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Rozdział VI 

 

Katarzyna Łukaszewska
1
 

 
Źródła finansowania działalności małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce 

 

Streszczenie:  

Artykuł podejmuje problematykę wyboru źródeł finansowania działalności 

sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Celem artykułu jest określenie istotności 

i problemów w pozyskaniu środków finansowania zewnętrznego. 

Z przeprowadzonej analizy wynika, iż największym pod względem wartości 

źródłem finansowania sektora małych i średnich przedsiębiorstw stanowi kapitał 

własny, następnie kredyty i pożyczki bankowe oraz środki zagraniczne, które 

w przeważającej części należy utożsamiać ze środkami z budżetu Unii Europejskiej. 

Zarówno w przypadku małych, jak i średnich przedsiębiorstw na znaczeniu 

zyskuje kredyt bankowy, na co wpływ ma wiele czynników. Rola pomocy UE 

w finansowaniu działalności wskazanych grup przedsiębiorstw jest znacznie niższa 

niż kredytu bankowego. Przedsiębiorcy w większości oceniają to źródło, jako mało 

istotne, identyfikując przy tym wiele barier w pozyskaniu środków UE, wśród 

których za najistotniejsze wskazują skomplikowaną stronę formalną procesu 

pozyskania pomocy UE. 

 
Słowa kluczowe: sektor MŚP, źródła finansowania, środki UE, dotacje UE 

 
6.1. Źródła finansowania polskich przedsiębiorstw 

Głównym celem podmiotów komercyjnych jest maksymalizacja zysku, którego 

nieodłącznym elementem jest optymalne gospodarowanie posiadanymi czynnikami 

produkcji. Gospodarowanie w przedsiębiorstwie wymaga ciągłości procesów 

decyzyjnych. Jedną z kluczowych determinant podejmowania decyzji zarządczych 

w przedsiębiorstwie jest poziom posiadanego kapitału oraz wielkość osiąganych 

przychodów i kosztów. Optymalne zarządzanie obszarem finansów stanowi 

podstawę do prawidłowego funkcjonowania oraz rozwoju przedsiębiorstwa 

(Chęciński, s. 398). Zarządzanie jego kapitałem obejmuje m.in. podejmowanie 

decyzji w zakresie: 

 pozyskiwania kapitału ze źródła odpowiadającego aktualnym potrzebom 

i celom jednostki oraz jej sytuacji gospodarczo-finansowej, 

 sposobu inwestowania posiadanego lub pozyskanego z innych źródeł 

kapitału, 
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 sposobu zarządzania kapitałem obrotowym (Matejun, Szymańśka, s. 207).  

Zarówno bieżąca, jak i inwestycyjna działalność podmiotu może być 

finansowana z kapitału własnego lub obcego. Kapitał własny cechuje się wprawdzie 

brakiem lub ograniczeniem ryzyka, jednak uznawany jest za droższy niż kapitał 

obcy. Wykorzystywanie kapitału własnego pozwala na zachowanie niezależności, 

z drugiej jednak strony korzystanie jedynie z tego rodzaju kapitału może skutkować 

niedoinwestowaniem przedsiębiorstwa i spowalniać lub ograniczyć rozwój 

podmiotu (Konopska, Struś, s. 2).  

Przedsiębiorcy aktualnie posiadają relatywnie szeroki wachlarz źródeł 

pozyskania kapitału obcego, wśród których wyszczególnić należy m.in.: 

 leasing finansowy, 

 pożyczki i kredyty bankowe, 

 pożyczki udzielane przez fundusze pożyczkowe, 

 poręczenia udzielane przez fundusze poręczeniowe, 

 emisję papierów dłużnych, 

 dotacje ze środków UE (Waga, s. 35). 

Ostateczny wybór źródła zależy od wielkości przedsiębiorstwa, fazy rozwoju 

jednostki, kondycji finansowej czy celu przeznaczenia kapitału. Strukturę źródeł 

finansowania nakładów inwestycyjnych, z uwzględnieniem wielkości 

przedsiębiorstw, w 2012 r. i 2014 r. przedstawiono w tabeli 6.1.  

