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Abstract: The aim of this paper is to present the areas and instruments for supporting en-

trepreneurship in regional development in the European Union countries and an indica-

tion of trends, areas and support instruments, resulting from the analysis of opportunities 

and threats to the development of entrepreneurship in regional development of Malopol-

ska. Supporting entrepreneurship policy focused on the phases of generating an idea for 

a project of starting a company and the first years of its operation, assuming that new bu-

sinesses stimulate growth and innovation. It supports the processes of growth and compe-

titiveness of already existing small and medium-sized enterprises (SMEs), on the assump-

tion that because of the size, they cannot reach the necessary economies of scale and sco-

pe. The study characterized objectives, areas and instruments for supporting entrepreneur-

ship and SMEs to formulate conclusions and recommendations as to the future direction of 

regional development of Malopolska. The paper is based on literature studies and analysis 

of empirical research.
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Wstęp

Celem artykułu jest przedstawienie obszarów i instrumentów wspierania przedsiębior-
czości w rozwoju regionalnym krajów Unii Europejskiej oraz wskazanie kierunków, ob-
szarów i instrumentów wsparcia wynikających z analizy szans i zagrożeń rozwoju przed-
siębiorczości w rozwoju regionalnym Małopolski. Polityka wspierania przedsiębiorczo-
ści koncentruje się na fazach generowania pomysłu na przedsięwzięcie, zakładania firmy 
oraz pierwszych lat jej funkcjonowania, przy założeniu, że nowe firmy stymulują wzrost 
gospodarczy i innowacje. Wspiera procesy rozwoju i wzrostu konkurencyjności już dzia-
łających małych i średnich przedsiębiorstw (MSP), przy założeniu, że ze względu na roz-
miar nie mogą one osiągnąć odpowiednich korzyści skali i zakresu. W opracowaniu 
scharakteryzowano cele, obszary i instrumenty wspierania przedsiębiorczości i MSP, for-
mułując wnioski i rekomendacje co do przyszłych kierunków rozwoju regionalnego Ma-
łopolski. Opracowanie opiera się na studiach literaturowych oraz analizie badań empi-
rycznych.

Cele, kierunki i źródła wsparcia przedsiębiorczości

Wśród celów wsparcia dla przedsiębiorczości i MSP w Unii Europejskiej wymienia się 
przede wszystkim: wzrost zatrudnienia, wzrost gospodarczy, rozwój regionalny i wzrost 
konkurencyjności gospodarki przez innowacje. Cele te wynikają ze strategicznych doku-
mentów unijnych, do których należą strategia lizbońska (2000), Europejska Karta Małe-
go Przedsiębiorstwa (2000), Plan działań dla przedsiębiorczości (2004), Partnerstwo dla za-
trudnienia i wzrostu (2005), Implementing the Community Lisbon Programme. Modern SME 
Policy for Growth and Employment (2005), Putting Small Businesses First – A Guide to SME 
Policy (2008) i European Small Business Act (2008). 

Ze względu na rodzaj wykorzystywanych instrumentów oddziaływania wyróżnia się 
dwa kierunki wspierania przedsiębiorczości [European Commission 2001]:

 · wsparcie bezpośrednie, które angażuje transfery finansowe lub w postaci określo-
nych dóbr, przy użyciu takich instrumentów jak np. dotacje lub bezpłatne doradztwo; 
ten rodzaj wsparcia ma charakter selektywny (przyznawane jest indywidualnie, przed-
siębiorcom spełniającym określone kryteria);
 · wsparcie pośrednie, związane z kształtowaniem materialnego i regulacyjnego oto-

czenia działalności gospodarczej, przy użyciu takich instrumentów jak inwestycje 
w infrastrukturę materialną, regulacje wspierające ochronę konkurencji i własności in-
telektualnej czy ograniczenie biurokracji; wsparcie pośrednie ma zazwyczaj charakter 
powszechny (kierowane jest do całej populacji lub jej określonych grup, nie zaś indy-
widualnie). 
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W krajach UE wsparcie bezpośrednie finansowane jest ze środków budżetowych po-
szczególnych państw oraz przez system pomocy wspólnotowej. Wsparcie to ma cha-
rakter selektywny, tj. dotyczy przedsiębiorstw wyodrębnionych określonymi kryteriami, 
jak: wiek, sektor czy położenie geograficzne. Selektywność umożliwia lepsze ukierunko-
wanie wsparcia, tj. przekazanie go tam, gdzie jest największe zapotrzebowanie i poten-
cjalnie najwyższy efekt ekonomiczny [Gancarczyk 2010]. Ograniczeniem selektywności 
jest możliwy wpływ na równowagę konkurencyjną, gdyż wsparcie jednych firm odby-
wa się kosztem osłabienia pozycji konkurencyjnej lub nawet kosztem upadku innych 
podmiotów. Występuje ponadto problem ustalenia zasad wyboru przedsiębiorstw do 
wsparcia, a następnie realizacji tych zasad [Piasecki 1997, ss. 204–206]. Wsparcie pośred-
nie obejmuje pomoc, która nie jest kierowana do indywidualnych podmiotów, lecz sta-
nowi interwencję państwa w formie inwestycji lub regulacji dotyczących całej populacji 
przedsiębiorstw (kraju, regionu lub jednostki administracyjnej), ma zatem charakter po-
wszechny. Pozytywną stroną wsparcia powszechnego jest uniknięcie problemu zakłó-
cania konkurencji, który występuje, gdy dochodzi do selektywnego sprzyjania określo-
nym przedsiębiorstwom. Z drugiej jednak strony pozbawia ono politykę precyzyjnego 
ukierunkowania narzędzi, co może prowadzić do przysporzenia korzyści zarówno tym, 
którzy potrzebują pomocy, jak i tym, dla których nie jest ona konieczna [Piasecki 1997, 
ss. 204–206].

