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Wspieranie rozwoju sektora ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw w Polsce i w Unii Europejskiej

1. Wprowadzenie

W Polsce sektor ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (MSP) w roku 2001 liczy³
ponad 2,7 mln podmiotów gospodarczych zarejestrowanych w systemie REGON,
zatrudnia³ ponad 7 mln osób (62,5% wszystkich zatrudnionych w gospodarce),
jego zaœ udzia³ w tworzeniu PKB wyniós³ 48,4% (z tego ma³e przedsiêbiorstwa
wytwarza³y 39,4%, œrednie 9,6%) [A. Rybiñska, A. Tokaj-Krzewska 2003, s. 23].

Udzia³ MSP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych, w krajach Unii Eu-
ropejskiej od pocz¹tku lat dziewiêædziesi¹tych utrzymuje siê na niezmienionym
poziomie: 99,8% dla UE jako ca³oœci i od 99,4% do 99,9% w poszczególnych
pañstwach cz³onkowskich [B. Piasecki (red.), Warunki..., 2001, s. 14].

Z powy¿szych danych wynika, ¿e w gospodarkach krajów rozwijaj¹cych siê
i rozwiniêtych dominuj¹c¹ rolê odgrywa sektor MSP. Dlatego ma³ym i œrednim
przedsiêbiorstwom nale¿y siê szczególne zainteresowanie wynikaj¹ce z faktu, ¿e
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Udzia³ MSP w ogólnej liczbie podmiotów gospodarczych w sektorze prywatnym w roku 2001

� r ó d ³ o: opracowanie w³asne na podstawie: [A. Rybiñska, A. Tokaj-Krzewska (red.) 2003,
s. 23; B. Piasecki (red.), Warunki..., 2001, s. 15].



s¹ one si³¹ napêdow¹ gospodarki nie tylko polskiej czy unijnej, ale te¿ œwiatowej.
Nale¿y wiêc skoordynowaæ dzia³ania maj¹ce na celu poprawê klimatu ekono-
micznego, w którym MSP funkcjonuj¹ oraz organizowaæ ró¿norodne formy po-
mocy sprzyjaj¹ce ich dzia³aniu [J. Jankiewicz 2002, s. 69].

Kondycja i perspektywy rozwojowe podmiotów sektora MSP uzale¿nione s¹
w du¿ej mierze od dostêpnoœci wewnêtrznych i zewnêtrznych Ÿróde³ kapita³u po-
trzebnego do prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej. Ma³e i œrednie przedsiêbior-
stwa charakteryzuj¹ siê najczêœciej nisk¹ wartoœci¹ posiadanego maj¹tku trwa-
³ego, maj¹ czêsto ograniczony dostêp do komercyjnych Ÿróde³ finansowania ze
wzglêdu na surowe kryteria banków zwi¹zane z procesem udzielania finansowa-
nia. Trudnoœci w przedstawieniu wiarygodnych zabezpieczeñ wymaganych przez
bank, wysokie prowizje i op³aty oraz brak historii kredytowej przedsiêbiorcy s¹
g³ównymi barierami w ubieganiu siê MSP o kredyt bankowy. Jest to zjawiskiem
bardzo powszechnym we wszystkich gospodarkach. Dlatego te¿ konieczne jest —
obok realizowania w³aœciwej polityki makroekonomicznej polegaj¹cej na uzdra-
wianiu finansów publicznych, wdra¿aniu przyjaznego dla inwestowania systemu
podatkowego oraz niwelowaniu biurokratycznych barier funkcjonowania w go-
spodarce rynkowej — prowadzenie aktywnej polityki wobec MSP, polegaj¹cej na
wspieraniu dostêpu tego sektora do finansowania zewnêtrznego [M. Ulman 2002,
s. 9].

Przez „wsparcie” nale¿y rozumieæ szeroko pojête œwiadczenie us³ug na rzecz
biznesu. S¹ to dzia³ania bezpoœrednio skierowane na podmioty gospodarcze
i obejmuj¹: doradztwo, szkolenia, finansowanie, promocjê i reklamê, informacjê,
kontraktowanie partnerów itd. [G. Gêsicka (red.) 1997, s. 109].

Metody wspierania MSP mo¿na podzieliæ na dwie g³ówne grupy. Na pierwsz¹
z nich sk³adaj¹ siê stabilne, d³ugookresowe dzia³ania, stanowi¹ce „regu³y gry”
gospodarczej w ramach danego porz¹dku spo³eczno-gospodarczego. Stabilnoœæ
tych regu³ umo¿liwia jednostkom gospodarczym planowanie w d³u¿szych okre-
sach i ogranicza ich poczucie niepewnoœci. Druga grupa dzia³añ pomocowych dla
MSP obejmuje te typy dzia³añ, które wp³ywaj¹ na bie¿¹c¹ dzia³alnoœæ gospo-
darcz¹. W zale¿noœci od aktualnej polityki pañstwa i sytuacji gospodarczej kraju,
instrumenty stosowane w tej grupie mog¹ ulegaæ stosunkowo czêstym zmianom
[L. Schuttenbach 2000, s. 56—60].

Dzia³ania w ramach ³adu polityczno-gospodarczego s³u¿¹ tworzeniu trwa³ych,
korzystnych warunków ramowych dla funkcjonowania MSP. W ramach dzia³añ
prawnych kszta³towane s¹ przepisy prawa pracy i ubezpieczeñ spo³ecznych
w sposób, który nie dopuszcza do dyskryminacji MSP. Tworzone s¹ równie¿ akty
prawne reguluj¹ce dzia³ania pomocowe dla MSP, maj¹ce wzmacniaæ ich konku-
rencyjnoœæ. Jednoczeœnie ró¿ne regulacje prawne maj¹ na celu ograniczenie poro-
zumieñ pomiêdzy du¿ymi firmami, których celem lub skutkiem by³oby ograni-
czenie wolnej konkurencji i tym samym os³abienie pozycji rynkowej przedsiê-
biorstw mniejszych.
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Dzia³ania zwi¹zane z tworzeniem odpowiedniej infrastruktury dotycz¹ nie tyl-
ko sieci transportowej i komunikacyjnej, ale tak¿e uzbrajania terenów pod dzia-
³alnoœæ gospodarcz¹ przez jednostki administracji publicznej, tworzenia i rozbu-
dowy dopasowanych profilem do struktury zapotrzebowania na danym rynku pra-
cy szkó³ zawodowych, oœrodków kszta³cenia i szkolenia oraz tworzenia i wspiera-
nia parków technologicznych i inkubatorów. Do sposobów tworzenia korzystnych
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Klasyfikacja dzia³añ pomocowych dla MSP

I. Dzia³ania w ramach ³adu
spo³eczno-gospodarczego

II. Interwencja w przebieg
procesów gospodarczych

• Dzia³ania w celu poprawy warunków
ramowych dla MSP:

– prawo pracy oraz ubezpieczeñ
spo³ecznych

– przepisy reguluj¹ce konkurencjê
– przepisy reguluj¹ce wspieranie

MSP

– rozbudowa infrastruktury
komunikacyjnej i transportowej

– uzbrajanie terenów pod dzia³alnoœæ
gospodarcz¹

– tworzenie parków
technologicznych i inkubatorów
przedsiêbiorczoœci

Regulacje prawne

Poprawa infrastruktury

Zwalczanie przeszkód
„biurokratycznych” napotykanych
przez MSP

Wspieranie MSP przy zamówieniach
publicznych

•

• Dzia³ania zmierzaj¹ce do
poprawy kondycji finansowej
przedsiêbiorstw:

– ulgi podatkowe
– kredyty
– podatki inwestycyjne
– porêczenia kredytowe
– bezpoœrednie udzia³y

finansowe

– kursy, szkolenia, doradztwo dla
przedsiêbiorstw

Podnoszenie wiedzy
i kwalifikacji:

•
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Metody wspierania MSP

� r ó d ³ o: [L. Schuttenbach 2000, s. 57]



ramowych warunków dla dzia³alnoœci MSP nale¿y równie¿ ograniczanie nadmier-
nej biurokracji.

Ingerencja w przebieg procesów gospodarczych to dzia³ania zmierzaj¹ce do
poprawy kondycji finansowej przedsiêbiorstw. Pomoc dla MSP jest rezultatem
przekonania, i¿ przedsiêbiorstwa te maj¹ znacznie utrudniony dostêp do œrodków
finansowych w porównaniu z przedsiêbiorstwami du¿ymi. Dlatego nale¿y stwo-
rzyæ szereg instrumentów wspierania finansowego MSP, takich jak: ulgi podatko-
we, ulgi lub dodatki inwestycyjne, specjalne odpisy amortyzacyjne, kredyty dla
MSP oraz dop³aty inwestycyjne i porêczenia kredytowe.

Dzia³ania zmierzaj¹ce do podniesienia wiedzy i kwalifikacji maj¹ s³u¿yæ pod-
niesieniu poziomu wiedzy oraz kwalifikacji w³aœcicieli ma³ych i œrednich przed-
siêbiorstw. Do najwa¿niejszych elementów zalicza siê pomoc finansow¹ udzielan¹
na cele doradztwa dla MSP. Przedsiêbiorcy korzystaj¹cy z doradztwa otrzymuj¹
zwrot czêœci lub ca³oœci poniesionych na to kosztów. Podobnie wygl¹da sytuacja
w odniesieniu do kosztów poniesionych na szkolenia podnosz¹ce kwalifikacje
przedsiêbiorcy.

2. Bankowe i pozabankowe instytucje wspomagaj¹ce
rozwój ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw w Polsce

Wspomaganiem finansowym sektora MSP w Polsce zajmuje siê wiele instytu-
cji krajowych, zagranicznych i miêdzynarodowych, np.: Bank Œwiatowy, Europej-
ski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju i wiele innych.
Ich wsparcie dotyczy reform strukturalnych, wzrostu i integracji europejskiej [B.
Piasecki (red.), Ekonomika..., 2001, s. 516—523]. Œrodki finansowe pochodz¹
g³ównie z programów PHARE, SAPARD, ISPA, Brytyjskiego Funduszu Know-
-How i innych.

Bank Œwiatowy zapewnia pomoc techniczn¹ i doradztwo oraz pomoc finan-
sow¹ maj¹c¹ na celu wspieranie m.in. rozwoju przedsiêbiorczoœci na terenach
wiejskich.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) w ramach pomocy dla Polski oferuje po-
œrednie finansowanie dzia³alnoœci ma³ego biznesu i rozwoju infrastruktury ma³ej
skali.

Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR) prowadzi dzia³alnoœæ, której
celem jest rozwój gospodarki rynkowej, zapewnia m.in. bezpoœrednie finansowa-
nie dzia³alnoœci w sektorze prywatnym. G³ówn¹ form¹ finansowania EBOR s¹
po¿yczki, inwestycje kapita³owe (udzia³y) i udzielanie gwarancji. EBOR finansuje
konkretne projekty, restrukturyzuje du¿e firmy, a tak¿e umo¿liwia otrzymanie
po¿yczki dla firm z segmentu MSP. Bank w szczególnoœci stara siê pomagaæ
przedsiêbiorstwom, które maj¹ trudnoœci w uzyskaniu finansowania z innych Ÿró-
de³. Du¿¹ wagê przywi¹zuje zw³aszcza do MSP, które s¹ nieodzowne do rozsze-
rzenia siê sektora prywatnego.
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Wœród banków maj¹cych strategiê wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
wyró¿nia siê Bank Rozwoju Eksportu SA. Bank ten powo³a³ departament ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw, który usprawnia metodologiê dzia³añ w celu sprzeda¿y
swoich produktów wybranym segmentom przedsiêbiorstw.

Przedsiêbiorstwa sektora MSP czêsto maj¹ niewystarczaj¹ce zabezpieczenie
kredytu. Brak wystarczaj¹cego zabezpieczenia jest niejednokrotnie przeszkod¹ we
wspomaganiu tych przedsiêbiorstw przez banki. St¹d wzorem krajów o rozwiniê-
tej gospodarce rynkowej zaczêto w Polsce tworzyæ fundusze porêczeñ kredyto-
wych. Obecnie w Polsce dzia³a kilkanaœcie funduszy lokalnych i Krajowy Fun-
dusz Porêczeñ Kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego.

MSP coraz czêœciej korzystaj¹ z funduszy wysokiego ryzyka venture capital.
Fundusz wysokiego ryzyka, udostêpniaj¹c przedsiêbiorcy kapita³, który staje siê
jego kapita³em w³asnym, dzieli wraz z nim ryzyko i zysk zwi¹zane z prowadzon¹
dzia³alnoœci¹ gospodarcz¹, nie ¿¹daj¹c z tego tytu³u zabezpieczeñ, p³acenia pro-
wizji i odsetek, jak w przypadku kredytu. Finansowanie przedsiêwziêcia w taki
sposób oznacza zgodê przedsiêbiorcy na okresow¹ wspó³w³asnoœæ i dzielenie siê
„w³adz¹” w firmie. Poza wsparciem kapita³owym udzielaj¹ równie¿ pomocy
w zarz¹dzaniu finansami firmy i pe³ni¹ funkcje doradcze. Dla funduszu wysokie-
go ryzyka wa¿ne jest, aby istnia³y realne szanse póŸniejszej odsprzeda¿y
udzia³ów z godziwym zyskiem.

Wspieraniem MSP zajmuje siê równie¿ Towarzystwo Inwestycji Spo³eczno-
-Ekonomicznych (TISE), które dzia³a od 1991 roku. Podstawowym przedmiotem
dzia³alnoœci TISE jest prowadzenie inwestycji kapita³owych przez nabywanie ak-
cji oraz udzia³ów w ma³ych i œrednich przedsiêbiorstwach prywatnych, prowadzo-
nych w formie spó³ki akcyjnej lub spó³ki z ograniczon¹ odpowiedzialnoœci¹.

