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Streszczenie

W artykule przedstawiono uwarunkowania funkcjonowania i  rozwoju 
sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) oraz ich znaczenie dla lokal-
nego i regionalnego rynku, uwzględniając politykę Unii Europejskiej wobec 
przedsiębiorstw tego sektora. Wskazano na podstawowe bariery i ograniczenia 
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw oraz uwypukl ono niewątpliwe ich 
zalety. W końcowej części opracowania dokonano krótkiej charakterystyki 
zrównoważonego rozwoju, ocenianego z  perspektywy polskiego przedsię-
biorstwa, które wykorzystało liczne fundusze europejskie zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju.

Słowa kluczowe: małe i średnie przedsiębiorstwa, fundusze europejskie, 
zrównoważony rozwój.
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WstÚp
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) odgrywa istotną rolę w go-

spodarce polskiej, wpływając między innymi na wzrost gospodarczy, poziom 
konkurencyjności oraz rozmiary bezrobocia. Od początku okresu transformacji 
ustrojowej w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw tworzone są miejsca 
pracy, zarówno dla osób o niskim poziomie wykształcenia i nikłych umiejęt-
nościach, jak i dla wysoko wykwalifi kowanych specjalistów. Przedsiębiorstwa 
te absorbują zasoby siły roboczej zwalniane na skutek restrukturyzacji polskiej 
gospodarki, przystosowującej się do warunków rynkowych i  racjonalizacji 
zatrudnienia w  sektorze publicznym. Mimo napotykanych licznych barier 
i  ograniczeń, sektor ten charakteryzuje się stosunkowo wysoką dynamiką 
wzrostu. Jednak, aby mógł się rozwijać prawidłowo, muszą być stworzone ku 
temu odpowiednie warunki, poczynając od aktywnej polityki państwa, na od-
powiedzialnych władzach lokalnych promujących przedsiębiorczość kończąc. 
Celem rozważań jest nie tylko przedstawienie barier ograniczających rozwój 
polskiej przedsiębiorczości, ale również wykazanie zalet, które posiadają polskie 
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małe i średnie przedsiębiorstwa, doskonale wykorzystujące fundusze europejskie 
zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Znaczenie maïych ibĂrednich fi rm dla rozwoju rynku 
lokalnego ibregionalnego 

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają generalnie charakter lokalny. Istnieją 
jednak interakcje pomiędzy tymi przedsiębiorstwami a  rynkiem lokalnym. 
Przedsiębiorstwa te nie tylko zaopatrują się w materiały produkcyjne, korzystają 
także z lokalnego rynku pracy, ale również sprzedają swoje produkty i usługi na 
rynku lokalnym lub regionalnym. Przedsiębiorstwa ponadto łatwo dostosowują 
się do miejscowego otoczenia, ponieważ znajdują tam bardziej sprzyjające wa-
runki rozwoju (Strużycki 2004, s. 239–241).

Lokalny charakter małych i  średnich fi rm powoduje, że istnieje ścisła 
zależność między rozwojem tego sektora a rozwojem lokalnym i regionalnym. 
Wyższy poziom rozwoju gospodarczego zwiększa konkurencyjność układu 
lokalnego, co staje się czynnikiem dalszego rozwoju gospodarczego. Poza tym 
rozwój gospodarczy przyczynia się do zwiększenia liczby miejsc pracy i co się 
z tym wiąże – do zmniejszenia bezrobocia, większego zasilania budżetów lo-
kalnych, zaspokaja bytowe potrzeby mieszkańców, stanowi o konkurencyjności 
całego regionu i wpływa na poziom życia ludności (Strużycki op.cit.).

Liczba oraz potencjał MSP jest często uważany za znacznik rozwoju gospo-
darczego. Ich funkcjonowanie odzwierciedla przedsiębiorczość społeczeństwa. 
W literaturze naukowej czytamy, że „głównym sprawcą przedsiębiorczości jest 
człowiek i  jego stosunki z  innymi ludźmi oraz otoczeniem. Chociaż przed-
siębiorczość ma charakter ogólnospołeczny i  ogólnogospodarczy, to jej losy 
rozstrzygają się na poziomie pojedynczego przedsiębiorstwa i  w  osobowości 
pojedynczych ludzi. Sukcesy indywidualnych osób współtworzą sukces zbio-
rowy” (Koźmiński 2004, s. 163).