Małe i średnie przedsiębiorstwa uważa się za kluczowe dla zdrowej i konkurencyj-
nej gospodarki. Konkurencyjność przedsiębiorstw to umiejętność sprostania konkuren-
tom lokalnym, regionalnym, krajowym i międzynarodowym [Bednarczyk 2001]. Dlate-
go MSP mogą być postrzegane jako motor przedsiębiorczości i rozwoju gospodarcze-
go regionów. Również procesy formowania nowych firm sektora MSP są zawsze związa-
ne z terenem zamieszkania przedsiębiorców lub miejscem ich pracy. Z kolei duże przed-
siębiorstwa najpierw wybierają na lokalizację szeroki region, a następnie badają specy-
ficzne warunki lokalne i decydują o szczegółowej lokalizacji firmy lub jej oddziału [Co-
oper 1971, ss. 59–64]. MSP wykazują się zdolnością do identyfikowania i wykorzystywa-
nia okazji (szans) w otoczeniu, jednak najczęściej brakuje im umiejętności przekształ-
cania tej okazji w przewagę konkurencyjną, która prowadziłaby do wzrostu i umocnie-
nia pozycji w perspektywie czasu. W grupie MSP występuje słaba orientacja na budo-
wanie trwałej przewagi konkurencyjnej, którą określa się takimi cechami, jak wartościo-
wość, unikatowość, trudność naśladownictwa, złożoność i ograniczona mobilność [Bar-
ney 1991, ss. 197–2011; Grant 2007].

W ogólnych opracowaniach dotyczących polityki gospodarczej w Polsce nie wyróż-
nia się polityki wobec MSP jako odrębnej dyscypliny. Rozwój sektora MSP identyfikowa-
ny jest w ramach takich polityk, jak: polityka wobec obszarów wiejskich, polityka ryn-
ku pracy, polityka regionalna, polityka przemysłowa i sektorowa, polityka finansowa 
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[Winiarski 2006]. Ten obszar interwencji państwa doczekał się jednak sformalizowania 
w postaci dokumentów o charakterze strategii rządowych, a także centralnego ośrod-
ka koordynującego bezpośrednią pomoc dla MSP, tj. Polskiej Agencji Rozwoju Przedsię-
biorczości [Smallbone 2002, ss. 447–458]. Sektorowe programy centralne dla rozwoju 
przedsiębiorczości i MSP oraz pomoc w postaci usług biznesowo-finansowych, dorad-
czych i informacyjnych (Krajowy System Usług, KSU) koordynuje Polska Agencja Rozwo-
ju Przedsiębiorczości (PARP). W województwach (regionach) działa ona przez regionalne 
instytucje finansujące (RIF), odpowiedzialne za politykę informacyjną, nabór wniosków, 
ich wstępną selekcję oraz koordynację usług informacyjnych, doradczych i finansowych, 
realizowanych w ramach sieci Punktów Konsultacyjnych (PK) działających przy ośrod-
kach KSU. Strukturę instytucjonalną wspierania przedsiębiorczości w Polsce ilustruje  
rysunek 1.

Jacek Gancarczyk



135

Rysunek 1. Struktura instytucjonalna wspierania przedsiębiorczości w Polsce

Źródło: Raport z działalności Polskiej Agencji Rozwoju przedsiębiorczości w 2006 roku, Polska Agencja Roz-

woju Przedsiębiorczości, Warszawa 2007, s. 6.

PARP jest odpowiedzialny za wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw, rozwoju 
regionalnego, eksportu, techniki i technologii oraz zasobów ludzkich. Realizacji tego 
wsparcia służą m.in. następujące działania [PARP 2007, s. 7]:

 · udzielanie pomocy finansowej, doradczej i szkoleniowej;
 · koordynacja i wsparcie systemu instytucji świadczących usługi doradcze, szkolenio-

we, informacyjne i finansowe, tj. KSU oraz w jego ramach – rejestru Krajowej Sieci In-
nowacji (KSI);
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 · inicjowanie przedsięwzięć proinnowacyjnych,
 · organizowanie przedsięwzięć informacyjnych i promocyjnych.

