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Bariery wspó finansowania rozwoju 
przedsi biorczo ci z funduszy unijnych

Przemys aw Dubel

Ma e i rednie przedsi biorstwa (MSP) sta y si  w ostatnich latach jednym 

z g ównych czynników rozwoju ekonomicznego pa stw cz onkowskich. Ich 

wysoka efektywno  dzia ania, na któr  sk adaj  si  niskie koszty zwi zane 

z brakiem rozbudowanej administracji, korzystaniem z us ug i wysoka zdolno  

do przystosowywania si  do nowych warunków ekonomiczno-administracyjnych, 

powoduje postrzeganie tej cz ci gospodarki unijnej jako ogniwa dynamicznego 

rozwoju. 

Akcesja Polski do Unii Europejskiej to dla polskiej gospodarki zarówno 

wielka szansa, jak i ogromne wyzwanie. Korzy ci przyst pienia do UE odczu-

waj  wszystkie grupy spo eczne, w tym równie  przedsi biorcy, którzy musz  

stawi  czo o rosn cej konkurencji oraz barierom jakie tworzy wewn trzny system 

instytucjonalny w dost pie do pieni dza unijnego. Tak wi c z jednej strony firmy 

otrzyma y ogromn  szans  na rozwój dzi ki unijnym funduszom strukturalnym, 

z drugiej za  musz  zmierzy  si  ze zbyt rozbudowanym systemem dost pu. 

Jednak to w a nie inwestycje w rozwój sektora MSP sprzyjaj  budowaniu spo-

ecze stwa opartego na wiedzy, zdolnego sprosta  wyzwaniom demograficznym, 

jak i konkurencji w globalizuj cej si  gospodarce europejskiej i wiatowej.

1. Wst p

Celem niniejszego artyku u jest identyfikacja barier w procesie rozwoju 
przedsi biorczo ci opartym na wspó finansowaniu europejskim. Przedsta-
wiony materia  zosta  ograniczony do funduszy strukturalnych pozyskiwanych 
przez sektor ma ych i rednich przedsi biorstw (MSP) i powsta  na bazie 
przeprowadzonych bada  wybranego sektora gospodarki.

1 maja 2004 r. Polska sta a si  pe noprawnym cz onkiem Unii Europej-
skiej. Dla polskiej gospodarki jest to równocze nie wielka szansa i ogromne 
wyzwanie. Konsekwencje przyst pienia do Unii Europejskiej odczuwaj  
wszystkie grupy spo eczne, w tym równie  przedsi biorcy. To m.in. oni 
do wiadczaj  korzy ci wynikaj cych ze zwi kszonego rynku konsumentów, 
w ramach którego mog  funkcjonowa  bez barier i ogranicze . Jednocze nie 
musz  stawia  czo o rosn cym wymaganiom oraz konkurencji ze strony firm 
pochodz cych z innych krajów Europy.
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Konsekwencj  zaistnia ego procesu jest konieczno  wspierania rozwoju 
spo ecznego i gospodarczego poszczególnych regionów przy zmniejszaj cej 
si  roli interwencjonizmu pa stwa, co powoduje zwi kszenie jego poziomu 
subsydiarno ci w kszta towaniu struktury gospodarczej i przestrzennej. 

Narz dziem finansowym do realizacji powy szych za o e  s  fundusze 
strukturalne Unii Europejskiej, b d ce podstawowym instrumentem 
finansowym polityki rozwoju regionalnego, której g ównym celem jest 
zmniejszenie nierówno ci w rozwoju regionalnym pod wzgl dem spo ecznym 
i gospodarczym. Podstawy prawne polityki rozwoju regionalnego zosta y 
zapisane po raz pierwszy w preambule traktatu EWG1 w 1957 r. w Rzymie, 
a nast pnie w 1960 r. w traktacie EWWiS2 o finansowaniu nowych rodza-
jów dzia alno ci w regionach rekonwersji przemys u. 

Celem nadrz dnym polityki rozwoju regionalnego Unii Europejskiej jest 
wyrównanie dysproporcji w rozwoju gospodarczym, spo ecznym i przestrzen-
nym za po rednictwem redystrybucji rodków bud etowych. Zaistnia e zró -
nicowanie gospodarcze i spo eczne pomi dzy poszczególnymi krajami 
i regionami Unii Europejskiej przyczyni o si  do powstania oraz rozwoju 
interwencjonizmu, maj cego na celu doprowadzenie do jej spójno ci eko-
nomicznej i spo ecznej (Nowak 2005: 69). Interwencjonizm ten znajduje 
swój wyraz g ównie w polityce regionalnej realizowanej za pomoc  rodków 
finansowych pochodz cych z funduszy strukturalnych oraz funduszu spój-
no ci3.

W traktacie z 1997 r. podpisanym w Amsterdamie rozszerzono zapis 
po wi cony regionalnej spójno ci ekonomiczno-spo ecznej, wskazuj c w nim, 
e: „celem wspierania swojego wszechstronnego i harmonijnego rozwoju 

Wspólnota rozwija i kontynuuje dzia ania prowadz ce do wzmocnienia jej 
spójno ci ekonomicznej oraz spo ecznej. W szczególno ci d y do zredu-
kowania ró nic w stopniach rozwoju poszczególnych regionów i zmniejsze-
nia zacofania najmniej uprzywilejowanych regionów, w tym terenów wiej-
skich” (Art. 3b Traktatu o UE).