Uwaga ta potwierdza zauważoną już dawno prawidłowość, iż sektor małych 
i  średnich przedsiębiorstw charakteryzuje się dynamicznym podejściem do 
otoczenia. Takie fi rmy najszybciej reagują na zmieniające się potrzeby i prefe-
rencje potencjalnych klientów. Mają także zazwyczaj bardzo trafne rozeznanie 
w sytuacji rynkowej i co za tym idzie, o wiele łatwiej podejmują się nowych 
inwestycji i projektów. To znaczna przewaga konkurencyjna nad dużymi przed-
siębiorstwami, które nie mogą ograniczać się do małych rynków lokalnych czy 
nawet regionalnych poprzez dynamiczne przystosowanie swojej oferty do zmian 
preferencji popytu. Jest to dla nich trudne organizacyjnie i nieopłacalne, dlatego 
też na małych rynkach lokalnych i  regionalnych dominują przedsiębiorstwa 
z sektora małych i średnich fi rm.
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Przedsiębiorczość, rozumiana jako rozwój fi rm i tworzenie nowych inwesty-
cji, jest najprostszą metodą wykorzystania lokalnych zasobów. To właśnie przed-
siębiorczość przekształca zasoby w środki, które zaspokajają lokalne potrzeby. 
Przedsiębiorstwa dwojako wpływają na rozwój gospodarczy – bezpośrednio 
i pośrednio.

 Zarządzając małą lub średnią fi rmą, należy szybko reagować na potrzeby 
rynku, konsumentów, działania konkurencji i  zmiany w  otoczeniu. Ponadto 
bardzo ważne jest nowoczesne podejście do kwestii ekologicznych. Największą 
szansę na sukces mają te fi rmy, które starają się być najlepsze nie tylko w mar-
ketingu, osiąganiu wysokiej jakości czy nowoczesnej technologii, ale te, które 
poważnie traktują zagadnienia ochrony środowiska, działając w  myśl zasady 
zrównoważonego rozwoju. Odzwierciedleniem rozwoju przedsiębiorstw z sek-
tora małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce regionalnej czy lokalnej są 
zmiany zachodzące w rozkładzie wielkości przedsiębiorstw w obrębie różnych 
sektorów gospodarki oraz zwiększenie możliwości podnoszenia standardów, 
jakości i bezpieczeństwa w zakresie wytwarzanych produktów i oferowanych 
usług.

Właśnie małe przedsiębiorstwa oraz ich działalność powodują w regionie 
zmiany alokacyjne czynników wytwórczych jako efekt wzrastającej działalności 
gospodarczej oraz dążenia przedsiębiorstw do ciągłego rozwoju, a  nie tylko 
przetrwania na rynku. Dzięki swobodzie działania przedsiębiorstw w sektorze 
małych i średnich przedsiębiorstw, ich skłonności do wykorzystania lokalnych 
zasobów oraz łatwości, z  jaką z tych zasobów korzystają, powstają efektywne 
procesy gospodarcze, wzrasta zamożność społeczeństwa w regionie, zmienia się 
styl życia właścicieli i pracowników oparty na swobodzie wyborów rynkowych, 
wolności gospodarczej i efektywnej przedsiębiorczości.

Polityka Unii Europejskiej wobec sektora maïych ibĂrednich 
przedsiÚbiorstw

Gospodarka Unii Europejskiej jest uznawana na całym świecie za gospo-
darkę dynamicznie rozwijającą się, z tradycjami jej poszczególnych członków. 
Sektor małych i średnich przedsiębiorstw ma zaś w tym swój niemały udział. 
Stanowią one przeważającą część gospodarki unijnej, ponieważ ich udział 
w ogólnej masie przedsiębiorstw to niemal 99%. Tylko w 2005 roku zanotowano 
23 mln przedsiębiorstw unijnych zgrupowanych w tym sektorze. Szacuje się, że 
ten sektor daje ponad 75 mln miejsc pracy, a w niektórych sektorach przemysłu 
zapewnia zatrudnienie nawet na poziomie 80% (Wdrażanie… 2005). 