Instrumenty realizacji polityki wspierania przedsiębiorczości

Polityka wspierania przedsiębiorczości jest stosunkowo młodą dziedziną interwencji 
władz publicznych. Zakłada się, że poprawa kondycji firm w wyniku działań interwen-
cyjnych będzie służyć osiągnięciu głównych celów stawianych przed polityką wspierania 
przedsiębiorczości, do których należą [De 2000, ss. 89–90]:

 · wzrost zatrudnienia, 
 · wzrost gospodarczy,
 · poprawa konkurencyjności gospodarki,
 · rozwój regionalny i strukturalny.

Wymienionym celom odpowiadają określone obszary (dziedziny) wsparcia, a mia-
nowicie wspieranie zakładania firm, finansowania i dostępu do kapitału, badań i rozwo-
ju /B+R/ oraz nowych technologii, informacji, doradztwa i edukacji, internacjonalizacji/
eksportu, zatrudnienia, inwestycji, rozwoju infrastruktury oraz ograniczenie biurokracji. 
W poszczególnych obszarach wsparcia, można wyróżnić instrumenty realizacji (tabele 
1, 2, 3, 4).

Instrumenty realizacji polityki wspierania przedsiębiorczości w obszarach zakłada-
nia firm i finansowania rozwoju

Tabela 1. Instrumenty realizacji polityki wspierania w obszarach zakładania firm oraz 
finansowania i dostępu do kapitału

Zakładanie firm Finansowanie, dostęp do kapitału

Granty lub subsydia Granty lub subsydia

Subsydiowane pożyczki Subsydiowane pożyczki

Gwarantowanie pożyczek Gwarantowanie pożyczek

Gwarancje dla dostarczycieli funduszy ven-
ture capital

Gwarancje dla dostarczycieli funduszy 
venture capital
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Publiczne fundusze venture capital

„Drugi” rynek kapitałowy dla całej po-
pulacji MSP lub dla MSP w sektorach 
technologicznie zaawansowanych, in-
westujących w B+R

Wakacje podatkowe

Analizy wykonalności

Usługi doradcze

Biura informacji i materiały informacyjne dla 
zakładających firmy

Kursy z przedsiębiorczości i zakładania firm

Inkubatory, parki przemysłowe i technolo-
giczne

Źródło: opracowanie własne na podstawie De D. (2000), SME Policy in Europe [w:] D.L. Sexton, H. Landström 

(red.), Handbook of Entrepreneurship, Blackwell Publishers, Oxford, UK, Malden USA, ss. 98–99.

W obszarze finansowania nowa tendencja w polityce władz centralnych polega na 
stopniowym odejściu od selektywnego finansowania wybranych grup przedsiębiorstw 
na rzecz ułatwiania dostępu do źródeł finansowania na zasadzie powszechnej, tj. bez-
warunkowo. Polityka koncentruje się w tej dziedzinie na ulepszaniu otoczenia finanso-
wego MSP, a nie na bezpośrednich transferach do grup realizujących określone warun-
ki. Władze regionalne i podmioty szczebla regionalnego i lokalnego przejmują w tej sy-
tuacji zadanie wsparcia selektywnego kierowanego do określonych grup podmiotów, 
w oparciu o dokładną znajomość ich sytuacji oraz ich znaczenie w polityce rozwoju re-
gionalnego i lokalnego.

Wsparcie w obszarze zakładania firm obejmuje najszerszą listę instrumentów reali-
zacji spośród wszystkich dziedzin polityki wsparcia. Należy ponadto zaznaczyć, że pro-
gramy dla wdrażania poszczególnych środków realizacji prowadzone są równolegle 
przez wszystkie podmioty polityki wsparcia, zarówno szczebla ponadnarodowego, kra-
jowego, jak i regionalnego i lokalnego [Hoffman 2007, ss. 140–171]. Nie dokonuje się po-
nadto zazwyczaj harmonizacji programów nowo wdrażanych z już istniejącymi, co wy-
wołuje problemy zarówno z doborem programu do wykorzystania, jak i z oceną efek-
tywności poszczególnych programów. Programy te zazwyczaj łączą pomoc techniczną 
(np. opracowywanie studiów wykonalności czy biznesplanu, szkolenia) ze wsparciem fi-
nansowym. 
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Instrumenty realizacji polityki wspierania przedsiębiorczości w obszarach badań 
i rozwoju oraz informacji, doradztwa i edukacji

Tabela 2. Instrumenty realizacji polityki wspierania w obszarach informacji, doradz-
twa i edukacji oraz badań i rozwoju

Badania i rozwój, nowe techno-
logie

Informacja, doradztwo, edukacja

Publiczne centra badań i rozwoju 
oferujące usługi po cenach niższych 
niż rynkowe

Powszechne źródła informacji (materiały infor-
macyjne, punkty kompleksowej obsługi (one-
stop shop)

Fundusze wspierania tworzenia sie-
ci i kooperacji przemysłowej zarzą-
dzane przez centra badawcze i uni-
wersytety