Z analizy danych zawartych w tabeli 1 wynika, iż główne źródło finansowania 

nakładów inwestycyjnych polskich przedsiębiorstw, bez względu na ich wielkość, 

stanowiły środki własne. Ogólny udział kapitału własnego w finansowaniu 

przedsięwzięć inwestycyjnych przedsiębiorstw zmniejszył się w badanym okresie 

o 2,38 punktu procentowego, co należy uznać za relatywnie mało istotną zmianę. 

Drugie źródło finansowania, biorąc pod uwagę wielkości ogółem, stanowiły kredyty 

i pożyczki krajowe, a trzecią – środki bezpośrednio z zagranicy, przy czym obie 

kategorie odnotowały w badanym okresie wzrost. Zmiany struktury źródeł 

finansowania kształtowały się w latach 2012-2014 odmiennie dla poszczególnych 

grup wielkości podmiotów. 
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Tabela 6.1.  Źródła finansowania nakładów inwestycyjnych w firmach 

(bez mikroprzedsiębiorstw) w 2012 i 2014 r. 

Źródło: Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2015 PARP, 

Warszawa, s.26, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 

2017, PARP, Warszawa, s. 32 

 

Specyficzną grupę podmiotów w zakresie sposobu finansowania stanowią 

przedsiębiorstwa z sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw (sektor MŚP). 

Podmioty te posiadają ograniczony dostęp do finansowania zewnętrznego głównie 

ze względu na niską wiarygodność finansową, brak historii kredytowej oraz brak 

zabezpieczeń w majątku. Instytucje finansowe jako powody niedostępności kapitału 

dla sektora MŚP identyfikują także zbyt niskie wkłady własne, niekorzystne wyniki 

finansowe oraz niewystarczającą wiedzę przedsiębiorców, która prowadzi 

do problemów z prawidłowym wypełnieniem wniosku kredytowego, zrozumieniem 

produktów oferowanych przez bank czy problemów z kalkulacją niezbędnych 

danych finansowych (Konopska, Struś, s. 6). Zjawisko niewystarczającego poziomu 

finansowania zewnętrznego sektora MŚP nosi w literaturze nazwę luki kapitałowej 

i klasyfikowane jest jako jedna z najbardziej istotnych barier rozwoju podmiotów 

MŚP (Kozłowski, 2016, s. 314). 

Przedsiębiorstwa sektora MSP od lat finansują swoją działalność, w tym także 

inwestycyjną, w przeważającej części z kapitału własnego. W latach 2012-2014 

udział środków własnych w finansowaniu nakładów inwestycyjnych małych 

i średnich przedsiębiorstw zmniejszył się z poziomu 65,70% do 62,43%. Należy 

Wyszczególnienie 
Środki 

własne 

Środki 

budżetowe 

Kredyty 

i 

pożyczki 

krajowe 

Środki 

bezpośrednio 

z zagranicy 

Inne 

źródła 

razem 

Nakłady 

niefinansowe 

2014 

Małe 59,93% 4,79% 21,63% 7,43% 5,09% 1,14% 

Średnie 63,70% 4,25% 15,64% 8,46% 6,83% 1,11% 

MSP(bez mikro) 62,43% 4,43% 17,66% 8,11% 6,25% 1,12% 

Duże 71,23% 2,47% 8,47% 10,35% 2,97% 4,52% 

Ogółem 68,21% 3,14% 11,62% 9,58% 4,10% 3,35% 

2012 

Małe 64,24% 4,04% 20,98% 6,11% 3,72% 0,91% 

Średnie 66,39% 3,41% 15,04% 8,48% 5,60% 1,08% 

MSP(bez mikro) 65,70% 3,61% 16,94% 7,72% 5,00% 1,03% 

Duże 73,33% 4,97% 5,25% 6,00% 5,93% 4,53% 

Ogółem 70,59% 4,48% 9,46% 6,62% 5,59% 3,27% 
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podkreślić, że największy spadek udziału analizowanego źródła odnotowały 

przedsiębiorstwa małe – spadek blisko o 4,37 punktu procentowego. Kolejnymi 

źródłami finansowania w badanym okresie dla sektora MSP były, podobnie 

jak w przypadku wielkości ogółem, kredyty i pożyczki krajowe oraz środki 

z zagranicy, które w większości należy identyfikować ze środkami z budżetu Unii 

Europejskiej (Kokot-Stępień, s. 25).  