Jednym z determinantów przemian spo eczno-gospodarczych ostatniego 
dziesi ciolecia jest dynamiczny rozwój sektora MSP. Na kategori  mikro-
przedsi biorstw oraz ma ych i rednich przedsi biorstw sk adaj  si  przed-
si biorstwa, które zatrudniaj  mniej ni  250 pracowników i których roczny 
obrót nie przekracza 50 milionów euro, a/lub ca kowity bilans roczny nie 
przekracza 43 milionów euro (Art. 2, 2003/361/WNE). W ramach kategorii 
MSP przedsi biorstwo ma e to podmiot gospodarczy, w którym zatrudnio-
nych jest mniej ni  50 pracowników, roczny obrót oraz/lub ca kowity bilans 
roczny nie przekracza 10 milionów euro. Mikroprzedsi biorstwo definiuje 
si  jako przedsi biorstwo zatrudniaj ce mniej ni  10 pracowników, którego 
roczny obrót oraz/lub ca kowity bilans roczny nie przekracza 2 milionów 
euro. rednie przedsi biorstwo to firma, w której zatrudnionych jest red-
niorocznie poni ej 250 pracowników, roczny przychód netto ze sprzeda y 
towarów, wyrobów i us ug nie mo e przekroczy  50 mln euro lub suma 
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aktywów jego bilansu sporz dzonego na koniec poprzedniego roku obro-
towego nie przekroczy a 43 mln euro. Warunkiem tej klasyfikacji jest spe -
nienie wszystkich okre lonych kryteriów cznie. 

Obecnie obserwujemy rosn ce znaczenie ma ych i rednich przedsi -
biorstw. Odgrywaj  one ogromn  rol  w sferze zarówno gospodarczej, jak 
i spo ecznej pa stwa. Z jednej strony sektor MSP stymuluje wzrost gospo-
darczy kraju przez aktywizacj  procesów innowacyjnych, a co za tym idzie 
unowocze nia struktur  przemys ow , z drugiej za  generuje nowe miejsca 
pracy i mo e agodzi  napi cia spo eczne, daj c szans  samozatrudnienia, 
osi gni cia sukcesu i zmiany statusu spo ecznego ludziom przedsi biorczym 
(Piasecki 2001: 77).

Dodatkowym czynnikiem pobudzaj cym rozwój ma ych i rednich przed-
si biorstw by o tak e reaktywowanie lokalnych samorz dów, ywo zainte-
resowanych aktywizacj  gospodarcz  gmin oraz wprowadzone rozwi zania 
systemowe. Pozytywne efekty zaczyna tak e przynosi  polityka gospodarcza 
pa stwa dotycz ca wspierania rozwoju tego sektora. Pomimo skromnego, 
w porównaniu z krajami Unii Europejskiej, zakresu instrumentów proro-
zwojowych oraz wielko ci rodków finansowych przeznaczanych na wsparcie 
rozwoju ma ych i rednich firm, sektor ten zbli y  si  znacznie do poziomu 
i znaczenia, jakie pe ni w gospodarce krajów rozwini tych.

2. Rozwój sektora MSP w procesie identyfikacji 
barier w dost pie do rodków unijnych

Zadaniem ka dego regionu w procesie rozwoju spo eczno-ekonomicz-
nego jest m.in. wsparcie rozwoju przedsi biorczo ci, której definicja ewo-
luowa a wraz z rozwojem i zmianami systemów polityczno-gospodarczych. 
Pocz tkowo przedsi biorczo  odnoszono do innowacyjnych dzia a  przed-
si biorcy jako jednostki kieruj cej przedsi biorstwem, które charakteryzo-
wa o poszukiwanie nowych zastosowa  do posiadanych zasobów, wyznacze-
nie celów dzia alno ci z uwzgl dnieniem nie tylko dost pnych zasobów, lecz 
tak e mo liwo ci ich wzrostu, jak te  przewidywanie przysz ych kierunków 
rozwoju i technik wytwarzania dóbr oraz dostosowania do nich potencja u 
gospodarczego (Trocki 2003: 25). 

We wspó czesnej gospodarce opartej na wolnej konkurencji przedsi -
biorczo  wi e si  z ci g ym poszukiwaniem i skutecznym wykorzystaniem 
szans na tworzenie dodatkowej warto ci dla klientów z dost pnych obecnie 
i przysz ych zasobów. Jako wielowymiarowe zjawisko spo eczno-ekonomiczne 
pod wzgl dem spo ecznym przedsi biorczo  determinuj  czynniki b d ce 
indywidualnymi cechami cz owieka: talent, osobowo , inteligencja, poziom 
wykszta cenia. W sferze ekonomicznej s  to cechy charakteryzuj ce jako  
zasobów ludzkich i kultur  organizacji, tj. kreatywno , innowacyjno , 
dost p do wiedzy i mo liwo  jej pog biania (Janusz 2004: 17–25).
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W polskim systemie gospodarczym rozwój przedsi biorczo ci determinuje 
rozwój sektora MSP stanowi cego trzon konkurencyjnej gospodarki. Akty-
wizowane rozwoju przez wykorzystanie rodków finansowych dost pnych 
w ramach programów pomocowych UE ma na celu poprawie pozycji kon-
kurencyjnej przedsi biorstw dzia aj cych w warunkach Jednolitego Rynku 
Europejskiego, wzrost udzia u dochodu narodowego generowanego przez 
przedsi biorstwa, a tak e utrzymanie i wzrost zatrudnienia na regionalnych 
oraz lokalnych rynkach pracy.

