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Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech

Streszczenie 

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw (MSP) stosowane jest w gospodarce Niemiec od 
dziesięcioleci. Stworzono w tym celu strukturę instytucjonalną i zapewniono znaczne środki finan-
sowe. Istnieje wiele programów wsparcia MSP mających na celu m.in. ułatwienie startu nowym 
przedsiębiorstwom oraz ich rozwój. Dla nich, w nowych krajach związkowych, programy oferu-
ją korzystniejsze warunki. Ważnym krokiem w procesie wspierania niemieckich małych i średnich 
przedsiębiorstw było powstanie internetowego banku informacji o programach wsparcia.

Obecnie relatywnie największe znaczenie mają programy wspierania innowacji, efektywniejsze-
go gospodarowania energią oraz wykorzystania szans globalizacji, co oznacza zwiększenie środków 
dla MSP na poszukiwanie zagranicznych rynków zbytu.

Słowa kluczowe: MSP w gospodarce UE i Niemiec, przedsiębiorczość, programy wsparcia MSP 
i ich skuteczność.

Kody JEL: O2, O5

Wprowadzenie

W Unii Europejskiej działa około 23 mln małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). To 
głównie w nich w ostatnich latach powstają nowe miejsca pracy oraz znaczący jest ich udział 
w tworzeniu dochodu narodowego. Głębokie zmiany w procesie gospodarowania spowo-
dowane globalizacją, w tym nasilenie konkurencji oraz wprowadzanie nowych technolo-
gii, powodują że sektor ten potrzebuje odpowiednich warunków ramowych i wsparcia swej 
działalności, by nadal rozwijać się i mieć, tak jak dotychczas, poważny wkład we wzrost 
gospodarczy poszczególnych krajów członkowskich i całej UE. Przyczyny te sprawiają, że 
wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw stało się ważnym celem polityki ekonomicz-
nej zarówno krajów członkowskich, jak też Unii Europejskiej. Warto przypomnieć, że od 
2008 r. obowiązuje w UE Small Act for Europe, którego celem jest silniejsze ukierunkowa-
nie unijnych programów na potrzeby małych i średnich przedsiębiorstw, w tym ułatwienie 
im dostępu do środków finansowych. Inicjatorem zmian w polityce ekonomicznej UE wo-
bec MSP była RFN, która dąży jednocześnie do wzmocnienia roli niemieckich MSP w UE 
(Mittelstandsmonitor 2014). 

Znaczenie MSP w poszczególnych krajach członkowskich jest zróżnicowane. Ten sektor 
gospodarki jest najbardziej rozwinięty w Niemczech. Znacznie więcej jest tu większych, 
silniejszych ekonomicznie MSP niż w innych krajach UE, powstaje ponad połowa niemiec-
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kiego dochodu narodowego. Nasuwa się więc pytanie, czy znaczenie sektora w Niemczech 
nie jest związane z korzystniejszymi warunkami działania firm niż w innych krajach UE, 
a to prowadzi wprost do pytania o system wspierania małych i średnich przedsiębiorstw 
w gospodarce niemieckiej. 

Znaczenie małych i średnich przedsiębiorstw w gospodarce niemieckiej

Do małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech do 2005 r. zaliczano następujące 
jednostki:
 - małe: firmy zatrudniające do 49 osób i nieprzekraczające 2 mln marek rocznego obrotu, 
 - średnie: odpowiednio do 499 osób, a od 2005 r. według zaleceń UE – do 250 osób  

i 50 mln euro obrotu. 
Inne kryteria klasyfikacyjne obowiązują w rzemiośle, handlu, transporcie oraz usługach 

i wolnych zawodach. W usługach do małych przedsiębiorstw zalicza się zatrudniające do 
dwóch osób oraz 100 tys. marek rocznego obrotu, do średnich – 49 osób oraz 2 mln marek 
obrotu (tj. ok. 1 mln euro, w momencie wprowadzania euro zamiast marek niemieckich 
przyjęto przelicznik: 1 EUR = 1,96 DEM). Wymienione kryteria mają charakter ilościowy, 
tymczasem w Niemczech podkreśla się, że dla tej grupy przedsiębiorstw istotne są także ce-
chy o charakterze jakościowym, szczególnie rodzaj własności (często są to firmy rodzinne), 
a także sposób zarządzania 1. 

Wśród niemieckich MSP występują różne formy prawne prowadzenia działalności go-
spodarczej, najczęściej są to przedsiębiorstwa jednoosobowe, spółki kapitałowe oraz spółki 
osobowe. W Niemczech prawie każde przedsiębiorstwo należy do sektora małych i śred-
nich, w 2012 r. stanowiły one 99,6% z ogólnej liczby 3,7 mln przedsiębiorstw (bez firm z ob-
rotami poniżej 17,5 tys. euro rocznego obrotu). W sektorze MSP dominują przedsiębiorstwa 
zatrudniające do 10 osób. Udział przedsiębiorstw zatrudniających od 10 do 49 lub 249 osób 
wynosi 17% i jest wyższy niż w innych krajach „starej UE”, takich jak Francja, Hiszpania 
czy Włochy, gdzie ich udział wynosi zaledwie 5-6%. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Niemczech zatrudniają ponad 15 mln osób, czyli ok. 
60% całkowitej liczby pracujących w gospodarce niemieckiej. W przedsiębiorstwach za-
trudniających od 10 do 499 pracuje 11,8 mln osób, a 3,6 mln w małych przedsiębiorstwach. 
Według KfW w 2012 r. jedynie w MSP powstawały nowe miejsca pracy i utrzymuje się 
wyraźna tendencja wzrostu ich liczby w tym sektorze2. MSP są również ważnymi ośrodkami 
zdobywania kwalifikacji zawodowych, w końcu 2011 r. było w nich 1,6 mln miejsc do nauki 
zawodu. Relatywnie nowym zjawiskiem są trudności MSP z pozyskaniem osób z odpowied-
nimi kwalifikacjami. Tylko w małych przedsiębiorstwach było w drugim kwartale 2013 r. 

