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Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw w obliczu nowej 
perspektywy finansowej 2014-2020

„Małe szanse są często początkiem wielkich przedsięwzięć” 
(Demostenes)

Streszczenie

Jesteśmy u progu nowego rozdania funduszy europejskich na okres 2014-2020. 
Celem rozważań jest ukazanie efektów i możliwości wykorzystania środków finan-
sowych przez przedsiębiorców. W artykule przedstawiono najważniejsze programy 
z Unii Europejskiej. Podjęto próbę określenia zainteresowania funduszami unijny-
mi w nowej perspektywie. Zbadano nastroje przedsiębiorców dotyczące nowego 
podejścia do przyznawania środków finansowych oraz wpływu ich decyzji na roz-
wój firm. W pracy uwzględniono wyniki przeprowadzonych badań ankietowych 
w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw. Z analizy ankiet wnioskować można, 
że w nowej perspektywie finansowej przedsiębiorcy z większą determinacją będą 
aplikować o środki unijne. 

Wyniki badań mogą posłużyć jako przykład dla innych podmiotów gospodar-
czych. Artykuł ma charakter badawczy.

Słowa kluczowe: programy unijne, przedsiębiorcy, rozwój, finanse, perspektywa.

Kody JEL: O31

Wstęp

Nowy okres programowania to ogromne wyzwanie dla przedsiębiorców. Kolejna taka 
szansa na dotacje raczej się nie powtórzy. Tym bardziej przedsiębiorcy powinni wykorzystać 
możliwość ubiegania się o środki finansowe z Unii Europejskiej. Przyszłość bowiem nale-
ży do przedsiębiorstw silnych i wytrwałych, dobrze rozporządzających zasobami energii 
(Bartkowiak i in. 2006).

 Celem pracy jest ukazanie efektów oraz możliwości wykorzystania środków finanso-
wych z Unii Europejskiej przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Podjęto próbę zbadania 
zainteresowania funduszami unijnymi przez właścicieli sektora małych i średnich firm. 
Podjęto się również próby wysondowania, jak pomoc unijna wpływa na poprawę konkuren-
cyjności i innowacyjności tych firm.
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Fundusze unijne w perspektywie 2007-2013

Perspektywa Finansowa to średniookresowe plany, wyznaczające ramy finansowe dla 
działalności Wspólnoty oraz dla budżetu. W Perspektywie Finansowej została określona 
maksymalna kwota planowanych wydatków z podziałem na grupy odzwierciedlające prio-
rytety dla danego przedziału czasowego przyjęte przez kraje członkowskie (Ostaszewski 
2010). Perspektywa Finansowa na lata 2007-2013 była pierwszym planem, który został 
przyjętyw składzie 25 państw i określany jest jako wieloletnie ramy finansowe (Ostaszewski 
2010). W tym okresie podpisano z beneficjentami ponad 86 tys. umów o wartości 245 mld zł 
(Hajkowska 2013). Efekty wykorzystania funduszy UE zostały przedstawione w tabeli 1.

Tabela 1
Efekty wykorzystania funduszy Unii Europejskiej 2007-2013  

L.p. Rodzaj przedsięwzięcia Efekty

1. Infrastruktura drogowa 10,5 tys. km dróg (w tym 1,3 tys. km to autostardy 
i drogi ekspresowe)

2. Wsparcie przedsiębiorstw 25 tys. przedsiębiorstw
3. Stworzenie miejsc pracy 298 tys. miejsc pracy
4. Wsparcie uczelni i jednostek naukowych 1,3 tys. wspartych uczelni i jednostek naukowych
5. Stworzenie nowoczesnych laboratoriów 1,6 tys.laboratoriów
6. Odnawialne źródła energii 350 inwestycji w odnawialne źródła energii
7. Rozbudowa sieci internetu szerokopasmowego 41 tys. km. sieci
8. Budowa oczyszczalni ścieków 390 oczyszczalni ścieków

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Hajkowska (2013, s. 36).

Niebagatelne środki finansowe, tj. 42 mld zł., skierowane zostały w omawianym okre-
sie na rozwój innowacji i przedsiębiorczości. Ważnym obszarem wsparcia unijnego jest 
inwestowanie w kapitał ludzki. Wartość projektów współfinansowanych z Europejskiego 
Funduszu Społecznego przekroczyła 37 mld zł (Hajkowska 2013).