 

6.2. Kredyt bankowy, jako źródło finansowania MŚP 

Kredyty oraz pożyczki bankowe stanowią jedne z podstawowych źródeł 

zewnętrznych finansowania działalności inwestycyjnej polskich przedsiębiorstw. 

Wraz z jego wzrostem, maleje udział omawianej grupy źródeł w strukturze 

finansowania działalności innowacyjnej. Jest to oczywista konsekwencja 

dysproporcji pomiędzy potencjałem kapitałowym dużych, średnich i małych 

przedsiębiorstw.  

Im mniejsze jest przedsiębiorstwo, tym mniejszy jego potencjał kapitałowy 

i większe zapotrzebowanie na kapitał obcy. Proporcjonalnie odwrotnie kształtuje się 

jednak zależność między wielkością przedsiębiorstwa a dostępnością 

do zewnętrznego źródła finansowania w postaci kredytu bankowego. Jak już zostało 

wcześniej wspomniane, specyficzną grupę w zakresie źródeł finansowania stanowi 

sektor MŚP, który zgłasza duży popyt na finansowanie zewnętrzne, 

przy jednocześnie niskim poziomie wiarygodności i zdolności kredytowej.  

W ostatnich latach jednak, sektor MP pozyskiwał z rynku bankowego coraz 

większe kwoty środków. Wartość kredytów udzielonych przedsiębiorcom przez 

sektor bankowy w latach 2012-2016 przedstawiono w tabeli 6.2. 

W latach 2012-2016 wartość bilansowa brutto kredytów udzielonych 

przedsiębiorstwom z sektora MŚP zwiększyła się o ponad 17% i na koniec 2016 

wyniosła 193,6 mld zł. W całym analizowanym okresie, za wyjątkiem 2013 r., 

wartość udzielonych kredytów dla sektora MŚP systematycznie wzrastała z roku 

na rok ze średnim tempem na poziomie 4,13% r/r. Średnie tempo dynamiki 

łańcuchowej dla wartości kredytów udzielonym dużym przedsiębiorstwom było 

wyższe o aż 5,53 punktu procentowego i wyniosło 9,66%. 
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Tabela 6.2. Wartość kredytów dla przedsiębiorstw z wyszczególnieniem rodzajów 

kredytów w latach 2012-2016 

Wyszczególnienie 
Wartość bilansowa brutto (mld zł) 

2012 2013 2014 2015 2016 

Ogółem 272,2 278,0 300,9 327,3 344,9 

MSP 164,8 163,9 175,6 185,8 193,6 

Operacyjne 62,3 59,0 62,6 65,5 69,6 

Inwestycyjne 47,2 50,5 53,3 57,7 62,1 

Nieruchomości 42,0 40,8 42,7 44 42,4 

Pozostałe 

należności 
14,2 13,6 17,0 18,5 23,4 

Duże 

przedsiębiorstwa 
107,4 114,0 125,3 141,5 151,3 

Operacyjne 47,1 50,3 50,1 56,6 56,6 

Inwestycyjne 34,4 36,5 42,7 44,8 51,5 

nieruchomości 9,2 8,8 8,4 13,4 16,5 

Pozostałe 

należności 
16,7 18,5 24,0 26,6 26,6 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o sytuacji banków w 2013 r, Urząd 

komisji nadzoru finansowego, Warszawa, 2014 oraz Raportu o sytuacji banków 

w 2016 r. 
 

Rysunek 6.1. Dynamika łańcuchowa wartości kredytów udzielonym polskim 

przedsiębiorstwom w latach 2013-2016 

-5,00%

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

2013 2014 2015 2016

Ogółem MSP Duże przedsiębiorstwa

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o sytuacji banków w 2013 r, 

Urząd komisji nadzoru finansowego, Warszawa, 2014 oraz Raportu o sytuacji 

banków w 2016 r. 

 

Sektor MŚP zaciągał kredyty o najwyższej wartości na cele operacyjne, których 

wielkość wahała się w badanym okresie od 59 mld zł do 65,5 mld zł. Na koniec 

badanego okresu wartość kredytów operacyjnych MŚP w stosunku do 2012 roku 

zwiększyła się o 7,3mld zł., co stanowi wzrost w badanym okresie o 11,72%  (Rys. 
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6.1.). 