1  Institut fuer Mittelstand, KMU-Definition, Bonn 2011.
2  Ernst &Young Mittelstandbarometer , August 2013.
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400 tys. wolnych miejsc pracy. O miejscu MSP w gospodarce niemieckiej, świadczy także, 
wspomniany już wcześniej, ponad pięćdziesięcioprocentowy wkład w tworzenie dochodu 
narodowego. Są one także znaczącym eksporterem, w 2011 r. MSP dostarczyły na rynki 
zagraniczne towary i usługi na sumę 195,2 mld euro.

Niezmiernie ważną cechą niemieckich MSP jest przynależność do najbardziej in-
nowacyjnych w UE. W latach 2008-2012 54% z nich wprowadziło na rynek nowy pro-
dukt lub innowację procesu technologicznego, przeciętna dla EU wynosiła w tym samym 
okresie 34%. Niemieckie MSP inwestują w badania naukowe i rozwojowe, w 2010 r. ich 
nakłady w tej dziedzinie wyniosły ok. 8,7 mld euro. Oznacza to, że udział MSP w B+R 
w Niemczech jest znaczny, wynosi, bowiem ok. 1/7 całkowitych nakładów, a wysoka dy-
namika wzrostu tych wydatków utrzymuje się (w latach 2004-2010 wzrosły one o 71%) 
(Bundeswirtschaftsministerium 2013).

Wspieranie MSP

System wspierania gospodarki jest w Niemczech bardzo rozbudowany, przez co realizuje 
się cel polityki gospodarczej, tj. zapewnienie wzrostu gospodarczego i zmian w struktu-
rze gospodarki. Jest to bowiem niezbędna przesłanka poprawy ekonomicznej efektywności 
i międzynarodowej konkurencyjności całej gospodarki narodowej. Pomoc dla przedsię-
biorstw ma także za zadanie zwiększenie atrakcyjności Niemiec, jako miejsca inwestowa-
nia. Chodzi tu zarówno o firmy niemieckie, jak też kapitał zagraniczny, który także może 
korzystać z tych samych form wsparcia, co kapitał krajowy.

Jak wynika z praktyki wspierania gospodarki niemieckiej, u podstaw realizacji celu leży 
założenie, że decyduje o tym rozwój i umacnianie przedsiębiorczości. Silne, konkurencyjne 
przedsiębiorstwa oraz powstawanie nowych jest bowiem podstawą wzrostu gospodarczego 
i zmian w strukturze gospodarki. 

Wsparcie gospodarcze obejmuje z niewielkimi wyjątkami wszystkie dziedziny gospo-
darki, przedsiębiorstwa produkcyjne i usługowe, średnie i małe, a także wiele wolnych za-
wodów. Niewątpliwie jednak priorytetem jest pomoc dla małych i średnich przedsiębiorstw 
(MSP). W ten sposób próbuje się rekompensować tej grupie przedsiębiorstw trudniejszy 
dostęp do rynku oraz ich słabszą zdolność konkurencyjną w porównaniu z dużymi przed-
siębiorstwami. Programów związanych ze wspieraniem MSP jest wiele, według danych 
Federalnego Ministerstwa Gospodarki ok. 1700. Liczba ta obejmuje programy wsparcia fe-
deracji, krajów związkowych oraz unijne. Powoduje to, że niemożliwe jest ich omówienie, 
a tylko ogólna, zbiorcza charakterystyka. W niniejszym artykule będzie mowa o tych, któ-
re mają relatywnie najważniejsze znaczenie dla MSP. W przeszłości mnogość programów 
wsparcia powodowała nawet, w ocenie odbiorców, trudności w wyborze odpowiedniego lub 
nawet zaniechanie skorzystania z któregoś z nich. Z tego powodu powołano najpierw komi-
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sję, której zadaniem było wprowadzenie większej przejrzystości w programach wspierania 
dla tej grupy przedsiębiorstw. Komisja wprowadziła m.in. podział na trzy grupy wszystkich 
programów: 
1. służących wspieraniu inwestycji produkcyjnych,
2. wspierających rozwój infrastruktury,
3. przyczyniających się do poprawy innych, tzw. „miękkich” czynników rozwoju gospo-

darczego, jak badania naukowe i wdrażanie innowacji, służących poprawie stanu śro-
dowiska i in.

Od kilku lat, dzięki staraniom Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Technologii, ist-
nieje internetowy Bank Informacji o Programach Wspierania, co spowodowało jakościową 
zmianę w szybkości dostępu i poszukiwaniu przez przedsiębiorstwo odpowiedniego dla sie-
bie programu (Foerderdatabank des Bundes 2014).

Tradycyjnie, programy wsparcia MSP miały na celu:
 - wspieranie inwestycji,
 - wsparcie dla nowo tworzonych przedsiębiorstw,
 - wspieranie badań naukowych i rozwojowych,
 - pomoc w realizacji programów ochrony środowiska,
 - wspieranie przedsięwzięć realizowanych w ramach Zadania Wspólnego Poprawa regio-

nalnej struktury gospodarczej,
 - wspieranie doradztwa dla przedsiębiorstw, szkolenia i przepływu informacji, 
 - wspieranie eksportu. 

