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Zachodniopomorska Szkoła Biznesu w Szczecinie

Wrażliwość i reaktywność młodych firm
na kryzys – studium dekoniunktury 2007-2010
Streszczenie: Referat przedstawia wyniki badań wpływu kryzysu z lat 2007-2010 na kondycję i zachowania polskich podmiotów gospodarczych. Celem pracy jest weryfikacja hipotezy
o większej wrażliwości młodych firm na dekoniunkturę i ich słabszej reaktywności na zagrożenie kryzysem. Wyniki badań zaprezentowano zatem według wieku badanych firm. Wyraźna
większość obszarów analizy nie wykazuje istotnych różnic w odporności firm na kryzys. Choć
badania potwierdzają negatywny wpływ dekoniunktury na kondycję ekonomiczną podmiotów gospodarczych, to ich wiek nie jest zmienną dystynktywną. Ocena wpływu dekoniunktury na perspektywy rozwoju firm także nie wskazała istotnych różnic. Młode firmy odróżnia
od starszych moment obserwacji pierwszych symptomów kryzysu i rodzaj podejmowanych
decyzji. Wnioski te stały się podstawą do odrzucenia przyjętej hipotezy badawczej.
Słowa kluczowe: kryzys, reaktywność na kryzys, działania antykryzysowe i sanacyjne, stopa
zgonów przedsiębiorstw, start-up.

1. Wstęp
Pomimo że zarówno analizy rządowe, jak i prognozy ośrodków niezależnych w opisie odporności polskiej gospodarki na kryzys zgodnie używają retoryki „zielonej
wyspy”, to jednak symptomy recesji są wyraźne w wielu sektorach przemysłu czy
usług. Gwałtowny spadek zamówień i sprzedaży wywołuje redukcję produkcji i zatrudnienia, co realnie zagraża znaczącym pogorszeniem kondycji finansowej w sektorze przedsiębiorstw. W efekcie rośnie stopa upadłości, a w przypadku firm niezagrożonych bankructwem słabnie ich zdolność do rozwoju lub przetrwania.
Według danych statystycznych dotyczących zgonów przedsiębiorstw, w Polsce
na ryzyko porażki najbardziej narażone są firmy młode, tzw. start-up (nowo powstające firmy). Określenie to używane jest nie tyle w kontekście cezury czasowej, ile
w kontekście wczesnych faz życia firmy. Pomimo dość wysokiego poziomu przedsiębiorczości w Polsce (mierzonego liczbą nowo powstałych firm na 1000 mieszkańców) odsetek niepowodzeń polskich start-up w biznesie jest jednym z najwyższych w UE. Według danych GUS, w latach 2000-2005 przeżywalność polskich
firm w pierwszym roku od powstania kształtowała się w przedziale od 61 do blisko
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65%1. Oznacza to porażkę co trzeciej nowo powstałej firmy już w ciągu pierwszych
12 miesięcy funkcjonowania. Stopa przeżywalności w kolejnych latach funkcjonowania wyraźnie spadała: do poziomu 54% firm w drugim i 31% w piątym roku działalności. W kolejnych latach, tj. w okresie 2006-2009, wskaźnik przeżycia jednego
roku stale się poprawiał i w 2009 r. wynosił 77%2. Niestety dane za 2010 i I połowę
2011 r. jednoznacznie wskazują na istotne zwiększenie stopy zgonów młodych firm
i co za tym idzie pogorszenie warunków ich przeżywalności.
Przedstawione statystyki sugerują, że we wczesnych fazach rozwoju przedsiębiorstwa są wyjątkowo wrażliwe na oddziaływanie warunków otoczenia, w tym
na wpływy wahań koniunkturalnych. Dekoniunktura wywołuje w tych firmach bardzo poważne perturbacje, często zagrażając nie tylko bieżącej kondycji ekonomicznej, ale też perspektywom dalszego rozwoju. Najbardziej prawdopodobną przyczyną takiego stanu rzeczy jest nikła reaktywność młodych firm na zjawiska kryzysowe
i ich słaba adaptacja do zmiennych warunków. Potwierdzeniem tych przypuszczeń
są badania interakcji rozwoju firmy i czasu jej działania, które potwierdzają tezę
o kluczowej roli pierwszych 3,5 do 5 lat funkcjonowania firmy dla jej przetrwania
i dalszego rozwoju. Przedsiębiorstwa funkcjonujące na rynku 3 lata częściej notują
regres niż rozwój, przy czym dla tych działających dłużej niż 4 lata odsetek firm
wykazujących rozwój jest zdecydowanie wyższy (nawet ośmiokrotnie) niż tych wykazujących regres3.
Uwzględniając powyższe argumenty, w niniejszym opracowaniu za zasadne
uznano zweryfikowanie słuszności hipotezy o zwiększonej wrażliwości młodych
firm na dekoniunkturę i ich słabej reaktywności wobec zagrożeń kryzysowych4.