 Powyższe dane świadczą jednoznacznie jak ważna jest pomoc finansowa i jakie wy-
mierne korzyści przyniosła małym i średnim przedsiębiorstwom. Przedsiębiorcy oczekują 
na kolejną transzę finansową w nowej perspektywie, a zachęceni efektami dotychczasowej 
pomocy przygotowują strategie efektywniejszej absorpcji nowych funduszy.

Wybrane programy w latach 2014-2020 dla przedsiębiorców

W nowej perspektywie większy nacisk położony będzie na przedsięwzięcia gwarantują-
ce dalsze korzystanie z efektów po ich zakończeniu. Wzmocnieniu ulegną działania w ob-
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szarach zatrudnienia, edukacji oraz przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu (Rząd przy-
jął projekty… 2014).

Nowy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój jest programem dzięki, któremu zwięk-
szy się poziom innowacyjności i konkurencyjności polskiej gospodarki. Założeniem pro-
gramu jest współpraca biznesu i nauki poprzez prowadzenie badań, wdrażanie nowych 
technologii, koncepcji oraz poprawy jakości i sprawności funkcjonowania nowoczesnych 
przedsiębiorstw1.Chcąc sprostać zaleceniom Komisji Europejskiej, również priorytetowo 
zostaną potraktowane ekoinnowacje, tj. innowacyjne technologie w dziedzinie ochrony śro-
dowiska (Inteligentny rozwój 2014). Głównymi odbiorcami wsparcia w ramach PO-IR będą 
(Wsparcie dla MSP… 2014):
 - przedsiębiorstwa (głównie MSP),
 - jednostki naukowe, uczelnie,
 - instytucje otoczenia biznesu,
 - podmioty zrzeszające wymienionych odbiorców wsparcia (m.in. klastry, konsorcja itp.).

Założeniem Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój (PO-IR) jest wsparcie reali-
zacji całego procesu powstawania innowacji. Wsparcie będzie więc udzielane począwszy 
od fazy tworzenia się pomysłu, przez etap prac badawczo-rozwojowych, na komercjalizacji 
wyników prac B+R kończąc. Instrumenty wsparcia będą miały zarówno charakter pomoco-
wy w postaci dotacji, jak również zwrotny przez udzielanie pożyczek. Ważnym efektem bę-
dzie zwiększenie wykorzystania ICT w przedsiębiorstwach, a także tworzenie warunków dla 
rozwoju e-gospodarki w Polsce (Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014, s. 20-21). 

W nowym okresie kontynuacją Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki będzie Program 
Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój (PO-WER). W perspektywie 2014-2020 zmianie ule-
gnie sposób inwestowania funduszy unijnych w kapitał ludzki. Inny będzie sposób dzielenia 
środków finansowych. W ramach PO-WER wspierane będą konkretne obszary, np. szkolnic-
two wyższe. Do odbiorców indywidualnych, tj. np. do osób pracujących lub do bezrobotnych 
pomoc będzie kierowana natomiast z programów regionalnych2.W programie wspierane będą 
działania zmierzające do poprawy jakości edukacji oraz dostosowanie kwalifikacji do potrzeb 
nowoczesnej gospodarki. Nie bez znaczenia będzie aktywizacja zawodowa grup znajdujących 
się w najtrudniejszej sytuacji na rynku pracy. Działania finansowane z funduszy europejskich 
będą skupiać się na następujących grupach (Musimy mądrze inwestować 2013, s. 17):
 - młodzieży rozpoczynającej start zawodowy,
 - kobiet powracających do pracy po urlopach macierzyńskich i wychowawczych,
 - osób powyżej 50. roku życia.

Wyżej wymienieni są najbardziej narażeni na problemy bezrobocia. Objęcie ich szeroką 
pomocą aktywizującą ma umożliwić znalezienie zatrudnienia lub ułatwić powrót na rynek 
pracy.

Bardzo ważną dziedziną w rozwoju gospodarczym jest cyfryzacja. Wychodząc naprze-
ciw tym zapotrzebowaniom przygotowano Program Operacyjny Polska Cyfrowa PO-PC). 