W ostatnich latach nastąpiły zmiany znaczenia poszczególnych kierunków wsparcia 
MSP, a także pojawiły się nowe priorytety objęte programami wsparcia. Obecnie relatywnie 
największe znaczenie mają programy wspierania innowacji, efektywniejszego gospodaro-
wania energią oraz wykorzystania szans globalizacji, co oznacza zwiększenie środków dla 
MSP na poszukiwanie zagranicznych rynków zbytu oraz szerszego wejścia przedsiębiorstw 
na nowe rynki. Przykładem tego jest stworzenie specjalnego programu Massnahmen zur 
Erschliessung von Auslandsmaerkten fuer KMU des produzierendes Gewerbe und fuer 
Dienstleister, który wszedł w życie 1.01.2012 roku.

Programy wsparcia obejmują przedsiębiorstwa MSP z całego obszaru Niemiec. Po zjed-
noczeniu Niemiec systemem wsparcia zostały objęte także nowe kraje związkowe, do tego 
doszły nowe programy stworzone specjalnie dla nich. We wschodniej części Niemiec pomoc 
ta – mimo upływu lat od zjednoczenia – jest nadal udzielana przedsiębiorstwom na korzyst-
niejszych warunkach. Do wspierania małych i średnich przedsiębiorstw przywiązuje się we 
wschodniej części Niemiec jeszcze większe znaczenie niż w starych krajach związkowych. 
Wynika to z następujących przyczyn:
 - w byłej NRD istniało niewiele małych i średnich przedsiębiorstw. Struktura wielkości 

przedsiębiorstw była zasadniczo odmienna od tej, którą charakteryzuje się gospodar-
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ka zachodnioniemiecka. Na przykład w 1989 r. we wschodniej części Niemiec udział 
przedsiębiorstw z zatrudnieniem poniżej 100 osób wynosił ok. 1%, w tym samym czasie 
w zachodniej części – 17%. Tymczasem wiadomo, że istnienie silnej grupy tych przed-
siębiorstw obok wielkich, pozwala na korzystny podział pracy między nimi, co wpływa 
pozytywnie na efektywność gospodarowania, 

 - we wschodniej części Niemiec miało to ponadto inny ważny aspekt, wynikający z wy-
mogów, które narzucało wprowadzenie gospodarki rynkowej. Jest ona nierozerwalnie 
związana z istnieniem prywatnej własności, w tym małych i średnich firm, koniecznością 
powstania silnej klasy średniej w krajach przechodzących proces transformacji ustrojo-
wej. Ma to istotne znaczenie społeczno-polityczne, gdyż warunkuje przebudowę struktu-
ry społecznej, odpolitycznienie gospodarki, wspomaga rozwój demokracji. 
W Niemczech Wschodnich wspieranie małej i średniej przedsiębiorczości obejmuje 

szeroki zakres działalności. Obok ułatwionego dostępu do zamówień publicznych korzysta 
z kredytów preferencyjnych, subwencji inwestycyjnych, dotacji na zakup maszyn i urzą-
dzeń, ulg i zwolnień podatkowych, przyśpieszonej amortyzacji jak też doradztwa gospo-
darczego, szkoleń, dostarczania informacji oraz pomocy we wdrażaniu innowacji, wspiera-
nia zbytu produkcji w kraju i zagranicą. Należy podkreślić, że w Niemczech Wschodnich 
w szerokim zakresie wspierane są przedsięwzięcia w zakresie poprawy infrastruktury, której 
znaczenie dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw trudno przecenić.

Z punktu widzenia wszystkich przedsiębiorstw niemieckich relatywnie największą rolę 
pełnią programy opierające się na: 
 - funduszu specjalnym tzw. Europejskim Programie Odbudowy (European Recovery 

Program, ERP) mającym na celu przede wszystkim pomoc kapitałową dla MSP, w tym 
dla przedsiębiorstw nowo powstających, 

 - zadaniu wspólnym (rządu federalnego, krajów związkowych i UE) Poprawa regionalnej 
struktury gospodarczej.
Oba te programy stanowią fundamenty wspierania MSP, wspomagają realizację wszyst-

kich wyżej wymienione celów, jednocześnie określają warunki ubiegania się o pomoc nie 
tylko w ich ramach, ale także o środki z innych programów. Są ponadto ważnymi źródłami 
finansowania wielu programów i projektów. 

Możliwości wsparcia MSP z Funduszu ERP

Fundusz specjalny ERP powstał z pieniędzy ze spłaconych kredytów udzielonych RFN 
w ramach Planu Marschalla. Funduszem od 1969 r. kieruje rząd federalny, a działalność 
operacyjną prowadzą instytucje finansowe, m.in. Kreditanstalt für Wiederaufbau. W 2007 r. 
zarządzał kapitałem w wysokości ok. 8 mld euro. Fundusz wspiera działalność gospodarczą 
od 1948 r. i od tego czasu przeszedł szereg modyfikacji, nie zmieniono jednak formy udzie-
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lanej pomocy, którą są długookresowe pożyczki z niskim oprocentowaniem oraz możliwo-
ścią umorzenia części spłat. Celem działalności funduszu jest stworzenie korzystnych wa-
runków niemieckim MSP, tak, aby mógł się rozwijać ich potencjał innowacyjny. Wspierane 
są przedsięwzięcia, których realizacja bez środków z ERP byłaby poważnie utrudniona lub 
wręcz niemożliwa. Wnioski w sprawie udzielenia wsparcia składa się w banku obsługu-
jącym przedsiębiorstwo (Hausbank), który jest pośrednikiem między przedsiębiorstwem 
a Kreditanstalt fuer Wiederaufbau, przy czym bank ponosi część ryzyka. Szczególnie ko-
rzystne warunki uzyskania wsparcia mają MSP w nowych krajach związkowych. 