W Polsce przedsi biorstwa nale ce do sektora MSP stanowi  ponad 
99,8% ogó u przedsi biorstw. Sektor ten charakteryzuje si  znacznym roz-
drobnieniem, przejawiaj cym si  wysokim udzia em przedsi biorstw bardzo 
ma ych (tzw. mikroprzedsi biorstw) oraz niskim udzia em przedsi biorstw 
ma ych i rednich. Jego struktur  przedstawia rysunek 1.
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Rys. 1. Struktura sektora MSP w Polsce. ród o: M. Ka u y ska (red.) 2009. Raport 5 lat 
Polski w UE, Warszawa: UKIE.

Po akcesji Polski do Unii Europejskiej nasi przedsi biorcy stan li przed 
mo liwo ci  uczestniczenia w rozwoju rynku i, co za tym idzie, korzystania 
ze wsparcia doradczo-finansowego mog cego podnie  konkurencyjno  
i innowacyjno  naszych przedsi biorstw (Bielecki 2004).

Sektorowe polityki Pa stwa wobec kszta towania zasobów ludzkich 
i wspierania dzia alno ci MSP owocuj  wzrostem jako ci i efektywno ci 
gospodarowania, co przek ada si  na kondycj  ca ej gospodarki w Polsce, 
jak i w Unii Europejskiej. Poprzez d ugotrwa  strategi  rozwoju zapocz t-
kowan  w Lizbonie w 2000 r. Unia Europejska postawi a sobie cel: „dopro-
wadzi  do podniesienia konkurencyjno ci ca ego obszaru w skali Europy 
i wiata” (Stru ycki 2005: 176).

Podej cie takie wymusi o stworzenie planu wspierania przedsi biorczo-
ci zawartego w Narodowym Planie Rozwoju na lata 2004–20064. Narz dziem 

by o 7 Sektorowych Programów Operacyjnych (SPO) wspó finansowanych 
z funduszy strukturalnych: 
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– Sektorowy Program Operacyjny Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi -
biorstw (SPO WKP),

– Sektorowy Program Operacyjny Transport (SPO Transport),
– Sektorowy Program Operacyjny Rybo ówstwo i Przetwórstwo Ryb (SPO 

RYBY),
– Sektorowy Program Operacyjny Rozwój Zasobów Ludzkich (SPO RZL),
– Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora 

ywno ciowego i rozwój obszarów wiejskich 2004–2006 (SPO ROL),
– Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR),
– Program Operacyjny Pomoc Techniczna (SPO PT).

Projekty realizowane w ramach Programów Operacyjnych maj  charak-
ter horyzontalny, którego obszar wsparcia w pierwszym okresie programo-
wania przedstawia rysunek 2.
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Rys. 2. Obszar wsparcia sektora MSP w pierwszym okresie programowania. ród o: 
M. Stru ycki 2005. Przedsi biorczo  w teorii i praktyce, Warszawa: Oficyna Wydawnicza 
SGH, s. 179.

SPO WKP by  g ównym sektorowym programem operacyjnym wspiera-
j cym rozwój przedsi biorczo ci w zakresie inwestycji. Wsparcie by o kie-
rowane do dwóch grup przedsi biorców. Pierwsza z nich to instytucje oto-
czenia biznesu, do których zaliczono g ównie instytucje wspieraj ce rozwój 
przedsi biorczo ci, centra i o rodki transferu technologii, parki naukowo-
technologiczne i przemys owe, inkubatory technologiczne, instytucje sfery 
B+R dzia aj ce we wspó pracy z przedsi biorstwami lub na ich potrzeby 
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oraz instytucje administracji publicznej istotne z punktu widzenia wykorzy-
stania technologii informacyjnych przy prowadzeniu dzia alno ci gospodar-
czej. Drug  grup  odbiorców s  istniej ce oraz nowo powsta e przedsi -
biorstwa (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2007b: 5).

Przyj ta strategia poprawy pozycji konkurencyjnej przedsi biorstw zak a-
da a wsparcie dzia a  przyczyniaj cych si  do zwi kszenia transferu nowo-
czesnych rozwi za  technologicznych oraz zmian  (wzrost) nak adów na 
dzia alno  innowacyjn . Struktur  zrealizowanego wsparcia w uk adzie 
procentowym prezentuje rysunek 3.
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Rys. 3 Struktura nak adów na dzia alno  innowacyjn  wed ug rodzajów dzia alno ci 
innowacyjnej na lata 2004–2006. ród o: Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2007a. SPO 
WKP 2004–2006, Warszawa, s. 21.