2. Symptomy kryzysu a wiek firmy
Podstawą oceny oddziaływania dekoniunktury w okresie 2007-2010 na firmy
(z uwzględnieniem ich wieku jako zmiennej kontrolnej) jest analiza wpływu kryzysu w trzech fundamentalnych obszarach:
1) wpływ kryzysu na kondycję ekonomiczną firm;
2) konsekwencje objawów kryzysu dla funkcjonowania firm;
3) wpływ zjawisk koniunkturalnych na perspektywy rozwojowe firm.
1
Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych
w latach 2001–2003, GUS, Warszawa 2005.
2
Raport o stanie sektora MŚP w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
3
Por. K. Wach, Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a parametry demograficzne przedsiębiorstw i przedsiębiorców, Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych nr 2,
UE, Kraków 2009, s. 40 i nast.
4
Podstawą weryfikacji tak sformułowanych hipotez są badania empiryczne przeprowadzone
w 2011 r. w grupie 202 przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego, zrealizowanych w ramach projektu
badawczego pt. „Reaktywność i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury”
– grant NCN 2009–2012.
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W pierwszym obszarze zbadano rozkład subiektywnych ocen kadr kierowniczych
badanych firm w zakresie ich sytuacji ekonomicznej (rys. 1). Uwzględniając rozkład
odpowiedzi według wieku badanych firm, nie stwierdzono istotnych różnic czy dysproporcji. W grupie firm młodych (pierwsze 5 lat funkcjonowania) ocena wpływu
kryzysu na kondycję ekonomiczną wypada podobnie jak w firmach starszych, a nawet wskazuje na ich nieznacznie lepszą sytuację. W tej grupie nie zanotowano odpowiedzi o krytycznie złej kondycji ekonomicznej, najgorszej w historii firmy (dla
całej badanej populacji problem ten dotyczył 2% firm), jednak blisko 18% młodych
firm wskazało na znaczne pogorszenie sytuacji ekonomicznej (w całej populacji –
24%), a kolejne 17% stwierdza jej stopniowe pogarszanie (w całej populacji 22%).
Najczęściej diagnozowaną sytuacją w grupie start-up było stopniowe słabnięcie
kondycji ekonomicznej (26%, podczas gdy dla całej badanej populacji wskaźnik ten
wynosi 20%). Jednocześnie na uwagę zasługuje fakt, że spory odsetek badanych
młodych firm, bo blisko 24%, ocenia swoją kondycję ekonomiczną jako stabilną,
a nawet poprawiającą się (8%). Dla blisko 6% był to okres rekordowych wyników
ekonomicznych.
30%

Był to okres najlepszych wyników
ekonomicznych w historii firmy

25%

Sytuacja ekonomiczna znacznie się
poprawiała

20%

Sytuacja ekonomiczna ulegała stopniowej
poprawie
Sytuacja ekonomiczna była niestabilna –
zmienna, w efekcie nie nastąpiły istotne
zmiany kondycji
Sytuacja ekonomiczna ulegała
stopniowemu pogorszeniu

15%

10%

5%

0%

Powyżej 10 lat

Od 5-10 lat

Od 1 roku do 5 lat

Sytuacja ekonomiczna znacznie się
pogarszała, ale nie zagrażała
funkcjonowaniu firmy
Sytuacja ekonomiczna znacznie się
pogarszała, zagrażając funkcjonowaniu
firmy
Był to okres najgorszych wyników
ekonomicznych w historii firmy

Rys. 1. Subiektywna ocena kondycji przedsiębiorstwa w okresie 2007-2010 – rozkład odpowiedzi
według wieku przedsiębiorstwa (N = 202)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych w ramach projektu „Reaktywność
i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury” – grant NCN 2009-2012.