Źródła szybkiego dostępu do informacji (inter-
netowe bazy danych)

Subsydiowanie stanowisk pracy dla 
pracowników B+R

Bezpłatne lub częściowo odpłatne doradztwo 
i szkolenia

Gwarancje dla dostarczycieli fundu-
szy venture capital

Programy edukacyjne przekazujące wiedzę 
o tworzeniu i funkcjonowaniu przedsiębior-
stwa oraz kształtujące postawy przedsiębior-
czeGranty i redukcje podatków z tytułu 

inwestycji w innowacje oraz B+R

Źródło: opracowanie własne na podstawie De D. (2000), SME Policy in Europe [w:] D.L. Sexton, H. Land-

ström (red.), Handbook of Entrepreneurship, Blackwell Publishers, Oxford, UK, Malden USA, s. 100–101.

Znacząco wzrasta waga wsparcia w obszarze badań i rozwoju oraz nowych techno-
logii. Instrumenty realizacji nastawione są tutaj przede wszystkim na pomoc we wdra-
żaniu nowych technologii przez MSP. Obejmują zazwyczaj redukcję kosztów wprowa-
dzania nowych technologii oraz pomoc finansową. Szczególne miejsce zajmuje pomoc 
w budowaniu sieci powiązań między instytucjami badawczymi instytucjami szkolnic-
twa wyższego oraz firmami [Garofoli, Musyck 2003, ss. 119–138]. Pozytywnie wpływa na 
efektywność indywidualną przedsiębiorcy zarówno prywatnego, jak i organizacyjnego, 
gdy skutecznie wprowadza innowacje w zarządzaniu organizacjami. Te obszary rozwo-
ju przedsiębiorczości są przedmiotem specjalnej troski władz i decydentów lokalnych, 
regionalnych i głów państw [Bednarczyk, Batorski 2009].

Instrumenty wsparcia w obszarze informacji, doradztwa i edukacji są dobrze roz-
winięte w większości krajów europejskich, jakkolwiek ten obszar wsparcia MSP należy 
do stosunkowo młodych. Informacja i doradztwo początkowo dotyczyły głównie za-
kładania firm oraz działalności eksportowej, jednak obecnie obejmują niemal wszystkie 
aspekty działalności małych i średnich przedsiębiorstw oraz elementów otoczenia istot-
nych dla tych firm. Wiele krajów rozbudowuje serwisy informacyjne, dostarczając infor-
macji dla specyficznych branż i regionów. Wszystkie te działania nie likwidują jednak 
przekonania przedsiębiorców o braku przejrzystości instytucjonalnej struktury wspiera-
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nia MSP. Silny akcent kładzie się na wspieranie wiedzy i kształtowanie postaw przedsię-
biorczych w programach edukacyjnych [Henrekson, Roine 2007, ss. 64–93].

Instrumenty realizacji polityki wspierania przedsiębiorczości w obszarach interna-
cjonalizacji/eksportu, zatrudnienia i inwestycji

Tabela 3. Instrumenty realizacji polityki wspierania w obszarach internacjonalizacji/
eksportu, zatrudnienia i ograniczenia biurokracji

Internacjonalizacja/eksport Zatrudnienie Inwestycje

Informacja (na temat rynków 
zagranicznych, spedycji, itd.)

Regulacje w kodeksie pracy 
(zróżnicowane formy umów 
o pracę, czas pracy, poziom 
minimalnych płac w MSP)

Dotacje na przedsię-
wzięcia rozwojowe 
(nowy produkt, akty-
wa materialne, wymia-
na technologii)

Granty (na projekty związane 
z eksportem na analizy wy-
konalności, itd.)

Redukcje w świadczeniach na 
ubezpieczenia społeczne (po-
wszechne lub pod warunkiem 
zatrudnienia bezrobotnych, 
osób młodych)

Preferencyjne kredyty

Subsydiowanie/finansowa-
nie wynagrodzeń (dla perso-
nelu zajmującego się obsługą 
eksportu)

Subsydiowanie wynagrodzeń 
(na określony czas dla MSP, 
w przypadku zatrudnienia 
bezrobotnych)

Dotacje stanowisk pra-
cy dla zwiększenia za-
sobów do inwesto-
waniaSzkolenia Granty i redukcje podatków 

(dla MSP zatrudniających do-
datkowy personel)Gwarancje eksportowe dla 

zagranicznego nabywcy

Subsydiowane pożyczki

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. De, SME Policy in Europe, [w:] D. L. Sexton, H. Landström 

(red.), Handbook of Entrepreneurship, Blackwell Publishers, Oxford, UK, Malden USA 2000, ss. 99-103.