Na dzia alno  sektora badawczo-rozwojowego w zakresie rozwoju przed-
si biorstw przeznaczono 54,8% ca o ci alokowanych rodków (rysunek 3), 
w tym inwestycje w zakup us ug doradczych i szkoleniowych oraz zakup 
rodków trwa ych oraz warto ci niematerialnych i prawnych zwi zanych 

z prowadzeniem prac w zakresie B+R. 
Dope nieniem dzia a  podj tych w celu u atwienia funkcjonowania 

przedsi biorstw na rynku europejskim dzi ki wsparciu instytucji otoczenia 
biznesu jest poprawa jako ci dost pu do informacji i us ug publicznych 
wiadczonych on-line przez instytucje administracji rz dowej na rzecz przed-

si biorstw z wykorzystaniem nowoczesnych technologii spo ecze stwa infor-
macyjnego.

Z SPO WKP pochodzi o tak e wsparcie funduszy po yczkowych i por -
czeniowych. Z Raportu ewaluacji poddzia a  1.2.1 oraz 1.2.2 wynika, e 
dzi ki otrzymanemu dokapitalizowaniu fundusze znacznie zwi kszy y swoje 
mo liwo ci udzielania po yczek i por cze  dla firm najmniejszych. Kom-
plementarne wsparcie do SPO WKP na poziomie regionalnym oferowa  
ZPORR. Zw aszcza w ramach ZPORR 2004–2006 „Priorytet 3. Rozwój 
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lokalny” by o realizowane Dzia anie 3.4. Mikroprzedsi biorstwa. Jego celem 
by o zwi kszenie konkurencyjno ci mikroprzedsi biorstw poprzez u atwienie 
dost pu do specjalistycznego doradztwa oraz zwi kszenie zdolno ci inwe-
stycyjnej w pocz tkowym okresie funkcjonowania. Z przeprowadzonych 
bada  ewaluacyjnych wynika (dane z trzech województw: l skiego, dolno-
l skiego i podkarpackiego), e wsparcie wp yn o na wzrost liczby pracow-

ników. Dotyczy o to 86,4% badanych przedsi biorstw. W co dziesi tym 
mikroprzedsi biorstwie (9,4%) sytuacja pod tym wzgl dem nie zmieni a si , 
a w 4,2% badanych podmiotów liczba pracowników by a mniejsza, ni  mia o 
to miejsce przed uzyskaniem wsparcia. (UKIE 2009: 187) 

Poniewa  wzrost konkurencyjno ci gospodarki w d u szym okresie jest 
zwi zany z intensywno ci  jej powi za  z sektorem badawczo-rozwojowym 
(B+R), wa nym elementem jest wsparcie parków przemys owych, parków 
naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych (dzia a-
nie 1.3 SPO WKP). Efektem realizacji tego dzia ania jest stworzenie korzyst-
nych warunków rozwojowych oraz mo liwo  wykorzystania infrastruktury 
m.in. biurowej, produkcyjno-magazynowej, drogowej i specjalistycznej, wp y-
waj cej bezpo rednio na podwy szenie konkurencyjno ci ca ego sektora 
(PAG Uniconsult 2008).

Maj c na uwadze wyznaczone cele SPO WKP, zdefiniowane na etapie 
programowania, oraz wska niki na poziomie produktów i rezultatów, na 
podstawie wykonywanych dzia a  nale y stwierdzi , e SPO WKP okaza  
si  skuteczny w kreowaniu wzrostu zatrudnienia. Liczba bezpo rednio 
powsta ych nowych sta ych miejsc pracy w grupie przedsi biorstw, które s  
efektem wdra ania projektów, wynios a oko o 47 tysi cy. Dodatkowo nale y 
uwzgl dni  kolejne 30 tys. miejsc pracy b d cych po redni  konsekwencj  
realizacji programu. Miejsca te zosta y utworzone przez przedsi biorców, 
którzy korzystali z us ug instytucji realizuj cych projekty SPO WKP. Program 
wspar  zatem w sumie powstanie oko o 80 tys. nowych sta ych miejsc pracy. 
Jest to liczba znacznie przekraczaj ca wska niki zak adane na etapie two-
rzenia programu. Bior c pod uwag  bezwzgl dne warto ci, najwi kszy wk ad 
w tworzenie nowych sta ych miejsc pracy wniós  sektor przedsi biorstw 
rednich, w którym powsta o ich 47%. W ma ych przedsi biorstwach 

w wyniku bezpo redniego wsparcia powsta o oko o 25%, a w du ych 20% 
wszystkich nowych miejsc pracy (InfoAudit 2008: 4). 

Realizacja SPO Wzrost Konkurencyjno ci Przedsi biorstw umocni a 
pozycj  konkurencyjn  polskich przedsi biorców przez wsparcie dzia a  
innowacyjnych5, przyczyniaj c si  do osi gni cia przyj tego celu strategicz-
nego, którym jest poprawa konkurencyjno ci przedsi biorstw dzia aj cych 
na terenie Polski w warunkach Jednolitego Rynku Europejskiego.

W obecnym okresie programowania rozwój przedsi biorczo ci wspierany 
jest w ramach realizacji Narodowej Strategii Spójno ci (nazwa urz dowa: 
Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia)6 na lata 2007–2013, której celem 
g ównym jest: „Tworzenie warunków dla wzrostu konkurencyjno ci gospo-
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darki polskiej opartej na wiedzy i przedsi biorczo ci, zapewniaj cej wzrost 
zatrudnienia oraz wzrost poziomu spójno ci spo ecznej, gospodarczej i prze-
strzennej Polski w ramach Unii Europejskiej i wewn trz kraju”. 