 Analizując założenia polityki Wspólnoty wobec małych i średnich przed-
siębiorstw, należy wziąć pod uwagę postanowienia traktatowe dotyczące tego 
sektora. Doceniając rolę małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce, Unia 
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Europejska podjęła wiele działań, zmierzających do umocnienia pozycji tego 
sektora na rynku unijnym. Docelowo miały zaowocować uzyskaniem przez małe 
i średnie przedsiębiorstwa korzyści z procesu globalizacji i tworzenia wspólnego 
rynku europejskiego poprzez system informacji gospodarczej, promowanie 
kooperacji pomiędzy przedsiębiorstwami, pomoc fi nansową i inne inicjatywy 
(Krzemień, Struś 2004, s. 7).

Już w 1982 roku małe i średnie przedsiębiorstwa w jednoczącej się Europie 
objęte zostały specjalnymi regułami dotyczącymi konkurencji. Traktat o Unii 
Europejskiej1 stwierdzał konieczność tworzenia korzystnych warunków rozwoju 
tego sektora. Równie ważny zapis ustawowy znajduje się w art. 137 ust. 2 TWE, 
stanowiący, że przyjmowane w drodze Dyrektywy rozwiązania, służące reali-
zacji ważnych celów społecznych, unikać będą nakładania administracyjnych, 
fi nansowych i prawnych ograniczeń, które utrudniałyby tworzenie i rozwijanie 
małych i średnich przedsiębiorstw.

Do realizacji tego celu zdecydowano, iż niezbędne jest podjęcie działań 
zmierzających do wzmocnienia zdolności konkurencyjnej gospodarki europej-
skiej. Najważniejszym spośród celów jest rozwój przedsiębiorczości, który stał 
się osią przygotowywanych wówczas reform (Strategia Lizbońska… 2002, s. 7). 
Założenia wspólnotowej polityki wobec małych i średnich przedsiębiorstw wy-
rażono w wielu unijnych dokumentach, a najważniejszym z nich jest Europejska 
Karta Małych Przedsiębiorstw (European Charter for Small Enterprises), przy-
jęta na spotkaniu Rady Europy w Portugalii w 2000 roku, która wzywa kraje 
wspólnotowe do postępowania zgodnego z przyjętymi dziesięcioma kierunkami 
działań wobec sektora MSP (Europejska Karta… 2000, s. 10–15).

Bariery ibograniczenia wbrozwoju maïych ibĂrednich 
przedsiÚbiorstw wbPolsce

W  czasach rosnących wymagań rynku, małe i  średnie przedsiębiorstwa 
dowodzą w  przekonujący sposób swojej siły, polegającej na gotowości do 
ponoszenia ryzyka, elastyczności oraz własnej inicjatywy i wprost niezwykłej 
kreatywności. Małe fi rmy, dzięki swojemu silnemu zorientowaniu na klienta, 
w wielu obszarach działalności gospodarczej dorównują fi rmom dużym, nie-
rzadko skutecznie z nimi konkurując.

Większość małych przedsiębiorstw, lawirując wśród zawiłości nie zawsze 
przychylnych przepisów prawnych, a już na pewno fi nansowych, funkcjonując 
z  dnia na dzień, utrzymuje się na rynku. Jednakże taki stan przypomina 
raczej wegetację, czyli zużywanie niemal wszystkich środków na przetrwanie 
i konsumpcję. Wspomaganie „soli gospodarki”, jak potocznie nazywa się małe 

1 Zawarty w Maastricht w  lutym 1992 roku, wszedł w życie z dniem 1 listopada 1993 roku, wersja 
skonsolidowana w Dzienniku Urzędowym C 115 z 9 maja 2008 roku. 
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i średnie podmioty gospodarcze, jest wyższą koniecznością, niemal racją stanu 
w gospodarce. Działania uzdrawiające należałoby rozpocząć od likwidacji ogra-
niczeń stojących na drodze rozwoju small biznesu (Leśniak 2008). Do głównych 
barier utrudniających działalność małych i  średnich przedsiębiorstw należą 
ograniczenia prawno-administracyjne, ekonomiczno-fi nansowe, społeczne, 
edukacyjne.