1  http://www.poig.gov.pl/Dokuments/Program_Inteligentny_Rozwoj_080114.pdf [dostęp: 14.03.2014].
2  http://www.efs.gov.pl/2014_2020/Konsultacje/Strony/Okonsultacjach.aspx [dostęp:11.03.2014].
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Głównym celem PO-PC jest wzmocnienie cyfrowych fundamentów rozwoju gospo-
darki. Realizacja tego celu to szeroki dostęp do szybkiego Internetu, efektywne i przyja-
zne użytkownikom e-usługi publiczne oraz stale rosnący poziom kompetencji cyfrowych 
społeczeństw (Program Operacyjny Polska Cyfrowa… 2014, s. 3). Środki finansowe w ra-
mach PO-PC w zakresie sieci szerokopasmowych będą przeznaczone dla przedsiębiorstw 
telekomunikacyjnych, jednostek samorządu terytorialnego lub ich związków, a także dla 
stowarzyszeń3.Priorytetem będą inwestycje ukierunkowane na zastosowanie nowoczesnych 
technologii, a także szersze wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych 
(Musimy mądrze inwestować 2013, s. 16). Tak więc Program Operacyjny Polska Cyfrowa 
wpisuje się w Strategię „Europa 2020”, w szczególności w dziedzinie inteligentnego rozwo-
ju (Program Operacyjny Polska Cyfrowa… 2014, s. 3). Efektem wykorzystania tych tech-
nologii będą rozwiązania oszczędnościowe, ograniczające zużycie energii, paliwa i papieru. 
Ponadto zwiększy się zasięg świadczenia usług, obniży ich koszt i poprawi transparentność 
(Tamże, s. 3-4). 

W nowej perspektywie finansowej w dalszym ciągu będą funkcjonować Regionalne 
Programy Operacyjne. Będą one głównie skoncentrowane na zwiększaniu konkurencyj-
ności przedsiębiorstw, przez inwestycje oraz rozwój kadr i kompetencji (Dawydzik 2014). 
Ideą tych programów jest również rozwój innowacyjności przedsiębiorstw oraz współpraca 
z uczelniami służąca podnoszeniu poziomu konkurencyjności. W ramach tych programów 
wdrażane będą nowoczesne technologie, realizowane zadania związane z poprawą jakości 
produkcji i usług. Umowa Partnerstwa zakłada większą pulę środków zarządzanych przez 
województwa, które staną się odpowiedzialne za realizację wytyczonych celów oraz koor-
dynację działań (Programowanie perspektywy finansowej … 2014, s. 4).

W perspektywie finansowej 2014-2020 zwiększy się nacisk na decentralizację zarzą-
dzania programami operacyjnymi. Każdy samorząd wojewódzki będzie zobowiązany do 
realizacji własnego programu, opartego na strategii rozwoju województwa (Musimy mądrze 
inwestować 2013, s. 17).

Nastroje i zadowolenie przedsiębiorców związane z korzystania  
ze środków finansowych Unii Europejskiej

Kończący się okres konsumpcji środków Unii Europejskiej z perspektywy 2007-2013 
jest doskonałą okazją do podsumowania nastrojów i zaangażowania przedsiębiorców w pro-
ces aplikacji o fundusze europejskie. 

Mimo początkowego sceptyzmu, wraz z upływem czasu coraz większym zainteresowa-
niem cieszyły się różnorodne programy skierowane do małych i średnich przedsiębiorstw. 
Był to trudny okres, związany z problemami proceduralnymi, ale w konsekwencji uwień-
czony sukcesem wielu firm. Upływający czas zweryfikował obawy i niechęć związane 

3  http://www.mir.gov.pl/aktualnosci/Fundusze_Europejskie_2014_2020/Documents/Program_Polska_Cyfrowa01082014.pdf  
[dostęp: 25.02.2014].
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z ubieganiem się o środki unijne. Obecnie przedsiębiorcy zauważają wymierne korzyści ich 
determinacji i z dumą wyrażają się o swoich osiągnięciach. Dowodem na to są wyniki badań 
ankietowych na temat oceny przedsiębiorców dotyczącej korzyści wynikających z dofinan-
sowania działalności.