Powy szy cel realizowany jest za pomoc  sze ciu programów operacyj-
nych:
– Regionalny Program Operacyjny (RPO),
– Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej (PO RPW), 
– Program Operacyjny Infrastruktura i rodowisko (POIi ),
– Program Operacyjny Kapita  Ludzki (PO KL),
– Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG), 
– Programy Europejskiej Wspó pracy Terytorialnej (EWT).

W cz ci skierowanej do przedsi biorców program PO IG jest konty-
nuacj  Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjno ci 
Przedsi biorstw (Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2007b), który by  
podstawowym instrumentem stworzonym w celu wsparcia rozwoju przed-
si biorczo ci i innowacyjno ci ze szczególnym uwzgl dnieniem sektora MSP, 
przy wykorzystaniu zasobów sfery naukowo-badawczej oraz korzy ci zwi -
zanych ze stosowaniem nowoczesnych technologii, w tym technologii infor-
matycznych oraz technologii wspieraj cych ochron  rodowiska.

W obecnym okresie programowania rodki finansowe przeznaczone na 
realizacj  POIG to oko o 8,3 mld euro. Ich podzia  w uk adzie procentowym 
na poszczególne priorytety przedstawia rysunek 4.

Badanie i rozwój
nowoczesnych technologii

13,25%

Infrastruktura sfery B+R
13,25%

Kapitał dla innowacji
3,62%

Inwestycje
w innowacyjne przedsięwzięcia

34,93%

Dyfuzja innowacji
3,62%

Polska gospodarka
na rynku międzynarodowym

4,83%

Społeczeństwo informacyjne –
budowa elektronicznej administracji

8,43%

Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki

14,45%

Pomoc techniczna
3,62%

Rys. 4. Podzia  rodków PO IG 2007–2013. ród o: opracowanie w asne na podstawie 
Ministerstwo Rozwoju Regionalnego 2007a. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka, 
Warszawa, s. 167. 

Najwi ksz  cz  (34,93%) stanow  inwestycje w innowacyjne przedsi -
wzi cia oraz w rozwój spo ecze stwa informacyjnego w zakresie zwi ksze-
nia innowacyjno ci gospodarki (14,45%). Celem PO IG jest rozwój polskiej 
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gospodarki oparty na innowacyjnych przedsi biorstwach. Osi gni cie tego 
celu realizowane jest poprzez takie dzia ania, jak: inwestycje w sfer  B+R 
– kadr  i infrastruktur , które pomog  prowadzi  prace badawcze na naj-
wy szym poziomie, przyczyniaj c si  do tworzenia nowych innowacyjnych 
przedsi biorstw.

Na obecnym etapie rozwoju polskiej gospodarki wskazane jest skiero-
wanie do przedsi biorstw (zw aszcza sektora MSP) instrumentów o charak-
terze wsparcia bezpo redniego, obejmuj cych dotacje na nowe inwestycje, 
wsparcie dzia alno ci B+R oraz wdro enia nowych rozwi za , szczególnie 
technologicznych, a tak e zwi kszanie gotowo ci inwestycyjnej oraz wspar-
cie promocji sprzeda y na rynku wspólnotowym i poza nim. Podzia  rodków 
dedykowanych dla sektora MSP przedstawia rysunek 5.

Badania i rozwój
nowoczesnych technologii

0,39%

Kapitał dla innowacji
0,34%

Inwestycje w innowacyjne
przedsięwzięcia

3,50%

Dyfuzja innowacji
0,03%

Polska gospodarka
na rynku międzynarodowym

0,19%

Społeczeństwo informacyjne –
zwiększanie innowacyjności gospodarki

1,07%

Rys. 5. Podzia  rodków w mld euro dla sektora MSP w ramach PO IG. ród o: opracowanie 
w asne na podstawie: Ministerstw o Rozwoju Regionalnego 2010. Szczegó owy Opis 
Priorytetów PO IG, Warszawa, s. 8. 

Zaprezentowany na rysunku 5 podzia  rodków finansowych powinien 
zwi kszy  konkurencyjno  sektora MSP, który dzi ki swojej elastyczno ci 
i otwarto ci na nowe rozwi zania jest zdolny do szybkiego tworzenia i wdra-
ania innowacji, podnosz c jako  funkcjonowania lokalnej i regionalnej 

gospodarki.
Pe na analiza uzyskanego wsparcia z funduszy strukturalnych UE mo -

liwa b dzie dopiero po roku 2015 (zamkni cie bie cego okresu progra-
mowania) tym bardziej, e cz  projektów zosta a uruchomiona dopiero 
na pocz tku 2009 r. Obecny poziom wykorzystania alokacji w ramach wszyst-
kich programów operacyjnych na lata 2007–2013 przedstawia rysunek 6.

Jak mo emy zauwa y  na podstawie rysunku 6, zarówno w programie 
wspieraj cym rozwój innowacyjnej gospodarki (PO IG), jak te  w pozosta-
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ych programach operacyjnych mamy do czynienia z du ym zró nicowaniem 
mi dzy poziomem p atno ci a zawartymi umowami oraz procentem realizacji 
poszczególnych dzia a . Zjawisko to zwi zane jest w sposób bezpo redni 
z efektywno ci  funkcjonowania Instytucji Po rednicz cych7 odpowiadaj -
cych za og aszane konkursy oraz z barierami dost pu do tej formy wspó -
finansowania.
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Rys. 6. Poziom wykorzystania funduszy unijnych wed ug stanu na 30.04.2011. ród o: 
opracowanie w asne na podstawie: http://www.mrr.gov.pl/aktualnosci/fundusze_europejskie 
_2004_2006 /Documents/2011_08_31_miesieczna_sierpien_ost.pdf.