Małe i średnie przedsiębiorstwa mają tylko 40% udział w eksporcie na terenie Unii 
Europejskiej [European Commission 2003], mimo, że Wspólny Rynek stwarza oczywiste 
bodźce do wymiany gospodarczej między państwami członkowskimi. Z tego względu, 
Komisja Europejska szczególnie aktywnie korzysta obecnie ze środków wsparcia w ob-
szarze internacjonalizacji – promocji eksportu oraz międzynarodowej kooperacji MSP 
(także w obszarze badań i rozwoju). Potencjalna kooperacja może być zarówno jedno-
funkcyjna, jak i wielofunkcyjna, natomiast ważne jest określenie korzyści wynikających 
ze współpracy [Krasnodębski, Tej 2009, ss. 105-114]. Z dotychczasowych studiów wyni-
ka, że aktywność ta przebiega dwutorowo i jest silnie związana z procesami internacjo-
nalizacji działalności gospodarczej [Gancarczyk, Gancarczyk 2011].
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Obszar zatrudnienia jest w polityce wspierania MSP traktowany zazwyczaj jako 
najistotniejszy. Liczba programów wykorzystujących środki wsparcia w tej dziedzinie 
w ciągu ostatnich pięciu lat wskazuje na pozytywny stosunek decydentów do hipote-
zy o generowaniu miejsc pracy przez MSP. Instrumenty w tej dziedzinie zazwyczaj obej-
mują pomoc finansową a nie techniczną. Warunkiem obniżenia podatku może być nie-
redukowanie zatrudnienia lub zatrudnianie dodatkowych pracowników. Równie po-
wszechnym środkiem jest zmniejszenie obowiązkowych świadczeń na ubezpieczenia 
społeczne. Polityka w tej dziedzinie zmierza zazwyczaj do ograniczania problemów, ja-
kich doświadczają MSP w związku ze sztywnymi regulacjami rynku pracy i zbyt wyso-
kimi pośrednimi kosztami pracy. Znacznie rzadsze, ze względów politycznych, są przy-
padki kompleksowego reformowania rynku pracy. Należy zaznaczyć, że podobny pro-
blem wyraźnie zaznacza się również w Polsce.

Dotacje na inwestycje związane z rozwojem produktu, aktywów materialnych oraz 
technologii i miejsc pracy są wysoko cenionym przez MSP obszarem wsparcia. Jednak 
ze względu na szczególnie wysokie ryzyko naruszenia konkurencji w tej właśnie dziedzi-
nie, następuje stopniowe wycofywanie interwencji państwa z dotacji na tak szeroko ro-
zumiane inwestycje. Środki kierowane są na inwestycje silniej ukierunkowane, tj. na B+R, 
nowe technologie, czy też transfer informacji i doradztwa.

Instrumenty realizacji polityki wspierania przedsiębiorczości w obszarach infrastruk-
tury i ograniczenia biurokracji

Tabela 4. Instrumenty realizacji polityki wspierania przedsiębiorczości w obszarach 
infrastruktury i ograniczenia biurokracji

Infrastruktura Ograniczenie biurokracji

Rozwój sieci transportowej lokalnej i między-
narodowej

Uproszczone procedury (wyjątki – np. 
uproszczony dostęp do licencji, pozwo-
leń, wymagań związanych ze sprawoz-
dawczością)

Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej Deregulacja

Plany zagospodarowania przestrzennego na-
kierowane na zabezpieczenie terenów pod in-
westycje

Reforma systemu podatkowego 
(uproszczony system poboru podat-
ków, zeznania/oświadczenia podatko-
we przekazywane elektronicznie).Zapewnienie mediów na terenach inwesty-

cyjnych
Ekologiczne inwestycje (oczyszczalnie, ekolo-
giczne źródła energii)

Źródło: opracowanie własne na podstawie D. De, SME Policy in Europe, [w:] D. L. Sexton, H. Landström 

(red.), Handbook of Entrepreneurship, Blackwell Publishers, Oxford, UK, Malden USA 2000, ss. 99-103.
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Wsparcie w dziedzinie rozwoju infrastruktury, podobnie jak w obszarze ogranicze-
nia biurokracji, należy do działań tworzących środowisko rozwoju MSP, a zatem stanowi 
wsparcie pośrednie. Należy je odróżnić od wsparcia bezpośredniego, które realizowane 
jest w ramach pozostałych, rozważanych tutaj obszarów, jako transfery finansowe lub 
nieodpłatne usługi. Wsparcie pośrednie, którego beneficjentami są wszystkie przedsię-
biorstwa na zasadzie powszechnego dostępu do korzyści jest obecnie uważane za bar-
dziej wskazane niż wsparcie selektywne. To ostatnie jest obarczone problemem ustale-
nia zasad wyboru podmiotów do wsparcia i naruszenia konkurencji poprzez osłabienie 
pozycji firm, które nie uzyskały pomocy. 

W dziedzinie ograniczenia biurokracji najczęściej podejmowane środki mają na celu 
eliminowanie pojedynczych, najpowszechniej krytykowanych regulacji (Holandia, Por-
tugalia, Finlandia, Hiszpania). Znacznie rzadsze są przypadki kompleksowego uprasz-
czania i zmniejszania liczby regulacji związanych z prowadzeniem działalności gospo-
darczej (Wielka Brytania, Austria, Włochy). Najtrudniejsze wydają się działania związa-
ne z reformą systemu podatkowego, najczęściej sprowadzane do upraszczania systemu 
pobierania podatków oraz uproszczonej księgowości.