 Dopiero w drugiej kolejności małe i średnie przedsiębiorstwa zaciągały 

kredyty na działalność inwestycyjną. Wartość tej kategorii kredytów była niższa 

w badanym okresie od wartości kredytów zaciąganych na cele operacyjne średnio 

o 9,6 mld zł. Niższa w stosunku do kredytów operacyjnych była także średnia 

wielkość dynamiki łańcuchowej wartości kredytów inwestycyjnych, która wyniosła 

średnio 7,1% (rys. 6.2.). 
 

Rysunek 6.2. Wartość kredytów udzielonych sektorowi MŚP w latach 2012-2016 

(w mld zł) 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Raportu o sytuacji banków w 2013 r, Urząd 

komisji nadzoru finansowego, Warszawa, 2014 oraz Raportu o sytuacji banków w 2016 r., 

Urząd komisji nadzoru finansowego, Warszawa, 2017 

 

Podejmując próbę zidentyfikowania czynników wzrostu aktywności kredytowej 

banków na rzecz sektora MŚP pod uwagę należy wziąć wiele różnorodnych 

czynników. Wśród czynników ekonomicznych należy wyróżnić m.in.: 

 wysoki poziom konkurencji w sektorze bankowym, 

 obniżenie w badanym okresie stopy WIBOR, 

 wspieranie sektora MŚP programami gwarancji i poręczeń kredytowych. 

 

Duża konkurencja wymusza na podmiotach sektora bankowego ciągły rozwój 

i tworzenie nowych produktów odpowiadających na zgłaszane przez stronę 

popytową zapotrzebowanie. Od wielu lat banki posiadają w swojej ofercie kredyty 

dla przedsiębiorstw z sektora MŚP, które uwględniają specyfikę funkcjonowania 

przedsiębiorstw z tego sektora. 

Udzielane przez banki kredyty dla sektora MŚP podlegają zmiennemu 

oprocentowaniu, którego bazę, co do zasady stanowi suma WIBOR 3M oraz stałej 

marży banku
2
. WIBOR to wysokość oprocentowania na polskim rynku 

międzybankowym, natomiast WIBOR 3M to wysokość oprocentowania pożyczki 

                                                           
2  Na podstawie ofert dla biznesu banków: Alior Bank, BZ WBK, mBank, PKO Bank Polski, 

stan na dzień 17.11.2017 r. 
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międzybankowej na okres trzech miesięcy (nbpportal.pl). Należy więc wskazać, 

iż od wielkości stopy WIBOR zależy koszt kredytu udzielanego przedsiębiorstwom. 

Stawki WIBOR oraz WIBOR 3M w latach 2012-2016 przedstawiono w tabeli 6.3. 

 

Tabela 6. 3. Stawki WIBOR oraz WIBOR 3M w latach 2012-2016 
 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://wibor.money.pl/ 

[dostęp: 17.11.2017] 

 

Rysunek 6.3. Dynamika łańcuchowa zmian stawek WIBOR i WIBOR 3M w latach 

2012-2016 
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Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych ze strony https://wibor.money.pl/ [dostęp: 

17.11.2017] 

Stawki WIBOR w latach 2012-2016 sukcesywnie zmniejszała się w średnim 

tempie 21% rok do roku. Należy, więc wskazać, że spadek stawek WIBOR był 

relatywnie istotny i, przy niezmienionym poziomie marż banków, mógł wpłynąć 

na obniżenie kosztów kredytu przedsiębiorstw, a pośrednio także przyczynić się 

do zwiększenia zainteresowaniem pozyskania kredytu przez przedsiębiorstwa 

(rys. 6.3.).  

Ze względu na duże znaczenie sektora MŚP dla polskiej gospodarki, działalność 

przedsiębiorstw mikro-, małych i średnich wspierana jest przez prowadzoną politykę 

państwa oraz politykę Unii Europejskiej. Obszar wsparcia nie dotyczy jedynie 

bezpośredniego wsparcia finansowego, ale także pomocy pośredniej, do której 

należy zaliczyć gwarancje i poręczenia kredytu. 