Do barier o charakterze uniwersalnym należą następujące:
– bariery o charakterze rynkowym, wśród których występuje np. zawężanie 

się rynków zbytu, silny nacisk konkurencji,
– problemy związane z fi nansowaniem rozpoczęcia i prowadzenia działalno-

ści, jak: koszty kredytów, warunki ubiegania się o zamówienia publiczne,
– niedoskonałości systemu fi skalnego państwa, najczęściej decyzje rozpatry-

wane są na niekorzyść przedsiębiorcy bez jakiejkolwiek odpowiedzialności 
urzędniczej,

– niewydolność aparatu administracyjnego państwa, w tym przedłużające się 
procedury odwoławcze,

– niedostateczny poziom wiedzy oraz wykształcenia przedsiębiorców i pra-
cowników przedsiębiorstwa,

– bariery wynikające z braku dostępu do informacji, które najczęściej wystę-
pują podczas interpretacji przepisów podatkowych,

– problemy związane z pozyskiwaniem nowych pracowników, bowiem koszty 
utrzymania pracowników niemal uniemożliwiają ich zatrudnianie, co po-
woduje omijanie prawa polskiego, np. przez tzw. optymalizację ZUS. 

Zrównowaĝony rozwój – defi nicje, cele ibzadania
 Rosnąca świadomość, że jeżeli nie nastąpią radykalne zmiany w  po-

stępowaniu człowieka, to realna staje się katastrofa ekologiczna, społeczna 
i  ekonomiczna w  skali globalnej, spowodowała podjęcie wspólnych działań, 
których wyrazem jest idea rozwoju zrównoważonego. Koncepcja rozwoju zrów-
noważonego stanowi próbę określenia najbardziej kompletnej, przynoszącej 
najwięcej korzyści drogi rozwoju cywilizacyjnego człowieka. 

Pojęcie rozwoju zrównoważonego (Sustainable Development) po raz 
pierwszy pojawiło się w Deklaracji Konferencji Sztokholmskiej w 1972 roku, 
a  defi nicja ta została przyjęta na II Sesji Rady Zarządzającej UNEP (United 
Nations Environment Programme) w 1975 roku. Pojęcie to na stałe zaś weszło 
do obiegu po Raporcie Brundtlanda w 1987 roku.

W  Polsce zrównoważony rozwój zyskał należytą konstytucyjną rangę, 
gdyż dnia 2 kwietnia 1997 roku został wpisany do Konstytucji RP w art. 5, co 
w dalszej konsekwencji spowodowało wcielenie w życie pod postacią ustawy 
Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. Nr 62, poz. 
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627, z późniejszymi zmianami). Ustawa określa, że zrównoważony rozwój to 
taki rozwój społeczno-gospodarczy, w którym następuje proces integrowania 
działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi 
przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu 
zagwarantowania możliwości zaspokajania podstawowych potrzeb poszcze-
gólnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak 
i przyszłych pokoleń. 

Profi ty fi rmy „Mine Master” Zïotoryja, wykorzystujÈcej 
fundusze europejskie

 „Mine Master” Spółka z  Ograniczoną Odpowiedzialnością z  siedzibą 
w  Złotoryi jest potentatem światowym w  produkcji maszyn górniczych dla 
górnictwa metali kolorowych i jest sztandarowym przykładem na to, że można 
się rozwijać, prowadzić produkcję i nie szkodzić środowisku naturalnemu, żyjąc 
w zgodzie z ideą zrównoważonego rozwoju. Spółka, realizując swoje zamierze-
nia, wykorzystała wszelkie możliwości, które stwarzają fundusze i  programy 
zrównoważonego rozwoju, osiągając przy tym następujące cele:
– Techniczne – wykonanie termoizolacji poprawiło warunki izolacyjne budyn-

ków, podwyższając walory cieplne i energooszczędne, umożliwiając przez 
to wprowadzenie do produkcji nowych technologii innowacyjnych. Oprócz 
izolacji termicznej poprawiono obieg cyrkulacyjny powietrza poprzez 
zamontowanie wymienników ciepła wentylacyjnego, co w konsekwencji 
spowodowało zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, niezbędnej do 
napędzania wysokoenergetycznych wentylatorów i wymienników powietrza.