W wyniku cz onkostwa Polski w strukturach Unii Europejskiej polskie 
przedsi biorstwa od 2004 r. zyska y nie tylko dost p do nowych rynków 
zbytu i pole do szerszej ekspansji eksportowej. Otrzyma y jednocze nie 
ogromn  szans  na rozwój dzi ki unijnym funduszom strukturalnym umo -
liwiaj cym wyrównanie spójno ci ekonomicznej i spo ecznej poszczególnych 
regionów Polski. W 2011 r. autor niniejszego artyku u przeprowadzi  bada-
nie ankietowe na temat „Barier wspó finansowania rozwoju przedsi bior-
czo ci z funduszy unijnych”. Celem badania by o zidentyfikowanie barier 
w dost pie do rodków UE. Narz dzie badawcze – ankieta (wersja papie-
rowa i elektroniczna). Osoby badane – przedsi biorcy (189 firm), w tym 
oko o 25% osoby m ode, tzn. do 25 roku ycia. Sposób dotarcia – dystry-
bucja klasyczna (poczta) przy wspó udziale urz dów administracji samorz -
dowej oraz elektroniczna za pomoc  portalu www Wydzia u Zarz dzania 
Uniwersytetu Warszawskiego.

Na podstawie otrzymanych wyników przeprowadzonego badania mo na 
w sposób jednoznaczny okre li  bariery w wykorzystaniu rodków unijnych, 
jakie zidentyfikowali przedsi biorcy. Zaliczamy do nich: utrudnienia finan-
sowe, podatkowe, prawne, spo eczne, organizacyjne (niejasne wytyczne 
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dotycz ce poszczególnych dzia a  i programów oraz zatrudnianie niekom-
petentnych urz dników) i informacyjne dotycz ce braku rzetelnej informa-
cji na temat mo liwo ci aplikowania o fundusze UE. Uj cie procentowe 
zidentyfikowanych barier przedstawia rysunek 7.

Finansowe (kredyty,
fundusze gwarancyjne)

21%

Podatkowa (VAT)
4%

Organizacyjne
27%Prawne

15%

Społeczne
6%

Informacyjne
27%

Rys. 7. Najcz ciej wyst puj ce bariery w wykorzystaniu rodków unijnych. ród o: 
opracowanie w asne na podstawie przeprowadzonego badania ankietowego.

Zdaniem ankietowanych usprawnienie procesu pozyskiwania funduszy 
strukturalnych b dzie uzale nione m.in. od: uproszczenia procedur zarówno 
na poziomie krajowym, jak i regionalnym, skrócenia czasu refundacji i ocze-
kiwania na wyniki konkursów, zmiany systemu informacji na temat mo li-
wo ci pozyskiwania dofinansowania z UE oraz podniesienia jako ci dzia a-
nia punktów informacyjnych (rysunek 8).

Zmienić system
informacji o funduszach UE

17%

Uprościć procedury
33%

Polepszyć działalność
punktów informacyjnych

15%

Przyspieszyć refundację
poniesionych kosztów

18%

Skrócić czas oczekiwania
na wyniki konkursu

17%

Rys. 8. Czynniki usprawniaj ce proces pozyskiwania funduszy UE. ród o: opracowanie 
w asne na podstawie badania ankietowego przeprowadzonego w czerwcu 2009 r.

Zgodnie z zaprezentowanymi wynikami bada  (rysunek 8) najwi kszy 
udzia  w procesie usprawnienia wykorzystania funduszy unijnych jest zwi -
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zany z uproszczeniem procedur aplikacyjnych (33%) oraz przy pieszeniem 
refundacji poniesionych kosztów (18%). S  to te  podstawowe determinanty, 
które wp ywaj  na sprawno  i ilo  wydatkowanego poziomu otrzymanej 
alokacji na lata 2007–2013.

3. Wnioski

Mówi c o wp ywie funduszy strukturalnych UE na sektor MSP, nale y 
tak e wspomnie  o wielu inicjatywach i dotacjach maj cych na celu pro-
mocj  zasad uczciwego zatrudniania, ograniczanie dyskryminacji, stwarzanie 
w a ciwych relacji i dobrych warunków pracy oraz podniesienie wiadomo-
ci pracodawców w zakresie szeroko poj tej etyki we wzajemnych relacjach 

pracodawca–pracownik. Wa nym elementem staj  si  tak e konieczno  
uproszczenia procedur u atwiaj cych pozyskiwanie funduszy oraz stworzenie 
jednolitego systemu informacyjnego i informatycznego do przeprowadzania 
procesu aplikacji w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych, których 
jednym z nadrz dnych celów jest wsparcie rozwoju sektora MSP w poszcze-
gólnych regionach Polski.