Pomoc¹ ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom s³u¿y tak¿e Fundusz Inwestycji
Kapita³owych, który dzia³a w ramach Polsko-Brytyjskiego Programu Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci (Polish-British Enterprise Project). Program ten jest wspóln¹
inicjatyw¹ rz¹dów Polski i Wielkiej Brytanii, skierowan¹ na pomoc dla MSP. Jest
to najwiêkszy program finansowany przez rz¹d brytyjski ze œrodków Funduszu
Know-How w krajach Europy Wschodniej i Œrodkowej.

Spó³k¹, która proponuje ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom d³ugoterminowy
kapita³ inwestycyjny jest CARESBAC (Care Small Business Assistance Corpora-

tion). Zosta³a ona utworzona w Polsce przez miêdzynarodow¹ organizacjê SEAF
(The Small Enterprise Assistance Funds), Fundusz Wspó³pracy, Fundacjê na
Rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Wspomagana jest finansowo przez Korporacjê Prywatnych Inwestycji Zamorskich
(OPIC) i Amerykañsk¹ Agencjê Rozwoju Miêdzynarodowego (USAID).

W Polsce funkcjonuj¹ równie¿ pozabankowe programy (fundusze) oferuj¹ce fi-
nansowanie sektora MSP ze œrodków pomocy zagranicznej. Do najwa¿niejszych
z nich nale¿¹ [M. Ulman 2002, s. 9]:
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— Fundusz Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (FRP) w ramach „Projektu Rozwoju
Ma³ej Przedsiêbiorczoœci” (TOR#10),

— Fundusz Mikro utworzony przez Polsko- Amerykañski Fundusz Przedsiê-
biorczoœci,

— Kanadyjski Program Po¿yczkowy dla Inkubatorów Przedsiêbiorczoœci
utworzony przez Kanadyjsko-Polsk¹ Fundacjê Przedsiêbiorczoœci.

Koordynacj¹ wsparcia dla MSP od roku 1995 zajmowa³a siê Polska Fundacja
Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw (PFPiRMiŒP), która sw¹
dzia³alnoœæ prowadzi³a w latach 1995—2000.

Celem dzia³alnoœci Fundacji by³o tworzenie warunków rozwoju sektora ma-
³ych i œrednich przedsiêbiorstw jako wa¿nego elementu gospodarki polskiej,
wnosz¹cego zasadniczy wk³ad w tworzenie dochodu narodowego oraz podnosze-
nie dobrobytu w kraju.

Polska Fundacja MSP by³a tak¿e forum wymiany opinii i doœwiadczeñ miêdzy
sektorem publicznym i prywatnym poprzez udzia³ w Radzie Fundacji przedstawi-
cieli œrodowiska przedsiêbiorców i ministerstw, których funkcjonowanie wywie-
ra³o istotny wp³yw na kszta³towanie warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospo-
darczej, oraz instytucji finansowych i regionalnych. Wspó³pracuj¹c z Departa-
mentem Rzemios³a Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw Ministerstwa Gospodarki
oraz z Sejmow¹ Komisj¹ Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw, eksperci Fundacji
lub specjaliœci dzia³aj¹cy na jej zlecenie brali udzia³ w opracowywaniu i opinio-
waniu programów i projektów regulacji istotnych dla sektora [W. Dzier¿anowski,
M. Stachowiak (red.) 2001, s. 247—254].

Dzia³alnoœæ Fundacji to równie¿ szereg projektów badawczych i przeprowa-
dzenie analiz dotycz¹cych zagadnieñ zwi¹zanych z rozwojem ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw oraz zgromadzenie obszernych zasobów informacji. Pocz¹wszy
od roku 1997 publikowano doroczny raport o stanie sektora MSP w Polsce przed-
stawiaj¹cy podstawowe dla sektora statystyki, zbiorcze wyniki badañ oraz reko-
mendacje wprowadzenia zmian s³u¿¹cych zmniejszeniu barier hamuj¹cych rozwój
przedsiêbiorczoœci.

W ci¹gu piêciu lat istnienia Fundacji stworzono infrastrukturê organizacyjn¹
s³u¿¹c¹ wspieraniu sektora MSP w Polsce. Powsta³a sieæ oœrodków Krajowego
Systemu Us³ug, zorganizowano Centra Informacji Gospodarczej, powo³ano
Polsk¹ Sieæ Doradców Biznesu S.A.

Krajowy System Us³ug dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw (KSU) powsta³
w roku 1996 z inicjatywy Polskiej Fundacji MSP. Jego celem jest rozwój kom-
pleksowego rynku us³ug dla MSP w oparciu o lokalne, regionalne i krajowe in-
stytucje wspieraj¹ce przedsiêbiorczoœæ.

Obecnie sieæ KSU tworzy ponad 150 instytucji œwiadcz¹cych us³ugi doradcze,
szkoleniowe, informacyjne i finansowe dla MSP. Wœród nich znajduj¹ siê centra
wspierania biznesu, oœrodki wspierania przedsiêbiorczoœci, agencje rozwoju regio-
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T a b e l a 1

G³ówne programy realizowane przez Polsk¹ Fundacjê MSP w latach 1996—2000

Nazwa programu Okres realizacji Finansowanie

Program Rozwoju Sektora Prywatnego PHARE’91 1992—1996 4 mln ECU

Program Rozwoju Sektora Prywatnego MpiH
PHARE’91

1996—1997 2,1 mln ECU

Program Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w Polsce
STEP I PHARE 95

1995—1999 2,89 mln EUR

Program Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w Polsce
STEP II PHARE 96

1997—2000 2,75 mln EUR

Program Rozwoju Instytucjonalnych Struktur
Wspierania Przedsiêbiorczoœci w Polsce STEP —
IFE (tzw. counterpart funds)

1997—2001 14,19 mln PLN

Program Promocji Eksportu Ma³ych i Œrednich
Przedsiêbiorstw EXPROM II

1996—2000 7,3 mln EUR

Program Rozwoju Turystyki w Polsce TOURIN III
PHARE 95 i wspó³finansowanie ze strony polskiej

1998—1999
4,26 mln EUR
1,15 mln PLN

Program Unii Europejskiej „Odbudowa” oraz
Z³otowy Fundusz dotacji Lokalnych i Projekt
Pomocy Technicznej przy Realizacji Programu
Obudowa (counterpart funds)

1997—2000
64,96 mln EUR
6,89 mln PLN

Program £agodzenia Spo³ecznych i Regionalnych
Skutków Restrukturyzacji Górnictwa Wêgla
Kamiennego i Stali INICJATYWA I PHARE 98
wraz ze œrodkami rezerwy celowej Rady Ministrów

1999—2000
29,93 mln EUR

4,5 mln PLN

Program £agodzenia Spo³ecznych i Regionalnych
Skutków Restrukturyzacji Górnictwa Wêgla
Kamiennego i Stali oraz rozwój regionalny na
Œl¹sku INICJATYWA II PHARE 99

1999—2002 31,00 mln EUR

Program Wsparcia Rozwoju Regionalnego Regionów
Warmii i Mazur oraz Podkarpacia oraz
wspó³finansowanie ze strony Polski

2000—2002
12,15 mln EUR

5,8 mln PLN

Wspieranie uczestnictwa polskich MSP w
programach Unii Europejskiej (kwota dostêpna dla
Polski w ramach III Wieloletniego Programu dla
MSP UE)

1999—2000 0,94 mln EUR

Realizacja zadañ wynikaj¹ca z Kierunków dzia³añ
Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do
2002 roku

2000 14,7 mln PLN

� r ó d ³ o: [W. Dzier¿anowski, M. Stachowiak (red.) 2001, s. 248].



nalnego, organizacje pracodawców, instytuty badawczo-rozwojowe, fundacje
i stowarzyszenia.