Konkludując, w tej części diagnozy należy zwrócić uwagę na to, że na negatywny wpływ kryzysu na kondycję wskazało ponad 61% młodych firm. W całej badanej
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populacji odsetek ten kształtował się na podobnym poziomie i wyniósł 67%. Dobre wyniki ekonomiczne, mimo dekoniunktury, wykazało w badanym okresie 39%
młodych firm, a zatem więcej niż w całej populacji (33%). Nie ma zatem podstaw
do twierdzenia, że firmy we wczesnych fazach cyklu życia dotkliwiej odczuwają
wpływy kryzysu. Wyniki badań w tym zakresie wskazują na brak wpływu wieku
firmy na kształtowanie się sytuacji ekonomicznej w fazach dekoniunktury5.
Pewne zróżnicowanie odpowiedzi dotyczy oceny konsekwencji zmian w kondycji ekonomicznej na ogólną sytuację firmy (rys. 2). I tak w grupie młodych firm
zidentyfikowano dość poważne zakłócenia, polegające głównie na pojawieniu się
pewnych perturbacji w rozwoju firmy (37% wskazań) oraz na wyhamowaniu przedsięwzięć rozwojowych i inwestycyjnych (26%). W całej badanej populacji takie
efekty zanotowano odpowiednio w 38 i 20%. Wśród młodych podmiotów nie odnotowano w ogóle odpowiedzi o zaistnieniu kryzysu zagrażającego istnieniu firmy
(w całej populacji zjawisko to dotyczy blisko 7% firm). Młode firmy nie odnotowały
również zjawiska poważnego spowolnienia w rozwoju, podczas gdy we wszystkich
badanych firmach spowolnienie dotyczyło ponad 15%. Dla 43% młodych firm koniunktura w badanym okresie stanowiła czynnik prorozwojowy i pozwoliła na dynamiczny, a przynajmniej planowany rozwój, podczas gdy w całej badanej grupie
firm odsetek ten nie przekracza 32%.
Ten komponent analizy ponownie udowadnia, że młode firmy nie odnotowały podwyższonej wrażliwości na zjawiska kryzysowe. Wręcz odwrotnie, młodzi
przedsiębiorcy i kadry kierownicze młodych firm dość optymistycznie odnoszą się
do ocen perspektyw rozwoju firm po okresie dekoniunktury (rys. 3). Tylko nieznacznie ponad 10% respondentów z tej grupy wskazuje na to, że kryzys zagraża istnieniu
firmy (w całej badanej populacji dwa razy więcej firm wskazało taką odpowiedź).
O osłabiającym możliwości rozwoju wpływie kryzysu można mówić w odniesieniu
do 38% młodych firm i aż 45% pozostałych. Z kolei dla ¼ młodych firm kryzys
tworzy podstawy do dynamicznego dalszego wzrostu. Podobna część firm starszych
niż 10 lat wskazuje również na taką odpowiedź. Niepokoić może jedynie fakt, że kolejne 25% młodych firm nie widzi związku między koniunkturą a perspektywami
wzrostu. Może to oznaczać stosunkowo niewielkie doświadczenie tych firm, rzutujące na ewentualne ignorowanie skutków wahań koniunkturalnych.
Obok problematyki wpływu kryzysu na kondycję i rozwój firm w okresie 2007-2010, prezentowane badania obejmowały również próbę określenia czasu pojawienia się pierwszych symptomów kryzysu. Jak wynika z tego pomiaru, gros badanych
firm odnotowało najpoważniejsze objawy kryzysu w drugiej połowie 2008 roku
oraz w całym 2009 roku6 (rys. 4). Warto zwrócić uwagę na to, że w młodych firmach symptomy dekoniunktury ujawniały swoje oddziaływanie stosunkowo później
niż w firmach dojrzałych. W latach 2008-2009 pierwsze symptomy dekoniunktury
Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, red. A. Burlita, G. Maniak., A. Zelek, Wydawnictwo Naukowe ZPSB, Szczecin 2011, s. 84 i nast.
6
Ibidem, s. 111.
5