W 2013 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wdrożył, w ramach rządowego 

programu o nazwie „Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń 

i gwarancji BGK”, tzw. Portfelową Linię Kredytową De Minimis. Wskazana 

inicjatywa skierowana jest do przedsiębiorców z sektora MŚP, dla których dostęp 

do kredytu z sektora bakowego jest utrudniony ze względu na brak wystarczającego 

Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 

WIBOR 3M 4,9132 3,0294 2,5143 1,7445 1,7005 

WIBOR 4,9236 3,0261 2,5484 1,8133 1,7966 
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zabezpieczenia. Założeniem inicjatywy jest udzielenie gwarancji podmiotom MŚP 

ubiegającym się o kredyt obrotowy lub inwestycyjny. W ramach Portfelowej Linii 

Kredytowej De Minimis od momentu uruchomienia programu do końca III kwartału 

2015 r. banki udzieliły kredytów 96-ciu tys. przedsiębiorstwom z sektora MŚP 

o wartości 41 mld PLN. Kwota gwarancji dla wskazanych wielkości kredytów 

wyniosła 23 mld zł (NBP, 2016, s. 52). 

Pomoc w zakresie pozyskania przez polski sektor MŚP finansowania w postaci 

kredytu lub pożyczki udzielana jest również ze stronu UE. 

 

6.3. Finansowanie działalności małych i średnich przedsiębiorstw ze 

środków Unii Europejskiej 

Trzecim źródłem o największym udziale w finansowaniu działalności 

przedsiębiorstw z sektora MŚP stanowią środki z zagranicy, które należy 

w większości utożsamiać ze środkami z budżetu Unii Europejskiej. Wielkość 

udziału środków zagranicznych w porównaniu do kredytów i pożyczek bakowych 

oraz kapitału własnego, jest znacznie niższa i dla sektora MŚP wynosi tylko 8,11%.  

Pomoc ze środków UE udzielana jest przedsiębiorstwom zarówno w formie 

zwrotnej, jak i bezzwrotnej. Formy bezzwrotne należy identyfikować z dotacjami 

UE, których zakres pomocy oraz warunki otrzymania regulowane są 

poszczególnymi programami krajowymi i regionalnymi w ramach wyznaczonych 

osi priorytetowych. Co do zasady programy, w ramach których można otrzymać 

bezzwrotną pomoc UE kierowane są do wszystkich grup przedsiębiorstw, jednak 

niektóre działania programów nakierowane są na pomoc stricte podmiotom sektora 

MŚP i ograniczają lub nawet wykluczają możliwość pozyskania dotacji przez duże 

przedsiębiorstwa.  

Pomoc zwrotną UE stanowią pożyczki unijne oraz gwarancje i poręczenia 

unijne. Środki te przekazywane są przedsiębiorstwom przez pośredników, takich jak 

fundusze pożyczkowe i fundusze poręczeniowe. Wiele funduszy nawiązuje 

współpracę z bankami komercyjnymi w celu bardziej efektywnego wykorzystania 

środków i wsparcia sektora MŚP. Koszt pozyskania pożyczki lub poręczenia jest 

uzależniony od oferty poszczególnych funduszy, jednak z założenia powinien być 

niższy od kosztu pożyczki lub poręczenia udzielanego na warunkach rynkowych. 

Zadeklarowane przez małych i średnich przedsiębiorców znaczenie środków UE 

w formie pomocy zwrotnej, jak i bezzwrotnej przedstawiono na wykresie 

6.3. i wykresie 6.4.  
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Rysunek 6.4. Zadeklarowane przez małych przedsiębiorców znaczenie źródeł 

pozyskanych ze środków UE 
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Źródło: Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych, Związek Banków Polskich, 

Warszawa, 2017, s. 16 

 

Rysunek 6.5. Zadeklarowane przez średnich przedsiębiorców znaczenie źródeł 

pozyskanych ze środków UE 
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Źródło: Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych, Związek Banków Polskich, 

Warszawa, 2017, s. 16 

 

Małe i średnie przedsiębiorstwa deklarują, że pomoc zwrotna jest dla nich mniej 

znaczącym źródłem niż pomoc bezzwrotna. Najmniejsze znaczenie dla obu grup 

przedsiębiorstw mają pożyczki unijne, obie grupy zdeklarowały bardzo małe 

znaczenie na ponad 50-cio% poziomie. W przypadku jednak średnich 

przedsiębiorstw 10% respondentów uznało tę formę finansowania za źródło o raczej 

dużym znaczeniu, natomiast wśród przedsiębiorstw małych jedynie 5% badanych 

oceniło pożyczki unijne na takim poziomie istotności(rys. 6.5.). Również 

w przypadku dotacji przedsiębiorstwa średnie deklarują duże znaczenie na poziomie 

prawie dwukrotnie wyższym (16%) niż przedsiębiorstwa małe (9%).  