Badaniem zostało objętych 86 małych i średnich przedsiębiorców. Kwestionariusze 
ankietowe były rozsyłane zarówno pocztą tradycyjną, jak i elektroniczną. W okresie od 
grudnia 2013 roku do marca 2014 roku zostało wysłanych 345 ankiet do przedsiębiorców 
w województwie lubuskim. Zebrane ankiety zostały poddane szczegółowej analizie. Dzięki 
tym badaniom poznano opinię przedsiębiorców na temat dofinansowania działalności ze 
środków Unii Europejskiej. Odpowiednie dane zawarto w tabeli 2.

Tabela 2 
Zdanie przedsiębiorców dotyczące możliwości dofinansowania przedsiębiorstw  
ze środków Unii Europejskiej
Proszę wyrazić zdanie na temat możliwości ubiegania się o środki finansowe 
z Unii Europejskiej Liczba Struktura 

(w %)

przedsiębiorcy mają duże szanse na ubieganie się o środki finansowe z UE 71 82,6

dotacje pozwalają zwiększyć konkurencyjność i wpływają na rozwój firmy 34 39,5
przedsiębiorcy muszą wykazywać się ogromną determinacją przy ubieganiu się 
o środki finansowe z UE 22 25,6
dofinansowanie otrzymują tylko firmy innowacyjne 6 7,0

Źródło: opracowanie własne na podstawie badań ankietowych.

Badania dowodzą, że zdecydowana większość przedsiębiorców dobrze ocenia możli-
wości dofinansowania przedsiębiorstw ze środków Unii Europejskiej. Niemal 40% respon-
dentów uważa, że dotacje wpływają na konkurencyjność i rozwój firmy. W ankiecie istniała 
możliwość wybrania więcej niż jednej odpowiedzi i dlatego odsetki nie sumują się na 100%.

Przedsiębiorców zapytano również, jakie wymierne korzyści osiągnęli dzięki wdrożo-
nym programom. Odpowiednie dane zostały przedstawione w tabeli 3.

Tabela 3 
Wymierne korzyści osiągnięte dzięki wdrożonym programom
Jakie wymierne korzyści osiągnęliście Państwo dzięki wdrożonym progra-
mom? Liczba Struktura 

(w %)

firma stała się bardziej nowoczesna i konkurencyjna 63 73,3

jest większe zainteresowanie naszymi produktami i usługami 21 24,4

poza poprawą jakości produktów i usług nic się nie zmieniło 14 16,3

Źródło: jak w tabeli 2.
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Respondenci stwierdzili, że dzięki skorzystaniu ze środków europejskich firma stała się 
bardziej nowoczesna i konkurencyjna. Przedsiębiorcy również zauważyli większe zaintere-
sowanie swoimi produktami i usługami. Wielu przedsiębiorców jednak stwierdziło, że nic 
się nie zmieniło poza poprawą jakości produktów i usług. 

Przedsiębiorców zapytano, jak oceniają swoje szanse na otrzymanie środków z Unii 
Europejskiej lub pożyczki w nowej perspektywie 2014-2020. Dane z badań zostały przed-
stawione w tabeli 4.

Tabela 4 
Szansa na otrzymanie środków z UE lub pożyczki w nowej perspektywie 2014–2020

Jak oceniacie Państwo swoją szansę na otrzymanie środków z UE lub pożyczki 
w nowej perspektywie 2014 – 2020? Liczba Struktura 

(w %)

jesteśmy przekonani, że otrzymamy środki finansowe 28 32,6
jesteśmy pełni obaw czy pozyskamy jakiekolwiek środki 32 37,2
nie sprostamy stawianym wymogom formalnym 22 25,6
podejmiemy starania bez względu na szanse 4 4,7
razem 86 100

Źródło: jak w tabeli 2.

Wykres 1 
Szansa na otrzymanie środków finansowych z UE lub pożyczki w nowej perspektywie 
finansowej

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w tabeli 4.
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Jak wynika z przeprowadzonych badań, tylko nieco ponad 32% przedsiębiorców jest 
przekonanych o tym, że otrzyma środki finansowe z Unii Europejskiej. Dane z tabeli 4 zo-
stały przedstawione na wykresie 1.

Przedsiębiorcom zadano również pytanie dotyczące motywacji do korzystania ze wspar-
cia finansowego Unii Europejskiej. Dane z badań zostały zaprezentowane w tabeli 5.