W obszarze infrastruktury kładzie się nacisk na jakość i dostępność połączeń trans-
portowych zarówno lokalnie, jak i w skali międzynarodowej oraz na rozwój infrastruk-
tury telekomunikacyjnej. Innym instrumentem rozwoju infrastruktury jest zabezpiecze-
nie terenów inwestycyjnych, które uwzględnia się w planach zagospodarowania prze-
strzennego. Z punktu widzenia ochrony walorów środowiska, ważne są ponadto inwe-
stycje ekologiczne.

Uwarunkowania wspierania przedsiębiorczości 
w Małopolsce

Warunki dla rozwoju przedsiębiorczości w Małopolsce są korzystne ze względu na roz-
winiętą infrastrukturę gospodarczą regionu, dostępność komunikacyjną, atrakcyjny 
i chłonny rynek zbytu, wielkość i jakość zasobów ludzkich oraz koszty pracy. Zarówno 
małopolskie instytucje rządowe, jak i samorządowe starają się podejmować następujące 
działania mające na celu tworzenie korzystnych warunków dla rozwoju przedsiębiorczo-
ści [Gancarczyk, Gancarczyk 2009]:

 · ulgi i zwolnienia podatkowe dla przedsiębiorców podejmujących nowe inwestycje 
w regionie,
 · specjalne strefy ekonomiczne oraz strefy aktywności gospodarczej oferujące prefe-

rencyjne warunki działalności gospodarczej,
 · zwiększanie dostępności gruntów pod zabudowę gospodarczą,
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 · sprzedaż lub dzierżawa nieruchomości pod działalność gospodarczą, stanowiących 
własność Skarbu Państwa lub jednostek regionalnego samorządu terytorialnego,
 · zapewnienie przedsiębiorcom przyjaznego otoczenia administracyjnego (np. punk-

tów obsługi przedsiębiorców) oraz propagowanie rozwoju organizacji zrzeszających 
przedsiębiorstwa,
 · wspieranie przedsiębiorczości oraz instytucji otoczenia biznesu,
 · programy pomocowe umożliwiające pozyskanie środków z funduszy Unii Europej-

skiej.
Analiza dostępnych programów i działań wspierających przedsiębiorczość w regio-

nie Małopolski pozwala wyróżnić następujące grupy ostatecznych beneficjentów:
 · osoby fizyczne planujące podjęcie działalności gospodarczej – wsparcie w posta-

ci szkoleń z zakresu przedsiębiorczości, doradztwo, bezzwrotne dotacje na założenie 
działalności,
 · kadry zarządzające – wsparcie w postaci szkoleń, warsztatów, studiów podyplomo-

wych z zakresu profesjonalnego zarządzania przedsiębiorstwem,
 · pracownicy przedsiębiorstw – wsparcie w postaci szkoleń językowych, szkoleń z za-

kresu obsługi klienta itp.,
 · studenci – wsparcie w postaci dofinansowania studiów podyplomowych, kursów, 

warsztatów, realizowanych przez szkoły wyższe.
Rodzaj podmiotów, dla których przewidziane zostało wsparcie, w dużej mierze de-

terminuje charakter realizowanych projektów. Inwestycje podmiotów publicznych 
związane są głównie z budową, rozbudową, renowacją ogólnodostępnej infrastruktu-
ry przyczyniającej się do zwiększenia atrakcyjności danego obszaru. Projekty szkół wyż-
szych, organizacji pozarządowych i firm szkoleniowych nakierowane są na rozwój kapi-
tału ludzkiego oraz przedsiębiorczości. Inwestycje realizowane przez przedsiębiorstwa 
mają na celu ich rozwój, wzrost przychodów oraz podnoszenie konkurencyjności. Źró-
dłem dotacji dla przedsiębiorstw w Małopolsce są programy UE. Zawarte w nich priory-
tety oraz działania przewidują bezpośrednie lub pośrednie wsparcie przedsiębiorczości. 
Jednym z głównych narzędzi realizacji celów, kierunków i priorytetów polityki w zakre-
sie rozwoju przedsiębiorczości jest Małopolski Regionalny Program Operacyjny [Urząd 
Marszałkowski Województwa Małopolskiego 2008].