Obecnie najważniejszymi programami finansowanymi z tego funduszu są:
I. ERP – Pomoc Kapitałowa dla Nowo Tworzonych Przedsiębiorstw

Jest to tradycyjna forma pomocy, stosowana od dawna. U jej podstaw leży przekona-
nie, że powstające przedsiębiorstwa są dynamicznym elementem gospodarki, powodują 
zmiany w strukturze gospodarczej, często są ponadprzeciętnie innowacyjne, przyczy-
niają się do tworzenia nowych miejsc pracy. 
Warunki uzyskania wsparcia są następujące: możliwe jest uzyskanie pożyczki do  
500 tys. euro, z tym, że wnioskodawca musi posiadać przynajmniej 10% własnych środ-
ków w nowych krajach związkowych oraz 15% – w starych. Okres, na jaki udzielana 
jest pożyczka wynosi maksymalnie 15 lat, przy czym począwszy od ósmego roku możli-
we jest jej częściowe umorzenie. Wsparciem mogą zostać objęte także przedsiębiorstwa, 
które są już obecne na rynku (do 3 lat) dla wzmocnienia ich pozycji.

II. ERP – Wsparcie Regionalne 
Celem wsparcia udzielanego w tym programie jest pomoc dla słabych ekonomicznie re-
gionów, przyśpieszenie zmian strukturalnych oraz wyrównywanie poziomu ich rozwo-
ju. Wsparcie polega na finansowaniu średnio- i długookresowych inwestycji za pomocą 
korzystnie oprocentowanych kredytów. Z tego programu mogą korzystać także regiony, 
które zostały zaliczone w programie Zadanie Wspólne do grupy potrzebujących wspar-
cia. Należą do nich m.in. nowe kraje związkowe i Berlin. Z omawianego programu MSP 
mogą uzyskać wsparcie do wysokości 3 mln euro, przy czym we wschodniej części 
Niemiec do 85% nakładów inwestycyjnych, a w starych – do 50%. Kredyty udzielane są 
na okres od 5 do 15 lat w zależności od charakteru inwestycji.

III. ERP – Ochrona Środowiska i Poprawa Efektywności Gospodarowania Energią
Efektywne wykorzystanie źródeł energii chroni klimat i środowisko naturalne, zmniej-
sza zużycie energii i koszty w przedsiębiorstwach i gospodarstwach domowych. W ten 
sposób może przyczynić się do zwiększenia efektywności gospodarowania MSP oraz 
poprawy ich konkurencyjności. Ministerstwo Gospodarki uznało, że skutecznie działa-
jący program ochrony środowiska trzeba poszerzyć o oszczędzanie energii i wspieranie 
inwestycji służących temu celowi. Program obejmuje więc dwie części: A i B. Z części 
A finansuje się przedsięwzięcia ochrony środowiska podejmowane przez krajowe i za-
graniczne przedsiębiorstwa na terenie Niemiec. W części B program wspiera inwesty-
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cje oszczędzające energię. Obok kredytów na ten cel oferuje także fachowe doradztwo 
w zakresie zmniejszenia zużycia energii w MSP.
W programie istnieje możliwość uzyskania preferencyjnego kredytu do wysokości 
nakładów, w części A maksymalna wysokość kredytu wynosi 2 mln euro, natomiast 
w części B – 10 mln euro na okres 5 lat, z możliwością umorzenia spłaty za jeden rok. 
W szczególnych przypadkach okres kredytowania może zostać wydłużony. 

IV. ERP – Program Wspierania Innowacji
U podstaw programu leży przekonanie, że dla trwałego wzrostu gospodarczego decy-
dująca jest zdolność przedsiębiorstw do tworzenia i wprowadzania na rynek innowacji. 
Tylko innowacyjność daje możliwość sprostania konkurencji i umożliwia podniesienie 
efektywności całej gospodarki. Dlatego też potrzebne są instrumenty wspierające inno-
wacje w przedsiębiorstwach i stwarzające zachętę do ich wprowadzania. Program ma 
także wspierać lepszą współpracę między przedsiębiorstwami i ośrodkami badawczymi, 
co dla MSP ma istotne znaczenie. 
Programem wsparcia objęte są dwie fazy procesu innowacji. Pierwsza dotyczy długo-
okresowego finansowania B+R prowadzonych w przedsiębiorstwach lub przez przed-
stawicieli wolnych zawodów. Druga faza dotyczy zastosowania wyników badań oraz 
wprowadzenie innowacyjnych: produktu, procesu lub usługi na rynek. W fazie pierw-
szej z programu pokrywane sa koszty do momentu powstania komercyjnego innowa-
cyjnego rozwiązania. W drugiej fazie dofinansowanie kończy się najpóźniej trzy lata po 
wprowadzeniu innowacji na rynek. W pierwszej fazie dofinansowanie przedsięwzięcia 
może wynieść maksymalnie 5 mln euro, a w drugiej – do 50% kosztów w starych kra-
jach związkowych i do 80% – w nowych. Istnieje także możliwość uzyskania kredy-
tu do 1 mln euro w zachodniej części Niemiec, a 2,5 mln w Niemczech Wschodnich. 
Maksymalny okres spłaty wynosi 10 lat. Wsparcie mogą uzyskać przedsiębiorstwa, któ-
re działają na rynku od co najmniej dwóch lat.