Wrażliwość i reaktywność młodych firm na kryzys – studium dekoniunktury 2007-2010

601

ujawniły swoje oddziaływanie w 64% firm start-up i aż w 73% firm starszych. Jednocześnie blisko ¼ młodych firm wskazała 2010 r. jako moment obserwacji pierwszych objawów kryzysu, podczas gdy w firmach starszych dotyczyło to zaledwie
11% respondowanych.
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Pozwoliły na dynamiczny wzrost firmy

50%
40%

Pozwoliły na zaplanowany rozwój
firmy bez większych zakłóceń

30%

Spowodowały nieznaczne perturbacje
w rozwoju firmy
Wywołały poważne spowolnienie w
rozwoju firmy

20%

Wstrzymały przedsięwzięcia
inwestycyjne i rozwojowe

10%
0%

Wywołały sytuację kryzysową,
zagrażającą funkcjonowaniu firmy
Powyżej 10 lat

Od 5-10 lat

Od 1 roku do 5 lat

Rys. 2. Subiektywna ocena wpływu objawów kryzysu na przedsiębiorstwa w okresie 2007-2010
– rozkład odpowiedzi według wieku przedsiębiorstwa (N = 202)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych w ramach projektu „Reaktywność i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury” – grant NCN 2009-2012.
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Rys. 3. Subiektywna ocena wpływu dekoniunktury w okresie 2007-2010 na perspektywy rozwoju
badanych firm – rozkład odpowiedzi według wieku przedsiębiorstwa (N = 202)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych w ramach projektu „Reaktywność
i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury” – grant NCN 2009-2012.
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Rys. 4. Moment zarejestrowania pierwszych symptomów kryzysu w badanych firmach w okresie
2007-2010 – rozkład odpowiedzi według wieku przedsiębiorstwa (N = 202)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych w ramach projektu „Reaktywność
i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury” – grant NCN 2009-2012.

Opóźnione ujawnienie skutków kryzysu w młodych firmach można interpretować dwojako. Po pierwsze można przypuszczać, że młode firmy są w rzeczywistości
narażone na objawy dekoniunktury później niż firmy starsze w efekcie tzw. syndromu domina. Jednocześnie istnieje spore prawdopodobieństwo, że firmy te wykazały
się mniejszą spostrzegawczością, co sygnalizuje ich słabszą dojrzałość i brak doświadczenia w procesie percepcji symptomów recesji.

3. Zarządzanie w kryzysie a wiek firmy
Kwestią kluczową w ocenie wrażliwości i reaktywności młodych firm na zjawiska
kryzysowe jest ich zdolność do podejmowania adekwatnych działań naprawczych.
Równie istotnym aspektem tej oceny jest próba odpowiedzi na pytanie o najczęściej
stosowane działania sanacyjne w firmach start-up.
W całej populacji badanych firm konieczność podjęcia działań antykryzysowych
dostrzegło 43% przedsiębiorstw, 36% ankietowanych nie potrafiło ocenić takiej konieczności, a 22% firm nie odczuło przymusu podjęcia jakichkolwiek działań. Najbardziej aktywną postawę wobec zagrożeń wynikających z oddziaływania kryzysu
gospodarczego wykazały firmy dojrzałe – działające na rynku od 5 do 10 lat oraz
powyżej 10 lat – odpowiednio 50 i 41% firm (rys. 5). Można założyć, że wynika
to m.in. z nabytego przez nie doświadczenia podczas poprzednich wahań koniunkturalnych (lata 2000-2002). Mniej aktywną postawę zademonstrowały firmy młode,
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wśród których 32% nie dostrzegało konieczności podjęcia jakichkolwiek działań
antykryzysowych, a 28% nie potrafiło odpowiedzieć na pytanie o programy naprawcze. Jednocześnie w 40% młodych firm podejmowane były różnorodne decyzje mające na celu eliminację skutków kryzysu. Warto podkreślić, że najgorzej sytuacja
kształtowała się w firmach najmłodszych (poniżej jednego roku). W tej grupie żadna
z firm nie widziała takiej konieczności, pomimo iż 33% z nich zdecydowanie negatywnie oceniła wpływ kryzysu na funkcjonowanie ich firmy.
60%
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Nie dostrzeżono takiej konieczności

30%

Trudno powiedzieć
Dostrzeżono taką konieczność

20%
10%
0%

Powyżej 10 lat

Od 5-10 lat

Od 1 roku do 5 lat

Rys. 5. Subiektywna ocena konieczności podjęcia działań antykryzysowych w badanych firmach
– rozkład odpowiedzi według wieku przedsiębiorstwa (N = 202)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych w ramach projektu „Reaktywność
i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury” – grant NCN 2009-2012.