Jak mo na zauwa y  na podstawie przeprowadzonej analizy, rozwój 
przedsi biorczo ci jest bardzo wa nym ogniwem ekonomicznym nie tylko 
gospodarki polskiej, ale te  wszystkich krajów Unii Europejskiej. 

Cech  charakterystyczn  dla polityk i regulacji krajowych poszczególnych 
pa stw cz onkowskich wobec przedsi biorców jest niezmienne prorozwojowe 
podej cie na szczeblu krajowym, regionalnym oraz lokalnym.

Tym, co odró nia wspó czesny rozwój przedsi biorczo ci od przesz o ci, 
jest jego stale rosn ca dynamika zmian w celu pokonania konkurencji. Cel 
ten jest mo liwy do osi gni cia dzi ki podwy szeniu standardów jako cio-
wych dotycz cych nie tylko wytwarzanych produktów, wiadczonych us ug, 
ale równie  wykonywanej pracy.

Istotnym elementem jest kooperacja mi dzy firmami umo liwiaj ca spro-
stanie konkurencyjno ci du ym koncernom, które poprzez strategiczne 
alianse mog  skuteczniej osi ga  swoje cele.

To w a nie taki klimat gospodarczy sprzyja tworzeniu zwi zków pomi -
dzy przedsi biorstwami, buduj c w ten sposób szczelne sieci pozwalaj ce 
skutecznie realizowa  przedsi wzi cia innowacyjne.

Podsumowuj c powy sze rozwa ania dotycz ce pokonywania barier 
w dost pie do funduszy strukturalnych Unii Europejskiej w procesie rozwoju 
ma ej i redniej przedsi biorczo ci, nale y jednoznacznie stwierdzi , i  ostat-
nie lata transformacji ukszta towa y sprzyjaj c  atmosfer  gospodarcz , 
polityczn  i spo eczn  dla rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw, jed-
nak e zbyt skomplikowane procedury oraz nierzetelno  informacyjna s  
podstawowymi ograniczeniami w dost pie do rodków maj cych wspiera  
rozwój polskiej przedsi biorczo ci, która zapisana jest w d ugofalow  stra-
tegi  rozwoju naszej gospodarki.
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Realizacja nowych przedsi wzi , zarówno przez przedsi biorstwa nowo 
powsta e, jak i te restrukturyzowane, prowadzi do wzrostu produktywno ci 
i konkurencyjno ci na rynku, co zmusza inne firmy do podejmowania ini-
cjatyw poprawiaj cych ich efektywno  lub reorientacji ich dzia alno ci 
(Ministerstwo Gospodarki 2006: 126). Wed ug danych GUS-u zak ada si , 
e w wyniku nowej perspektywy programowania na lata 2007–2013 wzrost 

gospodarczy osi gnie poziom 6%. Czynnikami umo liwiaj cymi taki wzrost 
b d  eksport i inwestycje – zarówno krajowe, jak i zagraniczne, wsparte 
funduszami strukturalnymi i funduszem spójno ci. Inwestycje w kapita  
ludzki i podnoszenie innowacyjno ci przedsi biorstw b d  sprzyja  
budowaniu spo ecze stwa opartego na wiedzy, zdolnego do sprostowania 
wyzwaniom demograficznym oraz konkurencji w globalizuj cej si  gospo-
darce europejskiej i wiatowej.
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Przypisy
1 Europejska Wspólnota Gospodarcza – EWG (ang. European Economic Community 

– EEC) to mi dzynarodowa organizacja gospodarcza powsta a w wyniku procesów 
integracyjnych rozpocz tych po II wojnie wiatowej przez europejskie pa stwa demo-
kratyczne o gospodarce rynkowej. EWG rozpocz a sw  dzia alno  z dniem 1 stycz-
nia 1958 r. na podstawie traktatu rzymskiego podpisanego 25 marca 1957 r. G ówne 
cele EWG to: równomierny rozwój gospodarczy pa stw cz onkowskich, spójno  
ekonomiczna, wzrost stopy yciowej oraz zacie nianie stosunków mi dzy krajami 
EWG. Cele te realizowane s  dzi ki: znoszeniu w stosunkach handlowych mi dzy 
cz onkami ogranicze  celnych, ogranicze  ilo ciowych oraz innych op at i barier 
o podobnych skutkach; ustanowieniu wspólnej zewn trznej taryfy celnej; swobodnemu 
przep ywowi ludzi, towarów, us ug i kapita u; wspólnej polityce w zakresie handlu, 
rolnictwa, transportu, ochrony rodowiska, energetycznej i kulturalnej; wspieraniu 
bada ; ujednoliceniu wolnego rynku i ustawodawstwa pa stw cz onkowskich; stowa-
rzyszeniu i szerokiej wspó pracy z krajami trzecimi (EWG w stosunkach gospodarczych 
wyst powa a jako jednolity podmiot).

2 Europejska Wspólnota W gla i Stali – EWWiS (franc. Communauté Européenne du 
Charbon et de l’Acier – CECA) to organizacja europejska posiadaj ca osobowo  
prawn , z siedzib  w Luksemburgu, powo ana na okres 50 lat, na mocy uk adu 
mi dzyrz dowego podpisanego w Pary u (traktat paryski) 18 kwietnia 1951 r. przez 
przedstawicieli sze ciu pa stw europejskich (Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, 
RFN, W och), który wszed  nast pnie w ycie 23 lipca 1952 r. Traktat o EWWiS 
wygas  z dniem 23 lipca 2002 r. Celem powstania EWWiS by o utworzenie wspólnego 
rynku w gla i stali mi dzy Francj  i RFN. Wkrótce przy czy y si  do tego pomys u 
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inne kraje Europy Zachodniej i od pocz tku dzia alno ci organizacja sk ada a si  
z 6 cz onków: Belgii, Francji, Holandii, Luksemburga, RFN i W och.