Z analizy słabych stron i zagrożeń wynikają następujące kierunki wsparcia przedsię-
biorczości w Małopolsce: 

 · wsparcie w postaci finansowania inwestycji i modernizacji firm, dostępu do ni-
sko oprocentowanych kredytów, grantów na rozwój eksportu, doradztwa i szkoleń, 
w tym związanych z pozyskiwaniem certyfikatów jakości oraz zarządzaniem marke-
tingiem, sprzedażą i planowaniem, zakupem nowych technologii; oraz
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 · wsparcie w postaci rozwoju instytucji doradztwa w zakresie zarządzania i trans-
feru technologii, budowania powiązań sieciowych (zwłaszcza ze szkołami wyższymi 
i instytutami badawczymi, nie tylko w procesie wytwarzania, ale przede wszystkim 
w celu wprowadzania nowych produktów i usług, wspólnego marketingu i zakupów), 
wsparcie w postaci organizowania wyspecjalizowanych usług szkoleniowych i dorad-
czych dla pozyskiwania certyfikatów, wsparcie w postaci monitoringu potrzeb na ryn-
ku pracy i szkoleń umożliwiających przekwalifikowanie i rozwój kwalifikacji w istot-
nych dla firm dziedzinach, wsparcie w postaci informacji o ofercie instytucji dorad-
czych, szkoleniowych, transferu technologii oraz o dostępnych źródłach finansowa-
nia dla MSP. 

Z wymienionych wyżej kierunków wynikają następujące obszary wsparcia i odpo-
wiadające im instrumenty (tabela 5):

Tabela 5. Obszary i instrumenty wsparcia przedsiębiorczości w rozwoju regionalnym 
Małopolski

Ob-
szar

Finansowanie Informacja / Do-
radztwo

Badania i rozwój Internacjonaliza-
cja/
Eksport

In
st

ru
m

en
ty

Granty lub sub-
sydia

Powszechne źró-
dła informacji 
(materiały infor-
macyjne, punkty 
kompleksowej ob-
sługi

Publiczne centra ba-
dań i rozwoju oferują-
ce usługi po cenach niż-
szych niż rynkowe

Informacja (na te-
mat rynków zagra-
nicznych, spedy-
cji itd.)

Subsydiowanie 
pożyczek

Źródła szybkiego 
dostępu do infor-
macji (interneto-
we bazy danych)

Fundusze wspierania 
tworzenia sieci i koope-
racji przemysłowej za-
rządzane przez cen-
tra badawcze i uniwer-
sytety

Granty (na projekty 
związane z ekspor-
tem na analizy wy-
konalności itd.)

Gwarantowanie 
pożyczek Sieci instytucji do-

radczych i punk-
tów konsultacyj-
nych bezpłatnych 
lub częściowo od-
płatnych

Subsydiowanie stano-
wisk pracy dla pracow-
ników B+R

Subsydiowanie/fi-
nanso-wanie wyna-
grodzeń (dla per-
sonelu zajmujące-
go się obsługą eks-
portu)

Gwarancje dla 
dostarczycieli 
funduszy venture 
capital

Gwarancje dla dostar-
czycieli funduszy ventu-
re capital

Szkolenia

Granty i redukcje po-
datków z tytułu inwe-
stycji w innowacje oraz 
B+R

Gwarancje ekspor-
towe dla zagranicz-
nego nabywcy
Subsydiowane po-
życzki

Źródło: opracowanie własne.

Do podstawowych obszarów wsparcia należy zaliczyć finansowanie i dostęp do ka-
pitału, informacje i doradztwo, badania i rozwój oraz wprowadzanie nowych techno-
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logii, a także internacjonalizację poprzez rozwój działalności eksportowej. Z wzglę-
du na niski potencjał finansowy przedsiębiorstw i wskazywanie na brak kapitału zale-
ca się utrzymanie dostępu do finansowania na zasadach preferencyjnych. Niesprawno-
ści rynku w tej dziedzinie są najpowszechniej uznawanym uzasadnieniem pomocy dla 
MSP, które planują działania rozwojowe. Rynkowe instytucje finansowe wykazują niż-
szą skłonność do wspierania małych firm, gdyż wymaga to zazwyczaj wyższych kosz-
tów badania wiarygodności klienta. Stąd zaleca się korzystanie z powszechnie stoso-
wanych instrumentów – grantów i subsydiów, subsydiowanych lub gwarantowanych 
pożyczek oraz gwarancji dla dostarczycieli venture capital. Trzeba jednak zaznaczyć, że 
ze względu na dążenia do wzrostu innowacyjności przedsiębiorstw ogólne finansowa-
nie powinno ustępować miejsca finansowaniu ukierunkowanemu na projekty, które 
mogą kwalifikować się jako nowatorskie i łączyć z działalnością badawczo-rozwojową 
lub pozyskiwaniem innowacji ze sfery nauki. Stąd silny akcent na obszar badań i rozwo-
ju oraz wprowadzania nowych technologii, przy wykorzystaniu instrumentów finanso-
wych (subsydiowanie stanowisk pracy dla pracowników B+R, granty i redukcje podat-
ków z tytułu inwestycji w innowacje oraz B+R) oraz instytucjonalnych (publiczne cen-
tra badań i rozwoju oferujące usługi po cenach niższych niż rynkowe, fundusze two-
rzenia sieci i kooperacji przemysłowej dla centrów badawczych i uniwersytetów). Wa-
runkiem korzystania z nowych technologii jest jednak często uświadomienie potrzeby 
pozyskania takiego dobra; stąd wskazane jest rozpowszechnienie informacji i doradz-
twa, szczególnie w zakresie przedsięwzięć rozwojowych nakierowanych na nowe tech-
nologie. Zaleca się rozpowszechnienie i doskonalenie tzw. biernych źródeł informacji, tj. 
zamieszczanych w Internecie oraz poradnikach i informatorach, oraz źródeł czynnych, 
tj. opartych na interakcji z konsultantem w sieciach punktów publicznych, a zwłaszcza 
prywatnych, lecz dostarczających usług ze środków publicznych nieodpłatnie lub czę-
ściowo odpłatnie. Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw jest warunkiem internacjo-
nalizacji, a z drugiej strony internacjonalizacja stymuluje innowacyjność i podnoszenie 
jakości produktów i operacji firmy. Niski stopień internacjonalizacji małopolskich MSP 
uzasadnia zarówno stosowanie w tej dziedzinie instrumentów informacyjnych i dorad-
czo-szkoleniowych, jak i finansowych (granty na projekty związane np. z analizą wyko-
nalności eksportu, subsydiowanie/finansowanie wynagrodzeń dla personelu zajmują-
cego się działalnością eksportową, subsydiowane pożyczki, gwarancje eksportowe).