V. ERP – Program Startu 
Został wprowadzony w listopadzie 2004 r., a jego celem jest wparcie innowacyjnych 
technologicznie małych firm w przemyśle, do 10 lat po ich powstaniu. Umożliwia 
to umocnienie się na rynku tych przedsiębiorstw przez wpieranie inwestycji w nowe 
i znacznie ulepszone produkty, technologie i usługi oraz ich wprowadzenie na rynek. 
Z programu mogą skorzystać MSP, które fazę rozwoju innowacji mają już poza sobą. 
Instrumentem wsparcia są udziały prywatnego kapitału ryzyka w przedsiębiorstwie oraz 
wsparcie z programu ERP.
Wysokość wsparcia z funduszu ERP jest na ogół zbliżone do wielkości udziału prywat-
nego inwestora. Górna granica udziału KfW w przedsięwzięciu wynosi 3 mln euro. 
Wspieraniu inwestycji oraz powstawaniu przedsiębiorstw służą przede wszystkim pro-
gramy oparte na Funduszu ERP oraz zadaniu wspólnym. Łącznie programy te w latach 
90. dysponowały środkami w wysokości ok. 9,9 mld marek niemieckich rocznie. O skali 
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udzielanej pomocy świadczą dane z tego okresu, np. do końca 1996 r. kredyty preferen-
cyjne udzielono ok. 260 tys. przedsiębiorcom na sumę 52 mld marek, przede wszystkim 
na uzupełnienie własnego kapitału. Były one udzielane na 5 lat, przy czym przez dwa 
pierwsze lata były nieoprocentowane, w następnych latach oprocentowanie wynosiło 
kolejno: 3, 4 oraz 5%. Górna granica pożyczki wynosiła 1 mln marek, w przypadkach 
prywatyzacji lub reprywatyzacji mogła być podniesiona do 2 mln marek.
Ze środków tego funduszu mogą być finansowane także kredyty na przejęcie udziałów 
przedsiębiorstw, projekty inwestycyjne, projekty ochrony środowiska i oszczędzające 
energię, wdrażanie innowacji oraz tworzenie miejsc kształcenia zawodowego.

Zadanie Wspólne Poprawa Regionalnej Struktury Gospodarczej

Drugim ważnym programem dla rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw jest Zadanie 
Wspólne (federacji, krajów związkowych oraz UE) Poprawa regionalnej struktury gospo-
darczej. 

Punktem wyjścia prowadzenia polityki regionalnej są koncepcje rozwoju gospodarcze-
go regionu opracowywane przez same regiony. Na przygotowanie takiej koncepcji można 
uzyskać pomoc ze środków publicznych. Celem wsparcia regionalnego jest uzyskanie do-
datkowych miejsc pracy, zwiększenie dochodów i popytu ludności w regionach słabo rozwi-
niętych. MSP są beneficjentem tego programu. 

W nowych landach zadanie stanowi centralny instrument wspierania inwestycji, dzię-
ki któremu ma być zbudowana konkurencyjna gospodarka tej części Niemiec. Zgodnie 
z art. 30 konstytucji Niemiec, odpowiedzialne za politykę regionalną w pierwszym rzędzie 
są kraje związkowe, w procesie uczestniczą także gminy i związki gmin (art. 28). Od 1969 r. 
(wprowadzenie poprawek do konstytucji Niemiec) rząd federalny ma istotny wpływ na poli-
tykę regionalną w ramach Zadania Wspólnego Poprawa regionalnej struktury gospodarczej 
(art. 91a). 

Kompetencje rządu federalnego polegają na wspólnym planowaniu ramowym oraz 
współfinansowaniu rozwoju gospodarczego regionów. Procedura przyznawania środków na 
ten cel, tj. wybór projektów do realizacji, zasady wyboru, wypłaty środków finansowych, 
kontrola ich wykorzystania i dotrzymanie innych warunków realizacji należy wyłącznie do 
kompetencji krajów związkowych. Zasada współfinansowania oznacza, że rząd federalny 
i kraje związkowe ponoszą po 50% kosztów związanych z realizacją projektów. Rząd fede-
ralny przekazuje środki na ten cel do budżetów krajów związkowych. W ten sposób zostają 
określone ramy, w których landy mogą wspierać gospodarkę, jeśli do tego celu potrzebują 
środków federalnych. W ramach zatwierdzonego planu kraje związkowe mogą ustalić zada-
nia priorytetowe, a także zmniejszyć rozmiary wsparcia gospodarczego. Górnej granicy nie 
mogą jednak przekroczyć.
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Ustalone przez Komisję zasady wsparcia mają także znacznie szerszy wymiar. Chodzi 
o to, że jeśli kraje związkowe podejmują wspieranie gospodarki poza zadaniem wspólnym 
Poprawa Regionalnej Struktury Gospodarczej, nie mogą stosować korzystniejszych warun-
ków wsparcia niż te, które ustaliła Komisja Planowania. Oznacza to, że stanowią one jed-
nolite ramy wspierania gospodarki w Niemczech. Ma to na celu zapobieganie “wyścigowi 
subwencji” między poszczególnymi krajami związkowymi. Federalno-Związkowa Komisja 
Planowania ustalając powyższe zasady spełnia ważną rolę kierowniczą i koordynacyjną 
w planowaniu rozwoju gospodarczego Niemiec.

Istotne dla procedury przyznawania wsparcia regionalnego jest określenie obszarów 
wsparcia. Jest to dokonywane w regularnych odstępach czasu, na ogół co trzy lata. Regiony 
te wyodrębniane są przy przyjęciu za podstawę kryterium kształtowania się rynku pracy. 
Region taki może stanowić obszar, w którym istnieje centrum rynku pracy oraz terenu, który 
do niego ciąży tzn. z tego terenu ludzie dojeżdżają do pracy. 