W roku 2000 oœrodki Krajowego Systemu Us³ug dla MSP zosta³y w³¹czone
w realizacjê zadañ pañstwa we wspieraniu ma³ych i œrednich firm, w ramach re-
alizacji dokumentu „Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw do 2002 roku”. Realizowane projekty dotyczy³y [W. Dzier¿anowski,
M. Stachowiak (red.) 2001, s. 255]:

— u³atwiania ma³ym przedsiêbiorcom dostêpu do wiedzy w zakresie prowa-
dzenia firmy,

— œwiadczenia us³ug doradczych dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw po-
przez utworzon¹ sieæ konsultacyjno-doradcz¹,

— przeprowadzenia cyklu konferencji dla organizacji przedsiêbiorców, do-
tycz¹cych Ÿróde³ finansowania.

Prawnym nastêpc¹ Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma³ych i Œrednich
Przedsiêbiorstw jest Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci (PARP), która
rozpoczê³a dzia³alnoœæ 1 stycznia 2001 roku. Agencja jest odpowiedzialna za
kontynuacjê dzia³añ podjêtych przez Polsk¹ Fundacjê Promocji i Rozwoju Ma-
³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw w roku 2000, zw³aszcza przy realizacji projektów
wspó³finansowanych ze œrodków programu Unii Europejskiej Phare.

Celem Agencji jest udzia³ w realizacji programów rozwoju gospodarki,
w szczególnoœci w zakresie wspierania rozwoju ma³ych i œrednich przedsiê-
biorstw, eksportu oraz spójnoœci spo³eczno-gospodarczej kraju.

Dzia³ania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiêbiorczoœci wyznaczaj¹ priorytety
okreœlone w „Kierunkach dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw
do 2002 roku”. Ponadto Agencja dzia³a zgodnie z istotnymi dla rozwoju MSP za-
pisami w dokumentach rz¹dowych takich jak: „Narodowa strategia rozwoju re-
gionalnego 2001—2006”, „Program wsparcia na lata 2001—2006”, „Narodowy
program przygotowania do cz³onkostwa”, „Wstêpny narodowy plan rozwoju”,
„Ocena sytuacji i propozycje dzia³añ dla polepszenia sytuacji w handlu zagranicz-
nym Polski”, „Program rozwoju handlu wewnêtrznego do 2003 roku”.

Agencja pe³ni dwie podstawowe funkcje [W. Dzier¿anowski, A. Tokaj-
-Krzewska (red.) 2002, s. 168]:

— rz¹dowej agencji do spraw rozwoju przedsiêbiorczoœci, realizuj¹cej zadania
wynikaj¹ce z polityki pañstwa wobec MSP oraz polityki rozwoju gospodarki,
w zakresie rozwoju przedsiêbiorczoœci, ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, promo-
cji gospodarki i wspierania eksportu oraz wspierania osi¹gania celów spójnoœci
gospodarczej i spo³ecznej regionów, zw³aszcza w kontekœcie integracji z UE,

— jednostki wdra¿aj¹cej programy Phare, za które odpowiedzialny jest mini-
ster w³aœciwy do spraw gospodarki, a tak¿e inni w³aœciwi ministrowie, zw³aszcza
w zakresie rozwoju sektora ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw, modernizacji i re-
strukturyzacji gospodarki oraz przedsiêbiorczoœci i rozwoju zasobów ludzkich
w programach spójnoœci gospodarczej i spo³ecznej.
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G³ówne programy i zadania realizowane przez Polsk¹ Agencjê Rozwoju
Przedsiêbiorczoœci [W. Dzier¿anowski, A. Tokaj-Krzewska (red.) 2002, s. 169] to:

— zadania okreœlone w dokumencie „Kierunki dzia³añ Rz¹du wobec ma³ych
i œrednich przedsiêbiorstw do 2002 roku” oraz w Rozporz¹dzeniu Rady Mini-
strów z 20 marca 2001 roku w sprawie szczegó³owych zadañ Polskiej Agencji
Rozwoju Przedsiêbiorczoœci,

— Program PL9811 INICJATYWA „£agodzenie spo³ecznych i regionalnych
skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego oraz hutnictwa ¿elaza
i stali w Polsce” — Phare 1998,

— Program PL9903.01 INICJATYWA II „£agodzenie spo³ecznych i regional-
nych skutków restrukturyzacji górnictwa wêgla kamiennego oraz hutnictwa ¿elaza
i stali oraz rozwój regionalny na Œl¹sku” — Phare 1999,

— PL0003.12 Program Rozwoju Eksportu — Phare 2000,
— PL0003.07 Program Rozwoju MSP — Phare 2000,
— Program Leonardo da Vinci,
— zakoñczenie obs³ugi realizacji trzech programów: Programu Rozwoju In-

stytucjonalnych Struktur Wspieranie Przedsiêbiorczoœci w Polsce — STEP IFE,
PL9603 Programu Promocji Eksportu MSP — EXPROM II — Phare 1996,
PL9610 Programu Rozwoju Przedsiêbiorczoœci w Polsce — STEP II — Phare
1996.

Ponadto Agencja udziela dotacji na powiêkszenie kapita³u funduszy po¿yczko-
wych lub funduszy porêczeniowych dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorców oraz
dotacji na inicjatywy wspieraj¹ce rozwój przedsiêbiorczoœci, ze szczególnym
uwzglêdnieniem inicjatyw skierowanych do m³odzie¿y.

Partnerem PARP wspó³pracuj¹cym przy wdra¿aniu polityki sektorowej adre-
sowanej do MSP w regionie s¹ Regionalne Instytucje Finansuj¹ce, pe³ni¹ce
równoczeœnie analogiczn¹ rolê wobec samorz¹dowych w³adz regionalnych oraz
wdra¿aj¹ce dzia³ania wynikaj¹ce z realizacji strategii rozwoju regionu w obszarze
dotycz¹cym MSP [A. Rybiñska, A. Tokaj-Krzewska (red.) 2003, s. 183].