Tabela 5
Korzyści wynikające ze wsparcia finansowego z Unii Europejskiej 

Dlaczego warto korzystać ze wsparcia finansowego z Unii Europejskiej? Liczba Struktura 
(w %)

pobudza się rozwój i zwiększa się szanse na konkurencyjność i renomę 66 76,7
bez dofinansowania firma nie rozwija się i nie wdraża nowych produktów oraz 
usług 29 33,7

Źródło: jak w tabeli 2.

Zdecydowana większość przedsiębiorców uważa, że środki finansowe z Unii Europejskiej 
pobudzają rozwój i zwiększają szansę na konkurencyjność i renomę firmy. Potwierdza się 
stwierdzenie, że skuteczne zarządzanie finansami przedsiębiorstwa to przede wszystkim od-
powiednie decyzje dotyczące pozyskiwania środków pieniężnych i ich racjonalne wykorzy-
stanie (Głodek 2012).

Podsumowanie

Rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przy wsparciu funduszy unijnych jest moż-
liwy, jednak w dużej mierze będzie uzależniony od postawy samych przedsiębiorców. 
Zainwestowane środki powinny wpłynąć na jakość produktów i usług, efektywność przed-
siębiorstwa, a przede wszystkim zagwarantować stabilność i prestiż firmie. Przedsiębiorcy 
powinni dobrze wykorzystać szansę jaką będą mieli w postaci środków finansowych z Unii 
Europejskiej w nowej perspektywie.

Jak wynika z przeprowadzonych badań ankietowych, przekonanie przedsiębiorców o ce-
lowości dofinansowania zdaje się być przesądzone. Czy ubiegający się o dotacje sprostają 
wymogom formalnym, merytorycznym oraz biurokratycznym? Czy projekty będą wiary-
godne i przekonywujące, a pomysły na tyle innowacyjne, że znajdą uznanie w oczach komi-
sji oceniającej? Jeśli istotnie będą to interesujące, ponadczasowe projekty, a wszystko na to 
wskazuje, to rozwój małych i średnich przedsiębiorstw rysuje się optymistycznie.
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Development of Small and Medium-Sized Enterprises in the Face  
of the New Financial Perspective 2014-2020

“Small opportunities are often the beginning of great enterprises” 
(Demosthenes)

Summary

We are at the threshold of the new assignment of EU funds for the period of 
2014-2020. An aim of considerations is to present the effects and opportunities of 
the use of financial means by entrepreneurs. In her article, the author presented the 
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most important programmes from the European Union. She undertook an attempt to 
determine the interest in EU funds in the new perspective. She examined the entre-
preneurs’ sentiments related to the new approach to assigning financial means and 
to the impact of their decisions on firms’ development. In her work, the author took 
into account findings of the surveys conducted in the sector of small and medium-
sized enterprises. The surveys analysis allows concluding that in the new financial 
perspective entrepreneurs will apply with a greater determination for EU funds. The 
survey findings may serve as an example for other business entities. The article is 
of the research nature.

Key words: EU programmes, entrepreneurs, development, finance, perspective.

JEL codes: O31

Развитие малых и средних предприятий перед лицом новой 
финансовой перспективы 2014-2020 гг.

«Небольшие шансы часто являются началом больших свершений» 
(Демосфен)

Резюме

 Мы находимся на пороге нового распределения европейских фондов на 
период 2014-2020 гг. Цель рассуждений – указать эффекты и возможности ис-
пользования финансовых средств предпринимателями. В статье представили 
основные программы Евросоюза. Предприняли попытку определить интерес 
к фондам Евросоюза в новой перспективе. Изучили настроения предприни-
мателей, касающиеся нового подхода к присуждению финансовых средств  
и влияния их решений на развитие фирм. В работе учли результаты прове-
денных опросов в секторе малых и средних предприятий. Из анализа опросов 
можно сделать вывод, что в новой финансовой перспективе предпринимате-
ли более решительно будут запрашивать средства Евросоюза. Результаты ис-
следований могут послужить в качестве примера для других экономических 
субъектов. Статья имеет исследовательский характер.

Ключевые слова: программы Евросоюза, предприниматели, развитие, фи-
нансы, перспектива.

Коды JEL: O31

Artykuł nadesłany do redakcji w listopadzie 2014 roku.
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