Zakończenie

Podstawowe cele polityki wspierania przedsiębiorczości to wzrost zatrudnienia, wzrost 
gospodarczy, poprawa konkurencyjności gospodarki, rozwój regionalny i strukturalny. 
Wymienionym celom odpowiadają określone obszary wsparcia, a mianowicie wspiera-
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nie zakładania firm, finansowania i dostępu do kapitału, badań i rozwoju /B+R/ oraz no-
wych technologii, informacji, doradztwa i edukacji, internacjonalizacji/eksportu, zatrud-
nienia, inwestycji, rozwoju infrastruktury oraz ograniczenia biurokracji. W każdym z ob-
szarów stosuje się zróżnicowane i komplementarne instrumenty wsparcia z grupy finan-
sowych, informacyjno-doradczych, regulacyjnych i organizacyjnych. Pozytywne oddzia-
ływanie wsparcia jest efektem łączenia instrumentów, co przedstawiono w ujęciach ta-
belarycznych.

Generalnie wymienione instrumenty wsparcia mają charakter bezpośredni (transfe-
ry finansowe, bezpłatne doradztwo) lub pośredni (związany z kształtowaniem otocze-
nia działalności gospodarczej (infrastruktura, ograniczenie biurokracji). Ewolucja zarzą-
dzania zróżnicowanymi instrumentami polega na stopniowym odchodzeniu od bezpo-
średnich transferów finansowych na rzecz instrumentów związanych z transferem wie-
dzy i doradztwem, na których kształt proponuje się zwrócić szczególną uwagę w dal-
szych częściach raportu. Efektywne wykorzystanie tych instrumentów jest warunkowa-
ne ich specjalizacją i trafnym ukierunkowaniem. 

Analiza rozwoju regionalnego Małopolski wskazuje na następujące rekomendacje 
związane z zarządzaniem wsparciem przedsiębiorczości w postaci transferu informacji, 
wiedzy i technologii ze środków publicznych, zwłaszcza z funduszy UE:

1) Cele i założenia propagowane w programach pomocowych w tej dziedzinie 
(szkoleń, doradztwa, technologii) wymagają promocji i objaśniania korzyści. Przeka-
zywanie wsparcia w tej dziedzinie winno być jednoczesne z uświadamianiem po-
trzeby uzyskania takiego wsparcia. 
2) Należy rozwijać akcję promocji ofert szkół wyższych oraz instytucji publicznych 
zajmujących się działalnością szkoleniową, doradczą i transferem technologii, gdyż 
przedsiębiorcy wykazują ograniczoną wiedzę na ich temat.
3) Oferta wymienionych wyżej instytucji związanych z transferem informacji i wie-
dzy powinna być dostosowywana do specjalistycznych potrzeb firm. Podstawą dla 
diagnozy takich potrzeb może być badanie silnych i słabych stron klastrów – geogra-
ficznych skupisk branżowych MSP w regionie.
4) Należy położyć nacisk na stymulowanie aktywnych form promocji innowacji 
i nabywania wiedzy. Pomocna może być sieć bezpłatnych konsultantów (np. Punk-
ty Konsultacyjne Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości), przy stworzeniu me-
chanizmów umożliwiających odbywanie konsultacji w firmach, telefonicznie i przez 
Internet, aby rozwinąć więcej szybkich i wygodnych kanałów komunikacji – od naj-
prostszej, internetowej, przez telefoniczną, aż po bezpośrednie konsultacje z wyspe-
cjalizowanym doradcą w jego biurze lub firmie. 
5. Dobrym rozwiązaniem byłby bezpłatny mentoring, jako usługa ogólnej diagno-
zy potencjału firmy, uświadomienia jej potrzeb w zakresie technologii i strategii roz-
woju.
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