Badania częstotliwości podejmowania działań antykryzysowych jednoznacznie
wskazują na podobny rozkład odpowiedzi w grupie firm najstarszych i młodych.
Fakt taki należy interpretować jako brak wyraźnych różnic w postawach wobec kryzysu w badanych przedsiębiorstwach w rozkładzie wiekowym.
Istotne różnice w zachowaniu firm młodych i dojrzałych wobec objawów dekoniunktury i słabnącej kondycji ekonomicznej zanotowano w badaniach rodzajów
stosowanych programów antykryzysowych. W młodych firmach dominują decyzje
redukcyjne, ograniczające potencjał strategiczny, oraz działania o charakterze operacyjnym o doraźnych skutkach (rys. 6).
Wśród firm stosujących takie działania, jak: wstrzymanie inwestycji, ograniczenia budżetowe w dziedzinie marketingu, wydatków na IT czy wydatków szkoleniowych oraz wydatków motywacyjnych, dominują właśnie młode firmy. Stanowią one
zwykle od 40 do 50% podmiotów stosujących takie ograniczenia. Niemniej jednak
niepokojący pozostaje fakt, że w grupie firm stosujących bardziej proaktywne działania (takie jak: reorganizacja firmy, alternatywne źródła finansowania, outsourcing
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itp.) młode firmy stanowią bardzo niewielki odsetek, a często nie występują w ogóle. Tymczasem działania aktywizujące, poprawiające pozycję strategiczną i konkurencyjną są domeną firm najstarszych, działających na rynku ponad 10 lat. Firmy te
stanowią od 25 do 37% podmiotów decydujących się na działania proaktywne.
Zmiana (modyfikacja) strategii firmy
Reorganizacja firmy
Obniżenie wydatków na szkolenia i rozwój
pracowników
Obniżenie wydatków na świadczenia dodatkowe
dla pracowników (premie, bonusy, prowizje, itp.)
Obniżenie wydatków w zakresie IT i nowych
technologii

Od 1 roku do 5 lat

Outsourcing usług

Od 5-10 lat
Wzrost udziału alternatywnych źródeł finansowania
działalności

powyżej 10 lat

Obniżenie marży zysku; obniżenie cen
Poszukiwanie nowych rynków zbytu i/lub kanałów
dystrybucji
Opóźnienie płatności
Wstrzymanie podwyżek
Redukcja zatrudnienia
Zmniejszenie budżetu na marketing
Wstrzymanie inwestycji
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50,0%

60,0%

Rys. 6. Rodzaje podejmowanych działań naprawczych w badanych firmach w okresie 2007-2010
– rozkład odpowiedzi według wieku przedsiębiorstwa (N = 202)
Źródło: opracowanie własne na podstawie badań empirycznych w ramach projektu „Reaktywność
i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury” – grant NCN 2009-2012.