Istotn¹ kategori¹ instytucji niekomercyjnych wspieraj¹cych przedsiêbiorczoœæ
s¹ [G. Gêsicka (red.) 1997, s. 109]:

— centra wspierania przedsiêbiorczoœci,
— oœrodki informacji,
— inkubatory, oœrodki innowacji i technologii,
— instytucje finansowe,
— oœrodki szkoleniowe.
Centra wspierania przedsiêbiorczoœci s¹ to instytucje o zasiêgu lokalnym lub

(rzadziej) regionalnym, które œwiadcz¹ us³ugi doradcze, informacyjne, szkolenio-
we i promocyjne, zw³aszcza dla rozpoczynaj¹cych dzia³alnoœæ gospodarcz¹ oraz
ma³ych przedsiêbiorstw, a ponadto bior¹ udzia³ w tworzeniu lokalnych strategii
rozwoju gospodarczego.
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Oœrodki informacji œwiadcz¹ us³ugi informacyjne przede wszystkim dla po-
trzeb przedsiêbiorców, ale równie¿ dla w³adz lokalnych, partnerów gospodar-
czych, konsultantów.

Inkubatory przedsiêbiorczoœci, oœrodki innowacji i technologii to instytucje,
które ma³ym przedsiêbiorstwom oferuj¹ obiekty do prowadzenia dzia³alnoœci go-
spodarczej, obs³ugê administracyjn¹, niezbêdne us³ugi doradcze o ró¿nym zakre-
sie, a tak¿e pomoc w dostêpie do finansowania. Oœrodki innowacji i technologii
s³u¿¹ doradztwem i informacj¹ w zakresie wprowadzania innowacji w ró¿nych
sferach dzia³ania przedsiêbiorstwa (transfer technologii, organizacja i zarz¹dzanie,
jakoœæ i in.).

Sieæ niekomercyjnych instytucji finansowych jest w Polsce doœæ s³abo rozwi-
niêta. Tworz¹ j¹ m.in. fundusze porêczeniowe i po¿yczkowe, takie jak: Fundusz
Porêczeñ Kredytowych Banku Gospodarstwa Krajowego oraz Lokalne Fundusze
Porêczeñ Kredytowych dla Ma³ych i Œrednich Przedsiêbiorstw. Fundusze po¿ycz-
kowe powstaj¹ g³ównie w celu finansowego wspomagania ma³ych przedsiê-
biorstw, które rozpoczynaj¹ dzia³alnoœæ.

Oœrodki szkoleniowe zajmuj¹ siê szkoleniem lub (czêœciej) s¹ jednostk¹ orga-
nizuj¹c¹ szkolenie.

Wsparcie MSP realizowane jest tak¿e przez organizacje skupiaj¹ce przedsiê-
biorców. Do najbardziej reprezentatywnych nale¿¹: Konfederacja Pracodawców
Polskich, Business Center Club, Krajowa Izba Gospodarcza, Polska Konfederacja
Pracodawców Prywatnych, Naczelna Rada Zrzeszeñ Handlu i Us³ug oraz
Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego [A. Rybiñska, A. Tokaj-Krzewska (red.) 2003,
s. 184—189].

Konfederacja Pracodawców Polskich wspiera rozwój prawid³owych stosun-
ków w sferze zatrudnienia oraz przeprowadza rozliczne szkolenia i seminaria na
temat stosunków pracy i zarz¹dzania zasobami ludzkimi. Celem jej dzia³ania
jest poprawa warunków prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej oraz podniesienie
jakoœci otoczenia instytucjonalnego. Wspólnie z Polsk¹ Agencj¹ Informacyjn¹
S.A. wydaje biuletyn „EuroBiznes”, zawieraj¹cy informacje niezbêdne do pro-
wadzenia dzia³alnoœci gospodarczej, zw³aszcza przez ma³ych i œrednich przedsiê-
biorców.

Business Center Club istnieje od 1991 roku. Jego zadaniem jest wspieranie
oraz integracja œrodowiska przedsiêbiorców. Klub promuje firmy cz³onkowskie
w kraju i za granic¹, pozyskuje dla nich nowych kontrahentów, prowadzi dzia³al-
noœæ szkoleniow¹ i edukacyjn¹, udziela pomocy prawnej, reprezentuje przedsiê-
biorców w sporach z organami podatkowymi, urzêdami skarbowymi i celnymi.

Krajowa Izba Gospodarcza do podstawowych funkcji zalicza: wspó³uczestnic-
two w tworzeniu polityki gospodarczej pañstwa i polityk sektorowych, opiniowa-
nie za³o¿eñ i projektów prawa odnosz¹cych siê do dzia³alnoœci gospodarczej,
obronê interesów przedsiêbiorców, a tak¿e popularyzacjê nowoczesnych metod
produkcji i zarz¹dzania.
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Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych (PKPP) opiniuje i proponuje
zmiany do najwa¿niejszych aktów prawnych dla gospodarki takich, jak bud¿et,
prawo pracy, wskaŸniki wynagrodzeñ, dzia³anie komisji dialogu spo³ecznego. Po-
nadto konfederacja uczestniczy w pracach wielu komisji sejmowych, opiniuje
projekty ustaw, zg³asza poprawki do ustaw, które dotycz¹ dzia³alnoœci przedsiê-
biorstw, regulacji rynku podatkowego i rynku pracy oraz ma bezpoœredni wp³yw
na najwa¿niejsze ustawy dla ca³ej gospodarki i finansów publicznych. PKPP
uczestniczy³a równie¿ w pracach instytucji negocjuj¹cych przyst¹pienie Polski do
Unii Europejskiej, wspiera codzienn¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹ cz³onków, miêdzy
innymi przez doradztwo, organizacjê szkoleñ i interwencjê w sprawach bie¿¹cych
problemów pracodawców.

Naczelna Rada Zrzeszeñ Handlu i Us³ug (NRZHiU) jest organizacj¹ samo-
rz¹du zawodowego kupców, gastronomików i us³ugodawców, tworz¹cych ma³e
i œrednie przedsiêbiorstwa. Naczelna Rada zajmuje siê reprezentowaniem œrodo-
wiska kupieckiego i MSP wobec parlamentu, rz¹du, terenowej administracji pu-
blicznej i gospodarczej samorz¹du terytorialnego oraz krajowych i regionalnych
organizacji samorz¹du gospodarczego. Przygotowuje ona swoich cz³onków do
prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w UE, informuje na bie¿¹co o zmie-
niaj¹cym siê ustawodawstwie unijnym, jak równie¿ o szkoleniach, konferencjach,
dotacjach i programach wspomagaj¹cych dostosowanie polskiej firmy do warun-
ków Jednolitego Rynku.