O wielkości wsparcia MSP decyduje ilość środków, którymi dysponuje dany kraj związ-
kowy. Z omawianego programu wspierane są przede wszystkim inwestycje produkcyjne 
oraz rozwój infrastruktury gospodarczej. W latach 90. możliwe było uzyskanie we wschod-
niej części Niemiec dotacji inwestycyjnej w wysokości do 23% poniesionych nakładów, 
dotacji na zakup maszyn i urządzeń w wysokości 8% oraz obniżenie stawek amortyzacji 
o 50%. Dotacje na zakup maszyn i urządzeń udzielane były pod następującymi warunkami: 
 - cena zakupu wynosi ponad 800 marek, 
 - nie jest to samochód osobowy, 
 - dotacje pozostaną w użytkowaniu przedsiębiorstw przez co najmniej trzy lata, 
 - dla celów prywatnych nie będą wykorzystywane więcej niż w 10% w ciągu roku.

Małe i średnie przedsiębiorstwa były pod względem dostępu do omawianych środków 
szczególnie uprzywilejowane. Obowiązywały ograniczenia: inwestycja nie przekracza 
5 mln marek (ok. 2,5 mln euro), a zakład zatrudnia 250 osób, dotacje na zakup maszyn 
zwiększano do 10% (dla pozostałych 5%).

W wyniku istnienia programów wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw nakłady 
inwestycyjne w tej grupie przedsiębiorstw mogły być łącznie sfinansowane w ok. 50% ze 
środków publicznych: 
 - dotacje inwestycyjne ze wspólnego zadania wyniosły 38 mld marek, co umożliwiło 

zwiększenie zakupów inwestycyjnych o 181 mld marek. Spowodowały one stworzenie 
bądź utrzymanie 1,1 mln miejsc pracy,

 - preferencyjne kredyty z Funduszu ERP w wysokości 55 mld marek i na wzmocnienie 
kapitału własnego w wysokości 16,2 mld marek umożliwiły powstanie ok. 200 tys. pod-
miotów gospodarczych,

 - dzięki poręczeniom kredytowym mogły zostać zrealizowane inwestycje w wysokości 
28,1 mld marek, 
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 - w ramach Funduszu Uczestnictwa Wschód w wysokości 1,5 mld marek w latach 1996-98 
przyznano w ramach programu uzupełniania własnego kapitału środki w wysokości 
910 mln marek.
W zakresie infrastruktury gospodarczej w nowych krajach związkowych w latach 1990-97  

zainwestowano ogółem 162 mld marek, w tym 76 mld na poprawę w transporcie oraz  
50 mld na telekomunikację. 

Przedsiębiorstwa małe i średnie mogą także korzystać z ulg i zwolnień podatkowych.
Ważną rolę w systemie wspierania rozwoju przedsiębiorstw, szczególnie w nowych kra-

jach związkowych w pierwszym dziesięcioleciu po zjednoczeniu pełniły: doradztwo go-
spodarcze, techniczne i prawne, szkolenie i informacja. Doradztwo dla tej grupy przedsię-
biorstw zostało wprowadzone zarządzeniem Federalnego Ministerstwa Gospodarki z dnia 
19.12.1991 roku. Jest ono uważane za ważny instrument poprawy efektywności i konku-
rencyjności małych i średnich przedsiębiorstw oraz zachęta do ich tworzenia. Wspierane 
jest doradztwo w zakresie tworzenia nowych przedsiębiorstw, a także dla już istniejących 
firm działających w rzemiośle, handlu, przemyśle, transporcie, gastronomii i hotelarstwie, 
pośrednictwie handlowym i innych usługach. Objęte są nim także wolne zawody, o ile nie 
działają w doradztwie gospodarczym. Wspierane jest także doradztwo w zakresie oszczę-
dzania energii. 

Wspieranie doradztwa polegało na zwrocie 60% jego kosztów, nie więcej jednak niż 
3 tys. marek przy tworzeniu przedsiębiorstwa oraz 4 tys. marek dla już istniejących przed-
siębiorstw. W innych przypadkach przysługiwał zwrot 50% kosztów (według rachunku). 
Zakładający przedsiębiorstwo mogli uzyskać w ciągu 5 lat środki na doradztwo w maksy-
malnej wysokości:
 - przy tworzeniu przedsiębiorstwa do 3 tys. marek,
 - w trakcie działalności gospodarczej do 12 tys. marek,
 - przy doradztwie w zakresie ochrony środowiska oraz oszczędzania energii do 12 tys. 

marek.
Federalne Ministerstwo Gospodarki wspierało także przedsięwzięcia z zakresu szkolenia 

oraz przekazywania informacji dla przedsiębiorców reprezentujących małe i średnie firmy. 
Wspieranie szkoleń i informacji polegało na dotowaniu seminariów i konferencji w wysoko-
ści od 720 do 2 880 marek. Wspierane są imprezy trwające od jednego do czterech dni, przy 
czym musi w nich brać udział co najmniej 10 osób, a maksymalnie 25.

O powyższe dotacje mogą się ubiegać organizacje gospodarcze, które szkolą kadry tej 
grupy przedsiębiorstw, bądź im doradzają. O dotacje z tego tytułu nie mogą się ubiegać 
szkoły wyższe, instytuty i inne instytucje zajmujące się kształceniem.

Należy podkreślić, że szkolenie jest rozumiane szeroko: chodzi tu zarówno o podnosze-
nie poziomu kwalifikacji zawodowych, jak też doszkalanie w zakresie nowych urządzeń 
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i technologii, dostarczanie informacji przez tworzenie banku danych, dokształcanie w zakre-
sie zarządzania, tworzenie w przedsiębiorstwach miejsc kształcenia zawodowego.