Wnioski z tej części analizy skłaniają do konstatacji, że młode firmy stosują niezbyt wyrafinowane działania sanacyjne i w efekcie uzyskują krótkookresową poprawę sytuacji ekonomicznej. Co więcej, w wielu przypadkach działania te powodują
poważne ograniczenie potencjału strategicznego firm, narażając je na osłabienie
zdolności do powrotu na ścieżkę rozwoju.
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4. Zakończenie
Choć przedstawione w niniejszym opracowaniu dowody empiryczne nie mogą być
podstawą szerszych uogólnień i jako takie nie powinny być interpretowane jako charakterystyczne dla populacji wszystkich polskich podmiotów gospodarczych7,
to jednak dostarczają bardzo ciekawych, a nawet zaskakujących wniosków. Wyniki
omówionych badań skłaniają do falsyfikacji hipotezy o zwiększonej wrażliwości młodych firm na dekoniunkturę i ich słabej reaktywności wobec zagrożeń
kryzysowych.
W znakomitej większości obszarów zaprezentowanej analizy nie znaleziono dowodów na istotne różnice w odporności firm w różnym wieku na kryzys. Choć badania wskazują jednoznacznie na negatywne oddziaływanie dekoniunktury w okresie 2007-2010 na realną kondycję ekonomiczną podmiotów gospodarczych (blisko
2/3 badanych firm zidentyfikowało pewne perturbacje), to jednak wiek firmy nie jest
zmienną dystynktywną i nie odpowiada za różnicowanie wpływu kryzysu. Podobnie
ocena wpływu dekoniunktury na perspektywy rozwoju firm nie udokumentowała
istotnych różnic w rozkładzie według wieku firm. Bez względu na dojrzałość firmy,
na zakłócenia rozwoju w efekcie wahań koniunkturalnych wskazuje około 40% firm.
Taki sam odsetek firm (młodych i dojrzałych) podejmuje działania antykryzysowe.
Jedyne zróżnicowanie postaw wobec kryzysu w grupie firm młodych na tle tych
starszych dotyczy momentu obserwacji pierwszych symptomów kryzysu i rodzaju
podejmowanych decyzji. Młode firmy odnotowały problemy relatywnie później niż
firmy dojrzałe – opóźnienie to wyniosło przeciętnie około 3 kwartały. Firmy z grupy
start-up różnią się od pozostałych głównie pod względem typu działań antykryzysowych. O ile w firmach dojrzałych dominują działania proaktywne (ujawniające
swoje skutki w dłuższym okresie, w postaci poprawy potencjału strategicznego),
o tyle w firmach młodych znacznie częściej stosowane są działania operacyjne, redukujące i ograniczające zasoby.
Wnioski powyższe nie uzasadniają jednak uznania za prawdziwą hipotezy o słabej reaktywności młodych firm wobec kryzysu. Firmy te bowiem pozostają reaktywne, jednak decydują się na działania adaptacyjne, a nie ofensywne.

Badania przeprowadzono w 2011 roku w grupie 202 przedsiębiorstw Pomorza Zachodniego,
w ramach projektu badawczego pt. „Reaktywność i adaptatywność podmiotów gospodarczych w fazach dekoniunktury” – grant NCN 2009-2012.
7

606

Aneta Zelek, Grażyna Maniak

Literatura
Przetrwać dekoniunkturę. Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe wobec kryzysu, red. A. Burlita,
G. Maniak, A. Zelek, Wydawnictwo Naukowe ZPSB, Szczecin 2011, s. 84 i nast.
Raport o stanie sektora MŚP w Polsce, PARP, Warszawa 2011.
Wach K., Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw a parametry demograficzne przedsiębiorstw
i przedsiębiorców, Studia i Prace Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych nr 2, UE,
Kraków 2009.
Warunki powstania i działania oraz perspektywy rozwojowe polskich przedsiębiorstw powstałych w latach 2001-2003, GUS, Warszawa 2005.

The sensitivity and reactivity of start-up
companies in crisis − study of the 2007-2010 recession
Summary: The paper presents the results of studies on effects of the crisis of 2007-2010
on the condition and behavior of Polish companies. The main objective of this paper is to
verify the hypothesis of increased sensitivity of young companies (start-up) in the recession
phase and their weak reactivity against the risks of crisis. Therefore, empirical results are
presented in the breakdown by age of the surveyed companies. In the vast majority of the
presented analysis areas, there is no evidence of significant differences in the resistance of
firms of different ages to the crisis. Although the studies clearly show the negative impact
of the downturn in the real economic performance of businesses, the age variable is not
distinctive and it is not responsible for the differentiation of the impact of the crisis. Similarly,
the assessment of the downturn impact on the prospects of companies has not documented any
significant differences from the point of view of firms age. The only difference of attitudes
towards the crisis in the group of young companies in the background of these older ones is
the moment of the first symptoms of crisis observations and the type of recovery decisions.
These conclusions became the basis for the rejection of the adopted above hypothesis.
Keywords: crisis, reaction to the crisis, anticrisis and sanative actions, mortality rate
of enterprises, start-up.