Zwi¹zek Rzemios³a Polskiego (ZRP) to ogólnopolska spo³eczno-zawodowa
i gospodarcza organizacja samorz¹du rzemios³a, dzia³aj¹ca od 1933 roku. Podsta-
wowym zadaniem ZRP jest rozwijanie dzia³alnoœci gospodarczej i spo³eczno-
-kulturalnej rzemios³a i ma³ej przedsiêbiorczoœci, udzielanie wszechstronnego
wsparcia oraz ochrony prawnej, a tak¿e reprezentowanie interesów rzemios³a
i ma³ej przedsiêbiorczoœci w kraju i za granic¹.

Efektem wsparcia sektora MSP w Polsce jest powstawanie ka¿dego roku kilku
tysiêcy nowych przedsiêbiorstw oraz kilkudziesiêciu tysiêcy nowych miejsc pra-
cy. Dla wielu pocz¹tkuj¹cych przedsiêbiorców programy wsparcia stanowi¹ je-
dyn¹ mo¿liwoœæ zaistnienia na rynku i dynamicznego rozwoju. Jednak z przepro-
wadzonych w Polsce badañ w sektorze ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw wyni-
ka, ¿e Ÿród³em finansowania ich dzia³alnoœci s¹ œrodki w³asne stanowi¹ce
50—90% niezbêdnych œrodków i z trudem wystarczaj¹ do prowadzenia dzia³al-
noœci. Brakuj¹ce œrodki MSP uzupe³nia siê w ró¿ny sposób, np.: œrodkami od
kontrahentów, poprzez po¿yczki lub dop³aty od wspólników, wyd³u¿one okresy
p³atnoœci. Tylko w niewielkim stopniu MSP korzystaj¹ z kredytów bankowych.
Z badañ wynika, ¿e a¿ 36% firm nie ma powi¹zania z ¿adnym bankiem i nie ko-
rzysta z jakiegokolwiek wsparcia.
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3. Formy pomocy ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom
w wybranych krajach Unii Europejskiej

Warunki i zasady prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej w krajach UE uregu-
lowane s¹ w Traktacie Rzymskim (Traktat o utworzeniu Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej i Eurotomu) z 25 marca 1957 roku, znowelizowanym przez Jedno-
lity Akt Europejski przyjêty w Luksemburgu i Brukseli (9 wrzeœnia 1985 — 27
stycznia 1986), nastêpnie przez Traktat z Maastricht z 7 lutego 1992 oraz Traktat
Amsterdamski z 2 paŸdziernika 1997 i Traktat Nicejski (7—11 grudnia 2000).
Zgodnie z tymi traktatami w UE obowi¹zuje zasada swobody prowadzenia
dzia³alnoœci gospodarczej przez obywatela jednego z pañstw cz³onkowskich na
terytorium ka¿dego z pañstw znajduj¹cych siê w strukturach Unii Europejskiej.
Ta sama zasada dotyczy równie¿ osób prawnych. Warunki rejestracji, ewidencji,
uzyskania zezwoleñ, koncesji, licencji, szczegó³owe regulacje dotycz¹ce poszcze-
gólnych rodzajów dzia³alnoœci maj¹ce charakter prawodawstwa unijnego (obo-
wi¹zuj¹cego wszystkie kraje cz³onkowskie) zawarte s¹ w dyrektywach. Oprócz
prawa wspólnotowego maj¹ zastosowanie tak¿e systemy prawa narodowego ka¿-
dego z pañstw unijnych. W praktyce funkcjonuje wiêc dualny system prawny,
stanowi¹cy pewne utrudnienie i jednoczeœnie wyzwanie dla procesu harmonizacji
prawa oraz postulowanych przez pañstwa cz³onkowskie tendencji do upraszczania
prawno-administracyjnych uwarunkowañ podejmowania i prowadzenia dzia³alnoœ-
ci gospodarczej [A. Rybiñska, A. Tokaj-Krzewska (red.) 2003, s. 132].

Instrumenty wspierania przedsiêbiorczoœci w krajach UE w znacznej mierze s¹
elementem specjalnych programów i specjalnie powo³anych do tego celu organi-
zacji lub funkcjonuj¹cych w tych krajach banków pañstwowych czy komercyj-
nych.

W Wielkiej Brytanii istnieje szereg programów maj¹cych na celu poprawê do-
stêpu ma³ych i œrednich firm do Ÿróde³ finansowania. Do podstawowych progra-
mów nale¿¹ [B. Piasecki (red.), Warunki..., 2001, s. 143]:

1) Program Gwarancji Kredytowych (LGS), tj. program rz¹du centralnego,
uruchomiony w roku 1981 i maj¹cy na celu u³atwienie poda¿y kapita³u dla tych
ma³ych firm, które maj¹ szansê na sukces, lecz nie maj¹ dostêpu do kapita³u ze-
wnêtrznego (nie maj¹ odpowiedniego zabezpieczenia lub na tyle d³ugiego okresu
dzia³ania, ¿e sama reputacja firmy mog³aby stanowiæ zwyczajowo przyjêt¹ gwa-
rancjê dla kredytu bankowego). LGS jest zaprojektowane jako „ostatnia deska ra-
tunku”, redukuj¹ca ryzyko udzielania kredytu MSP. W programie uczestniczy
okreœlona liczba instytucji kredytowych (g³ównie banków). Do ich zadañ nale¿y
sprawdzenie wiarygodnoœci wnioskodawcy i ocena biznes planu oraz skierowanie
pozytywnie ocenionego wniosku kredytowego dalej do Departamentu Handlu
i Przemys³u.

W ci¹gu dotychczasowego okresu funkcjonowania warunki LGS podlega³y
czêstym modyfikacjom. Aktualnie gwarancje udzielane s¹ na okres 2—10 lat dla
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kredytów w wysokoœci od 5 000 GBP do 100 000 GBP, gwarancja obejmuje
70% kredytu, kredytobiorcy uiszczaj¹ op³atê w wysokoœci 1,5% niesp³aconego
kredytu, a w programie mog¹ uczestniczyæ w zasadzie wszystkie firmy osi¹gaj¹ce
roczne obroty poni¿ej 3 mln GBP. Program Gwarancji Kredytowych stanowi
przyk³ad polityki interwencyjnej, maj¹cej na celu ochronê firm przed niepowo-
dzeniem rynkowym. Innymi s³owy, firmy doœwiadczaj¹ niekorzyœci zwi¹zanych
z ich wielkoœci¹, która wp³ywa na dostêp do rynków finansowych; interwencja
jest w tej sytuacji uzasadniona jako próba zapobie¿enia niepowodzeniu firmy.

