531 dla mężczyzn i 0.94822 dla kobiet. Na 1000 

mieszkańców Polski przypada przy tym 3.1 absolwenta – mężczyzny i 2.3 absolwentki – 

kobiety. 
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ROZWÓJ ENERGI ODNAWIALNEJ 
Sztandarowym przykładem innowacyjnej gospodarki są technologie związane z energią 

odnawialną. Także tutaj można zaobserwować mocne związki z nakładami R&D 

Procesy te są skorelowane na poziomie 0.9926 dla energii elektrycznej i 0.9907 dla energii 

ogółem. 
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BEZPIECZEŃSTWO PRACY 
Bardzo silna ujemna korelacja występuje pomiędzy wydatkami na badania i rozwój, a liczbą 

ciężkich wypadków przy pracy. W przypadku wypadków z udziałem mężczyzn jest to -0,957, 

a w przypadku kobiet  -0.964. Dodatkowo występują tu 8-miesieczne wyprzedzenia czasowe. 

Oczywiście liczba ciężkich wypadków przy pracy maleje z wielu powodów, jednak 

wieloletnia silna korelacja z GERD wydaje się nieprzypadkowa. Na przykład wprowadzone 

wiele lat temu przepisy dotyczące dopuszczenia do użytkowania na terenie Unii Europejskiej 

maszyn i urządzeń, wymusiły przeprowadzenie badań nad nowoczesnymi zabezpieczeniami. 

Zastosowanie zaś tego typu rozwiązań jest jednym z powodów spadku liczby ciężkich 

wypadków przy pracy. 
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Zastosowanie nieco innych metod automatycznej selekcji zmiennych (w tym wypadku 

opartych o analizę widmową), które wykonaliśmy za pomocą platformy ExMetrix pozwala 

wskazać dodatkowo zmienne, które przy wysokiej korelacji charakteryzują się 

podobieństwem dominujących cykli czasowych do wydatków na badania i rozwój. Poniżej 

dwa przykłady takich wielkości: 
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