– Technologiczne – modernizując budynki produkcyjne uzyskano nie tylko 
poprawę warunków pracy załogi, ale także pozyskano nowe powierzchnie 
z przeznaczeniem na cele produkcyjne i magazynowe, co pozwoliło na 
wprowadzenie nowoczesnych technologii innowacyjnych, pozwalających 
na produkcję wielkogabarytowych maszyn i urządzeń o znacznym stopniu 
skomplikowania technicznego. Produkcja maszyn wielkogabarytowych 
otworzyła nowe rynki zbytu w krajach zindustrializowanych – w Chinach, 
Rosji, Portugalii, Turcji, Chile, RPA.

– Ekonomiczne – głównym celem inwestycji są przewidywane efekty eko-
nomiczne, wyrażające się oszczędnościami surowcowymi, zmniejszeniem 
zużycia energii, ciepła, wody itp. Oszczędności w  zużyciu energii na 
poziomie 53,8% spowodowały wymierny wynik ekonomiczny w postaci 
zaoszczędzonej kwoty wydatków w wysokości 337 354 zł w  roku 2011, 
a tylko w I kwartale 2012 roku zaoszczędzono 39 ton oleju opałowego na 
kwotę 130 000 zł. Niebagatelna jest kwota oszczędności uzyskanych na 
zmniejszeniu emisji CO2, bowiem w 2012 roku zredukowano emisję o 231 
ton, oszczędzając kwotę 77 468 160 zł.
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– Społeczne – do tej sfery należy poprawa warunków socjalnych załogi, głów-
nie bezpieczeństwa i higieny pracy. Niedogrzane, zimne hale produkcyjne 
nie pozwalały na efektywne wykorzystanie czasu pracy pracowników. Ciągłe 
przerwy w pracy, związane z niską temperaturą w halach fabrycznych, po-
wodowały nierytmiczność pracy, nie mówiąc o wydajności i zwiększeniu 
mocy produkcyjnych (Góral 2013, s. 223).

  Brak ogrzewania w okresie zimowym powodował kurczenie się produk-
cji, a nie jej rozwój. Niedogrzane hale produkcyjne w zimie i przegrzane hale 
w lecie były powodem wykonania termoizolacji. Po jej wykonaniu w halach 
produkcyjnych panuje stała temperatura w zimie i lecie, bowiem ogrzewanie 
zimowe zastępowane jest klimatyzacją w okresie letnim.

– Proekologiczne i chroniące środowisko – w zrównoważonym rozwoju prio-
rytetowe miejsce zajmuje proekologiczna produkcja, a w przypadkach naru-
szenia równowagi ekologicznej – naprawa wyrządzonych szkód, a następnie 
wytrwała i permanentna ochrona środowiska. Omawiane przedsiębiorstwo 
wykonało wiele działań proekologicznych, a wśród nich:
1. termoizolację – wykonanie termoizolacji hal produkcyjnych i magazy-

nowych skutkowało nie tylko efektami ekonomicznymi, ale spowodo-
wało oszczędności energii, gazu, ciepła i wody;

2. hydromodernizację – ten zabieg spowodował to, że wszystkie obiekty 
przedsiębiorstwa posiadają własne ujęcia wody i oczyszczalnię ścieków, 
co powoduje tzw. zamknięty obieg wody. Ma to kapitalne znaczenie 
w tamtejszym obszarze górskim charakteryzującym się stałymi niedo-
borami wody;

3. energomodernizację – polegała ona na obniżeniu zużycia energii elek-
trycznej, zamianie ogrzewania kopalinami (węgiel kamienny i brunatny) 
na ogrzewanie gazowe (propan). Zastosowanie wymienników ciepła 
wentylacyjnego spowodowało zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, 
ale umożliwiło poprzez prądnice na produkcję energii elektrycznej na 
własne potrzeby;

4. Działania związane z ochroną środowiska – w omawianym przedsię-
biorstwie sprowadzają się do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej, 
redukcji zużycia wody i  jej oczyszczania, zmniejszenia emisji CO2 
o 231 ton, co ma wagę priorytetową w wysoce zdegradowanym regionie 
górniczym.