2) Program Inwestycyjny Przedsiêbiorstw (PIP) to program, który zosta³ wpro-
wadzony w roku 1993 i jego celem jest zwiêkszenie poda¿y kapita³u w³asnego
oraz zachêcenie „mecenasów” i nieformalnych inwestorów do inwestowania
w ma³e przedsiêbiorstwa nie notowane na gie³dzie. PIP oferuje inwestorom ze-
wnêtrznym ulgê w podatku dochodowym (w wysokoœci 20%) do wysokoœci
100 000 GBP inwestycji w akcje zwyk³e spó³ek nie notowanych na gie³dzie. Ak-
cje musz¹ byæ trzymane przez okres 5 lat, o ile przedsiêbiorstwo nie zostanie
wczeœniej zlikwidowane, w przeciwnym przypadku ulga bêdzie wycofana lub
zmniejszona. Zyski uzyskane ze sprzeda¿y po 5 latach akcji nie s¹ obci¹¿one po-
datkiem dochodowym, co wiêcej, ewentualne straty mog¹ byæ odliczane od po-
datku. Warunkiem uczestnictwa w PIP jest prowadzenie dzia³alnoœci na terenie
Wielkiej Brytanii (w ca³oœci lub w du¿ej mierze) przez okres minimum 3 lat od
daty emisji akcji (co nie oznacza, ¿e ewentualni uczestnicy programu musz¹ byæ
rezydentami lub firmami zarejestrowanymi w Wielkiej Brytanii). Przedsiêbiorstwa
spe³niaj¹ce warunki programu mog¹ otrzymaæ t¹ drog¹ 1 mln GBP rocznie.

Oprócz tych dwóch programów istnieje szereg innych, rozwijanych na szcze-
blu lokalnym lub centralnym i kieruj¹cych pomoc do firm z okreœlonych regio-
nów (np. obszary szczególnego wsparcia) lub rodzaju dzia³ania (np. innowacje
i technologie).

W Niemczech finansowe wsparcie MSP le¿y w gestii dzia³añ definiowanych
i podejmowanych przez Bundesministerium fûr Wirtschaft (BMW). Finansowe
wsparcie procesów za³o¿ycielskich jest przedmiotem nie tylko polityki wobec
MSP, lecz wbudowane jest tak¿e w politykê regionaln¹, politykê proinnowacyjn¹,
eksportow¹ itd. W ramach programów przygotowanych przez BMW na szcze-
góln¹ uwagê w tym wzglêdzie zas³uguj¹ [B. Piasecki (red.), Warunki..., 2001,
s. 144]:

1) ERP — Regionalprogramm, którego celem jest zmiana struktury gospodar-
czej okreœlonych regionów (po¿yczki dla ma³ych firm zlokalizowanych w wybra-
nych regionach);

2) ERP — Beteiligundsprogramm; program ten umo¿liwia prywatnym organi-
zacjom wniesienie udzia³ów kapita³owych do ma³ych firm, w tym równie¿ nowo
zak³adanych;

3) Ergänzungsprogramm I der Deutschen Ausgleichbank (po¿yczki miêdzy in-
nymi na nowouruchomienia);
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4) Bürgschaften von Kreditgemeinschaften; po¿yczki udzielane miêdzy innymi
na uruchomienie nowej firmy, gwarantowane przez rz¹d centralny i rz¹dy po-
szczególnych landów.

Linie kredytowe i po¿yczkowe uruchamiane za poœrednictwem ERP Sonder-
vemögen, Kreditanstalt fûr Wiederaufbau i Deutsche Ausgleichbank. S¹ to nieko-
mercyjne instytucje pañstwowe, zasilane zarówno z bud¿etu, jak i z krajowego
i miêdzynarodowego rynku kapita³owego, udzielaj¹ce kredytów i po¿yczek we-
d³ug obni¿onej stopy procentowej. Instytucje te kieruj¹ swoj¹ ofertê do wszyst-
kich podmiotów gospodarczych, choæ wychodzi siê z za³o¿enia, ¿e pomoc taka
jest szczególnie potrzebna MSP nara¿onym (ze wzglêdu na skalê swojej dzia³al-
noœci) na pewne niekorzyœci konkurencyjne. W ramach pomocy dla MSP du¿¹
wagê przyk³ada siê do pomocy udzielanej w sprawach najbardziej problemowych,
do których nale¿¹ miêdzy innymi nowe uruchomienia.

We W³oszech bezpoœredni¹ pomoc finansow¹ sektorowi MSP umo¿liwi³o po-
wo³anie specjalnych banków: Mediocredito Centrale i Mediocrediti Regionali,
których funkcj¹ jest finansowanie rozwoju ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw.
Mediocredito Centrale i Mediocrediti Regionali, pozyskuj¹c depozyty ludnoœci
i przedsiêbiorstw, udzielaj¹ kredytów ma³ym i œrednim przedsiêbiorstwom na ko-
rzystnych warunkach [A. Surdej 2000, s. 56—58].

Rz¹d w³oski próbuje poprawiaæ warunki finansowania ma³ych i œrednich
przedsiêbiorstw poprzez promowanie funduszy porêczeñ wzajemnych. Celem tych
funduszy jest zwiêkszenie dostêpu do kredytów i po¿yczek oraz zmniejszenie
premii od ryzyka poprzez wzajemne gwarantowanie d³ugu przez nale¿¹ce do fun-
duszu przedsiêbiorstwa.

Problemem we W³oszech jest wysoki stopieñ uzale¿nienia inwestycji przedsiê-
biorstw od mo¿liwoœci samofinansowania i od kredytu bankowego. Na skutek
zbyt ma³ego nap³ywu kapita³u wysokiego ryzyka, w³oskie ma³e i œrednie przedsiê-
biorstwa nie mog¹ wykorzystaæ wszystkich szans przyspieszenia swojego rozwoju.

Czêœciow¹ odpowiedzi¹ na te problemy MSP jest stworzenie specjalnej gie³dy.
Idea gie³d dla ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw polega na szukaniu kapita³u
podwy¿szonego ryzyka i funduszy osób prywatnych, które mog³yby zostaæ zu¿yte
na rozwój tych przedsiêbiorstw. Koszty publicznej emisji i publicznych notowañ
s¹ obni¿one poprzez zmniejszenie wymagañ formalnych wobec MSP. G³ównym
problemem, który pomys³odawcy specjalnych gie³d dla MSP musz¹ rozwi¹zaæ,
jest problem p³ynnoœci akcji tych przedsiêbiorstw. Zapewnienie wysokiego stop-
nia p³ynnoœci akcji jest warunkiem znalezienia wystarczaj¹cej iloœci chêtnych do
uczestniczenia w takim rynku.