3 Fundusz Spójno ci (instrument finansowy polityki regionalnej, nieb d cy funduszem 
strukturalnym) zosta  powo any na mocy traktatu z Maastricht. Jego podstawowym 
celem jest wzmocnienie spójno ci spo eczno-gospodarczej. Nie jest przeznaczony dla 
poszczególnych regionów, identyfikowanych przy zastosowaniu kryteriów odpowia-
daj cych poszczególnym celom, lecz dla pa stw cz onkowskich identyfikowanych 
ca o ciowo. rodki Funduszu Spójno ci s  kierowane do pa stw cz onkowskich, 
w których produkt narodowy brutto (PNB) na jednego mieszka ca wynosi poni ej 
90% redniej w pa stwach Unii Europejskiej oraz w których opracowany zosta  
program zmierzaj cy do spe nienia kryteriów konwergencji ustalonych w art. 104 
Traktatu ustanawiaj cego Wspólnot  Europejsk . Projekty finansowane z Funduszu 
Spójno ci powinny by  zgodne z postanowieniami traktatów, przyj tymi zgodnie z nimi 
instrumentami oraz politykami wspólnotowymi cznie z polityk  ochrony rodowiska, 
transportow , w dziedzinie sieci transeuropejskich, polityk  konkurencji oraz polityk  
zamówie  publicznych. Minimalna warto  projektu wspó finansowanego z Funduszu 
Spójno ci wynosi 10 mln euro, a jego charakter musi by  strategiczny z punktu 
widzenia rozwoju ca ego kraju, a nie poszczególnych regionów. Zgodnie z postano-
wieniami traktatu o przyst pieniu Polski do Unii Europejskiej na zobowi zania (com-
mitments) podejmowane przez nowe Pa stwa Cz onkowskie w ramach interwencji 
Funduszu Spójno ci Unia Europejska przeznaczy a dla Polski na lata 2004–2006 
rodki finansowe w wysoko ci 7 590,5 mln euro. Z punktu widzenia finansowego 

wsparcia unijnego wszystkie pa stwa korzystaj ce z funduszy strukturalnych i Fun-
duszu Spójno ci powinny traktowa  te instrumenty ca o ciowo, gdy  pe ni  podobn  
funkcj , s u c uzyskaniu korzystnych przekszta ce  strukturalnych oraz podniesienia 
konkurencyjno ci pa stwa i regionów. Tak wi c, Fundusz Spójno ci pe ni rol  kom-
plementarn  wzgl dem funduszy strukturalnych i innych wspólnotowych instrumen-
tów finansowych, w tym funduszy przedakcesyjnych, które zosta y powo ane w celu 
wspierania przygotowa  pa stw kandyduj cych do cz onkostwa we Wspólnocie.

4 Narodowy Plan Rozwoju 2004–2006 okre la najwa niejsze dzia ania priorytetowe, 
które Polska jako cz onek Unii Europejskiej zamierza uruchomi  w latach 2004–2006. 
Jest to dokument, na podstawie którego pa stwo cz onkowskie prowadzi uzgodnie-
nia z Komisj  Europejsk  w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Stanowi on pod-
staw  planowania poszczególnych dzia a  interwencyjnych z funduszy strukturalnych, 
a tak e wieloletnich programów o charakterze horyzontalnym i regionalnym.

5 Dzia alno  innowacyjna to szereg dzia a  o charakterze naukowym (badawczym), 
technicznym, organizacyjnym, finansowym i handlowym (komercyjnym), których celem 
jest opracowanie i wdro enie nowych lub istotnie ulepszonych wyrobów i procesów, 
przy czym wyroby te i procesy s  nowe przynajmniej z punktu widzenia wprowadza-
j cego je przedsi biorstwa. Niektóre z tych dzia a  s  innowacyjne same w sobie, 
inne za  mog  nie zawiera  elementu nowo ci, lecz s  niezb dne do opracowania 
i wdro enia innowacji. Dzia alno  innowacyjna mo e by  prowadzona przez samo 
przedsi biorstwo na jego w asnym terenie (wewn trz firmy) lub polega  na nabyciu 
dóbr, us ug, w tym us ug konsultingowych. 

6 Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia (obecnie Narodowa Strategia Spójno ci 
NSS) to dokument okre laj cy priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdra-
ania funduszy unijnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), 

Europejskiego Funduszu Spo ecznego (EFS) oraz Funduszu Spójno ci w ramach 
bud etu Wspólnoty na lata 2007–2013.

7 Rol  Instytucji Po rednicz cej mo e pe ni  wy cznie jednostka sektora finansów 
publicznych. Zakres obowi zków, jakie posiada dana instytucja, okre la umowa lub 
porozumienie z Instytucj  Zarz dzaj c , która odpowiada za przygotowanie i reali-
zacj  poszczególnych programów operacyjnych.
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