Taka postawa omawianego przedsiębiorstwa jest powodem do chluby, 
pochwał i godna naśladownictwa.

Podsumowanie
Przedstawione rozważania oraz prognozowany kierunek i  cha-

rakter zmian jednoznacznie wskazują na istotną rolę sektora małych 
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i  średnich przedsiębiorstw w  rozwoju gospodarczym kraju, wpływających 
istotnie na zmniejszanie bezrobocia. Należy się zgodzić ze stwierdzeniem 
Guntera Verheugena, komisarza europejskiego ds. przedsiębiorstw, że „mikro, 
małe i średnie przedsiębiorstwa są motorem gospodarki europejskiej”. Tak się 
składa, że są źródłem zatrudnienia, budząc ducha przedsiębiorczości i innowa-
cyjności we Wspólnocie, a tym samym mają kluczowe znaczenie dla zwiększenia 
konkurencyjności.

W tym sektorze koncentrują się ludzkie umiejętności i predyspozycje w za-
kresie przedsiębiorczości, innowacji i zatrudnienia. W krajach Unii Europejskiej 
prawie 23 mln małych i średnich fi rm stanowi 99% wszystkich przedsiębiorstw, 
zapewniających niemal 75 mln miejsc pracy (w Polsce jest ich blisko 3,7 mln 
– dane z 2006 roku). Sprawny system wsparcia, stanowiący jeden z priorytetów 
Komisji Europejskiej, dotyczący wzrostu gospodarczego, tworzenia nowych 
miejsc pracy oraz spójności gospodarczej i społecznej, ma przyczynić się do 
dalszego rozwoju tego sektora.

Mimo podejmowanych działań, w  funkcjonowaniu małych i  średnich 
przedsiębiorstw pojawiają się liczne przeszkody, wynikające z  niedoskonało-
ści rynku, z  biurokratycznych zachowań. Do najpoważniejszych ograniczeń 
rozwoju przedsiębiorczości w  Polsce należą: niewydolny system podatkowy, 
niezrozumiałe i zawiłe prawo, wysoka konkurencyjność ze strony dużych fi rm, 
nieuprawniona i  uprzywilejowana pozycja przedsiębiorstw państwowych, 
wysokie koszty pracy, niski popyt na wyroby, niska jakość świadczonych usług, 
zatory płatnicze. Brak szybkiej i skutecznej reakcji organów państwa powoduje, 
że polscy przedsiębiorcy poszukują dla siebie bardziej dogodnych warunków 
do prowadzenia działalności gospodarczej w  innych krajach Wspólnoty 
Europejskiej.

Bardzo ważne jest spojrzenie na zrównoważony rozwój z perspektywy na-
ukowca, próbującego stworzyć własną defi nicję tego zagadnienia, ale kapitalne 
znaczenie ma wprowadzenie do praktyki idei zrównoważonego rozwoju przez 
przedsiębiorstwo Mine Master Złotoryja, które osiągnęło znaczne profi ty nie 
tylko ekonomiczne, funkcjonując w zgodzie ze środowiskiem naturalnym.
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Sustainable Development: AbPerspective from 
abPolish Enterprise of the Mining Industry

Summary

Th e aim of this article is to present the major conditions required for 
a proper functioning and growth of a small and medium enterprise sector as 
well as its signifi cance for a local and regional market including the EU policy 
against enterprises of that types.

Th e fi rst part of the article describes some major barriers and limitations 
that inhibit a  development of small and medium-sized enterprises and 
highlights their undoubted advantages.

In the second part, a  short description of sustainable development is 
presented from a  perspective of a  Polish enterprise which substantially 
benefi ted from EU funds following a concept of sustainable development.

Key words: small and medium enterprises, EU funds, sustainable 
development.
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