Chodzi o poprawę społecznego postrzegania samodzielności, tak aby stała się atrakcyjna 
dla młodych ludzi. Dotychczas głównym motywem usamodzielnienia się przez utworzenie 
własnej firmy jest sytuacja na rynku pracy i obawa przed bezrobociem. Dlatego też, według 
Instytutu Badań Gospodarczych w Halle, w Niemczech Wschodnich jeszcze wyraźniej niż 
dotychczas powinny być podejmowane działania wspierające przedsiębiorczość, której ma 
służyć rozwój kultury samodzielności. Może ona być w znacznym stopniu także wyuczona 
i dlatego system kształcenia ma być w tym pomocny.

Od 1996 r. funkcjonuje program wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, 
który stanowi pomoc przy wdrażaniu innowacji i wprowadzaniu produktu na rynek. W no-
wych krajach związkowych z funduszu mogły korzystać przedsiębiorstwa, których roczny 
obrót nie przekraczał 250 mln marek. Koszty badań naukowych i rozwojowych mogły zo-
stać sfinansowane pożyczką z funduszu ERP w wysokości do 70% kosztów całkowitych. 
W drugiej fazie, tj. wprowadzania nowego produktu na rynek, możliwe jest uzyskanie kre-
dytu w wysokości 10 mld marek, na pokrycie do 80% kosztów z tym związanych. Kredyt 
na ten cel był przyznawany na okres do 10 lat i oprocentowany w okresie wprowadzenia 
programu w wysokości 4,25% rocznie.

W latach 90. z inicjatywy rządu federalnego podjęto także działania wspierające zbyt 
towarów wschodnioniemieckich na rynku krajowym i za granicą. Ich celem było zwiększe-
nie sprzedaży produkcji pochodzącej ze wschodniej części Niemiec. Ze wsparcia mogą ko-
rzystać małe i średnie przedsiębiorstwa produkujące towary inwestycyjne i konsumpcyjne. 
Służyły temu celowi trzy specjalne programy promocji eksportu wschodnioniemieckiego. 
Obejmowały one następujące formy: pomoc w promocji towarów na rynkach zachodnich, 
pomoc z tytułu udziału kierownictwa przedsiębiorstw w targach zagranicznych oraz pomoc 
w nawiązywaniu kontaktów z potencjalnymi odbiorcami towarów wschodnioniemieckich. 
Należy podkreślić niewielki udział własny firm, które korzystają z tego rodzaju wsparcia. 
Przy promocji towaru na rynku zagranicznym wynosił on 2 tys. marek, w obu pozostałych 
przypadkach – jedynie 500 marek. Programy obejmowały także wsparcie zbytu na rynku 
krajowym i dotyczyły przemysłu tekstylnego i odzieżowego, udziału jako wystawcy w tar-
gach krajowych i zagranicznych, udzielania gwarancji eksportowych oraz wspierania ubez-
pieczeń eksportowych.

MSP mogły i nadal korzystają – jak wynika z wcześniej omawianego punktu III. ERP – 
Ochrona Środowiska i Poprawa Efektywności Gospodarowania Energią, także ze wsparcia 
przy podejmowaniu inwestycji ekologicznych w procesach produkcyjnych. Obejmują one 
inwestycje, które mogą się przyczynić do poprawy czystości powietrza, usuwania i przerobu 
odpadów, oszczędności energii lub wykorzystywania energii niekonwencjonalnej. Na te cele 
można uzyskać korzystne kredyty z trzech programów, utworzonych przez różne inwestycje 
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finansowe: Programu ERP Ochrony Środowiska, DtA Program Ochrony Środowiska oraz 
KfW Program Ochrony Środowiska. Warunki uzyskania kredytu ze środków omawianego 
wcześniej Funduszu ERP: 
 - wysokość kredytu do 2 mln marek, 
 - okres kredytowania do 15 lat, w tym jego część może być umorzona, 
 - udział kredytu w finansowaniu przedsięwzięcia do 50%, 
 - oprocentowanie 4,5% rocznie. 

Kredyty w wyższej wysokości, do 10 mln marek, udzielano w dwóch pozostałych pro-
gramach.

Do tzw. „miękkich” czynników rozwoju gospodarczego zalicza się w Niemczech nie 
tylko poprawę stanu środowiska naturalnego i wspieranie badań naukowych i rozwojowych, 
i wdrażanie innowacji, ale także mieszkalnictwo i poprawę warunków życia w miastach. Na 
ten ostatni cel przeznaczono we wschodniej części Niemiec w latach 1990-97 sumę 225 mld 
marek, podczas gdy na B+R 4,6 mld marek, a na ochronę środowiska – ok. 20 mld marek, 
bez preferencyjnych kredytów przeznaczonych na ten cel. 

Mnogość programów wsparcia dla MSP, skala możliwości ich finansowania oraz 
struktura instytucjonalna wspierania, a także warunki uzyskania wsparcia nasuwają py-
tanie o ich skuteczność. Oceny takie są przeprowadzane co kilka lat. Według ostatniej, 
dotyczącej programów finansowanych z Funduszu ERP, obejmującej okres 2005-2010, 
przeprowadzonej przez niezależną firmę konsultingową, wynika że wsparcie MSP ma po-
zytywne skutki. Przyczynia się bowiem do firm wzmocnienia i powoduje wzrost liczby 
miejsc pracy. Oceniono także skutki poszczególnych, omawianych wcześniej programów. 
W programie I – według tej oceny, osiągnięto zakładane cele w 80%, utworzenie nowego 
miejsca pracy przy wsparciu z tego programu kosztowało ok. 67 tys. euro. W programie II 
stopień osiągnięcia celów wyniósł 89%, a stworzenie nowego miejsca pracy wymagało na-
kładów w wysokości 85 tys. euro. W programie III beneficjentami programu były w 88% 
małe przedsiębiorstwa, cele zakładane przed realizacją przedsięwzięć osiągnięto w 90%. 
W programie IV uczestniczyły nie tylko MSP, 29% beneficjentów programu zatrudniało 
ponad 249 osób. Cele zrealizowano w 68%, ale biorąc pod uwagę wysoki stopień ryzyka 
związanego z innowacjami, wynik ten może świadczyć o skuteczności programu. W pro-
gramie V uczestniczyły tylko MSP, a zakładane cele zostały osiągnięte w 50%, co wiąże 
się z wysokim ryzykiem. Jedno, nowe miejsce pracy wymagało poniesienia nakładów 
w wysokości 55 tys. euro.