We W³oszech w po³owie lat osiemdziesi¹tych stworzono specjalny rynek noto-
wañ udzia³ów kapita³owych ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw (METIM). S³u¿y
on znajdowaniu zewnêtrznych inwestorów, a nastêpnie zajmuje siê wtórnym ob-
rotem akcjami ju¿ na obszarze ca³ego kraju poprzez system elektronicznych noto-
wañ i elektronicznego obrotu akcjami.
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W Portugalii wiêkszoœæ dzia³añ wspieraj¹cych MSP prowadzona jest przez In-
stituto de Apoio as Pequeòas e Madias Empresas e ao Investimento (IAPMEI).
Jest to instytut utworzony w roku 1975, bêd¹cy organem publicznym pod-
porz¹dkowanym Ministerstwu Przemys³u i Energetyki. IAPMEI udostêpnia ma-
³ym firmom pomoc finansow¹ przeznaczon¹ na uruchomienie dzia³alnoœci gospo-
darczej, modernizacjê zak³adu i zmianê jego siedziby (z regionów przemys³owych
do regionów peryferyjnych). Po¿yczki dla powstaj¹cych firm wed³ug obni¿onej
stopy procentowej œwiadczy tak¿e Banco de Fomento Nacional. Z po¿yczek ko-
rzystniej oprocentowanych mo¿na tak¿e korzystaæ we wszystkich prywatnych
bankach, które uruchamiaj¹ linie kredytowe Europejskiego Banku Inwestycyjne-
go. Pomoc finansowa œwiadczona jest tak¿e poprzez ró¿ne programy regionalne
finansowane w ca³oœci przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego [B. Pia-
secki (red.) Warunki..., 2001, s. 145].

W Grecji najwa¿niejsz¹ instytucj¹ wspieraj¹c¹ MSP jest EOMMEX, organiza-
cja pañstwowa powo³ana do ¿ycia w roku 1977 i zrzeszaj¹ca ma³e oraz œrednie
przedsiêbiorstwa przemys³owe i rzemios³o. Organizacyjnie podporz¹dkowana jest
Ministerstwu Przemys³u Badañ i Technologii. Pomoc kredytowa na nowe urucho-
mienia mo¿e byæ uzyskana z ka¿dego greckiego banku komercyjnego, a ka¿dy
bank komercyjny jest zobligowany do udostêpnienia na potrzeby kredytowe MSP
³¹cznie 10% swoich depozytów. Kredyty te mog¹ byæ udzielane wed³ug obni-
¿onej stopy procentowej.

Generalnym celem wielu nowych inicjatyw jest przep³yw kapita³u prywatnego
do MSP w formie gwarancji. Te rozwi¹zania zak³adaj¹ istnienie wtórnego rynku
z udzia³em ma³ych firm oraz utworzonych gwarancji. Sytuacja przedstawia siê
inaczej, jeœli chodzi o nowe lub zmodyfikowane programy skierowane na u³atwie-
nie powstawania firm. Chocia¿ stosowane instrumenty (w g³ównej mierze subsy-
diowane po¿yczki, gwarancje i zasilenia) nie s¹ nowe, szereg krajów rozszerza za-
kres wsparcia procesów za³o¿ycielskich. Takie instrumenty s¹ dostêpne np. w Gre-
cji; tym przedsiêbiorcom, którzy nie s¹ w stanie w pe³ni sfinansowaæ powstania
firmy oferuje siê zasilenie w wysokoœci do 159 700 Euro. Równie¿ inne ni¿ finan-
sowe wsparcie procesów za³o¿ycielskich dzia³ania oferuj¹ zasilanie finansowe
MSP. Najczêœciej s¹ one zwi¹zane z okreœlonymi sektorami lub typami dzia³alnoœ-
ci gospodarczej, dlatego nie s¹ dostêpne dla wszystkich MSP. Wspólne dla MSP
instrumenty to: dostêp do kapita³u ryzyka i kapita³u udzia³owego, subwencje
i granty oraz gwarancje kredytowe. W Portugalii za³o¿ono fundusz gwarancyjny
skierowany do firm nie posiadaj¹cych zabezpieczenia kredytu. Gwarantuje on
25—50% kwoty kredytu nie pokrytej zabezpieczeniem. Rz¹d grecki aktualnie
stwarza nowe ramy instytucjonalne dla dzia³alnoœci kapita³u udzia³owego i kapi-
ta³u za³o¿ycielskiego, co uzupe³nia istniej¹c¹ ofertê subsydiowania odsetek od kre-
dytu dla ró¿nych rodzajów inwestycji i subwencji do prywatnych inwestycji MSP.

Sektor MSP jest uwa¿any w UE za g³ówn¹ si³ê promuj¹c¹ konkurencyjnoœæ
przemys³u wspólnotowego [A. Rybiñska, A. Tokaj-Krzewska (red.) 2003, s. 133].
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W czerwcu 2000 roku podczas spotkania Rady Europejskiej w Portugalii przyjêto
dokument European Charter for Small Enterprises (Europejska Karta Ma³ych
Przedsiêbiorstw), okreœlaj¹cy g³ówne zasady polityki UE wobec ma³ych przedsiê-
biorstw na najbli¿sze lata. Wœród podstawowych kierunków planowanych dzia³añ
na rzecz rozwoju tego sektora wskazano przede wszystkim na rozwój edukacji
i szkoleñ z zakresu przedsiêbiorczoœci, tañszy i szybszy proces rejestracji firm,
uproszczenie regulacji prawnych, rozwój kszta³cenia zawodowego i ustawicznego,
poprawê dostêpnoœci us³ug elektronicznych, polepszenie funkcjonowania firm na
Jednolitym Rynku Unii Europejskiej, uproszczenie systemu podatkowego i popra-
wê dostêpnoœci do Ÿróde³ finansowania, poprawê systemu nowych technologii,
promocjê skutecznych przedsiêwziêæ w dziedzinie e-biznesu i wysokiej jakoœci
systemu wspierania firm oraz lepsz¹ reprezentacjê interesów przedsiêbiorców na
szczeblu krajowym i unijnym.

4. Podsumowanie

Dziêki przyst¹pieniu Polski do Unii Europejskiej znacznie rozszerzy³a siê
dostêpnoœæ ma³ych i œrednich przedsiêbiorstw do programów wspólnotowych.
W okresie przedakcesyjnym niektóre programy wpieraj¹ce sektor MSP by³y ju¿
dostêpne dla Polski. Przyk³adami s¹ Wieloletni Program na Rzecz Przedsiê-
biorstw i Przedsiêbiorczoœci 2001—2005 oraz VI Program Ramowych Badañ,
Rozwoju Technicznego i Prezentacji UE i wiele innych.

Wraz z akcesj¹ Polska mo¿e uczestniczyæ w programach, do których wczeœniej
nie mog³y aplikowaæ polskie podmioty, np: ETF start-up facility (u³atwiaj¹cy do-
stêp do funduszy venture capital dla innowacyjnych przedsiêbiorstw bêd¹cych
w pocz¹tkowej fazie rozwoju), Joint European Venture (realizuj¹cy wspólne
przedsiêwziêcia MSP z przedsiêbiorstwami z krajów nale¿¹cych do Europejskiego
Obszaru Gospodarczego), czy te¿ I-TECH (zajmuj¹cy siê kapitalizacj¹ funduszy
venture capital).

Cz³onkostwo Polski w Unii Europejskiej oznacza wiêc wyraŸne zwiêkszenie
pomocy UE dla naszego kraju. Wraz z wejœciem do UE mo¿liwe sta³o siê korzy-
stanie z programów finansowanych z funduszy strukturalnych oraz funduszu spój-
noœci, zwiêkszy³a siê tak¿e dostêpnoœæ do programów wspólnotowych.
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