Przytoczone dane, mimo że występują różnice w osiąganiu celów przez poszczególne 
programy, świadczą o skuteczności wsparcia MSP w Niemczech. 
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Wnioski końcowe

Wspieranie MSP stosowane jest w Niemczech od dziesiątków lat i na ten cel przezna-
cza się znaczne środki finansowe. Najważniejszą rolę we wspieraniu niemieckich MSP peł-
nią: Fundusz Specjalny ERP oraz Zadanie Wspólne (federacji, krajów związkowych i UE) 
Poprawa regionalnej struktury gospodarczej. Są one źródłem finansowania wielu progra-
mów. Przegląd programów finansowanych przez Fundusz Specjalny ERP wskazuje, że:
 - większość z nich ma na celu ułatwienie startu nowym przedsiębiorstwom oraz ich roz-

wój, służą temu m.in. pomoc w racjonalizacji produkcji, innowacje, wprowadzenie na 
rynek nowych produktów,

 - programy, które obejmują zarówno stare, jak i nowe landy, dla tych ostatnich oferują 
z reguły korzystniejsze warunki, wyraża się to w możliwości uzyskania wyższej sumy 
kredytu, niższym oprocentowaniu, dłuższym okresie spłaty, możliwości większego umo-
rzenia, przyznaniem kredytu na korzystniejszych warunkach niż ogólnie dostępne. 
Ważnym krokiem w procesie wspierania niemieckich MSP było powstanie internetowe-

go banku informacji, który znacznie poprawił przejrzystość i dostępność informacji o pro-
gramach wsparcia, co ułatwia przedsiębiorstwom dotarcie do odpowiedniego dla siebie pro-
gramu, z którego mogą uzyskać środki. Z biegiem czasu programy były modyfikowane, 
zmieniały się ich priorytety, pojawiały się nowe cele wsparcia, pewnym zmianom ulegały 
także warunki uzyskania wsparcia. Przez cały czas wspierano przedsiębiorstwa i działalność 
inwestycyjną MSP, z czasem pojawiły się nowe obszary działalności wymagające wsparcia. 

Obecnie relatywnie największe znaczenie mają programy wspierania innowacji, efek-
tywniejszego gospodarowania energią oraz wykorzystania szans globalizacji, co oznacza 
zwiększenie środków dla MSP na poszukiwanie zagranicznych rynków zbytu oraz szerszego 
wejścia MSP na nowe rynki. W dotychczasowych programach wspierania eksportu, które 
były znane od lat, pojawiły się więc nowe akcenty. 

Po zjednoczeniu Niemiec systemem wsparcia zostały objęte także nowe kraje związko-
we, do tego doszły nowe programy stworzone specjalnie dla nich. We wschodniej części 
Niemiec pomoc ta, mimo upływu lat od zjednoczenia, jest nadal udzielana przedsiębior-
stwom, na korzystniejszych warunkach niż w Niemczech Zachodnich. Jak wynika z przyto-
czonych wyżej danych, wsparcie dla MSP we wschodniej części Niemiec przeznaczane było 
przede wszystkim na:
 - wspieranie inwestycji produkcyjnych,
 - rozwój infrastruktury,
 - wspieranie tzw.„miękkich” czynników rozwoju przedsiębiorstw. 

Na podkreślenie zasługuje fakt dużej skuteczności programów, ocenianej na podstawie 
stopnia realizacji zakładanych celów po realizacji przedsięwzięcia. 
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Wydaje się, że obecna, silna pozycja sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Niemczech, także w skali międzynarodowej, w znacznej mierze wynika z długoletniego 
wspierania ich rozwoju, z przeznaczania na ten cel znacznych środków finansowych, stwo-
rzenia sprawnej instytucjonalnej struktury wspierania oraz kontrolowania efektów wsparcia.
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Supporting Small and Medium-Sized Enterprises in Germany

Summary 

Supporting small and medium-sized enterprises (SME) has been applied in the German economy 
for decades. There has been created for this purpose an institutional structure and there have been 
ensured considerable funds. There are many programmes of support for SME aimed at, inter alia, 
facilitation of start for new enterprises and their development. For them, in new States of Germany, 
the programmes offer more beneficial conditions. An important step in the process of supporting 
German small and medium-sized enterprises was the emergence of the Internet bank of information 
on the supporting programmes.

At present, of the relatively greatest importance are the programmes of support for innovation, 
more effective use of energy and making use of the globalisation opportunities, what means an incre-
ase of funds for SME on searching foreign sales markets.

Key words: SME in the economy of EU and Germany, entrepreneurship, programmes of support for 
SME and efficiency thereof.

JEL codes: O2, O5

© All rights reserved

Zeszyty-naukowe-35_2014.indd   190 2014-09-23   14:56:11



BOGUMIŁA BROCKA-PALACZ 191

Afiliacja:
dr hab. Bogumiła Brocka-Palacz, prof. AFiBV
Akademia Finansów i Biznesu Vistula
ul. Stokłosy 3
02-787 Warszawa
tel.: 22 457 23 00
e-mail: b.brocka-palacz@vistula.edu.pl

Zeszyty-naukowe-35_2014.indd   191 2014-09-23   14:56:12