Pomimo iż pomoc UE często skierowana jest do sektora MŚP w sposób 
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bezpośredni, to przedsiębiorstwa tego sektora identyfikują wiele problemów 

w pozyskiwaniu finansowania z UE. Małe i średnie przedsiębiorstwa wskazują 

na różne bariery w otrzymaniu środków z funduszy UE (rys. 6.6.). 

Dla większości małych i średnich przedsiębiorstw największą barierę stanowią 

relatywnie trudne procedury ubiegania się o fundusze, a także zbyt długi okres 

rozpatrywania wniosku oraz trudności w jego przygotowaniu. Należy zwrócić 

uwagę, iż jedynie niespełna 10% deklaruje, że problem w pozyskaniu środków UE 

stanowi niespełnianie przez firmę wymagań związanych z ubieganiem się 

pozyskanie pomocy. Oznacza to, że zdaniem przedsiębiorców trudności w zakresie 

pozyskania środków UE związane są w większym stopniu ze stroną formalną 

ubiegania się o dofinansowanie czy poręczenie, niż z aspektami merytorycznymi. 

Na tej podstawie można wysnuć przypuszczenie, iż formalna strona procesu 

ubiegania się o pomoc UE nie jest dostosowana do specyfiki działalności MŚP 

i znacząco zniechęca przedsiębiorców do tej formy finansowania.  

 

Rysunek 6.6. Problemy w pozyskaniu ze środków z funduszy UE 
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Źródło: Polscy przedsiębiorcy o usługach bankowych, Związek Banków Polskich, 

Warszawa, 2017, s. 23 

 

Dodatkowo z badania przeprowadzonego przez Centrum Badań 

Marketingowych INDICATOR wynika także, iż relatywnie niewielki odsetek 

przedsiębiorców planuje ubieganie się o pomoc ze środków UE.  

 



82 
 

Tabela 6.4. Odsetek przedsiębiorstw deklarujących plany w zakresie pozyskania 

finansowania z budżetu Unii Europejskiej 

Odpowiedzi 

przedsiębiorców 

Małe 

przedsiębiorstwa 

Średnie 

przedsiębiorstwa 

Średnio małe i 

średnie 

przedsiębiorstwa 

Zdecydowanie 

nie 
29% 21% 25% 

Raczej nie 42% 36% 39% 

Ani tak ani nie 18% 20% 18% 

Tak 10% 23% 16,5% 

Brak odpowiedzi 1% 0 0,5% 

Źródło: Opracowanie na podstawie wyników badania Polscy przedsiębiorcy o usługach 

bankowych, Związek Banków Polskich, Warszawa, 2017, s. 34 

 

Ponad 60% przedsiębiorców zapytanych o zamiar skorzystania w 2017 r. 

ze środków UE odpowiedziało na postawione pytanie przecząco, a jedynie 

ok. 16,5% deklaruje plany wsparcia działalności środkami UE (tabela 6.4.). Bardziej 

negatywnie nastawione do pozyskania finansowania UE były małe 

przedsiębiorstwa, z których ok. 71% zanegowało zamiar ubiegania się o pomoc UE, 

a jedynie 10% przyznało, że rozważa taką możliwość. Wśród przedsiębiorstw 

średnich znacznie większy odsetek respondentów, bo na poziomie 23%, jest 

zainteresowanych środkami UE, a ok. 57% nie bierze tego źródła finansowania pod 

uwagę. 

Końcowo, na podstawie analizy przeprowadzonej w niniejszym artykule należy 

stwierdzić, że kapitał własny pozostaje podstawowym źródłem finansowania 

działalności przedsiębiorstw bez względu na ich wielkość. Tendencja ta zmieniała 

się jednak w niewielkim stopniu i udział kapitału własnego w finansowani małych 

i średnich przedsiębiorstw zmniejszył się w ostatnich latach na rzecz takich źródeł, 

jak kredyty i pożyczki bankowe oraz finansowania ze środków UE. Małe i średnie 

przedsiębiorstwa identyfikują jednak wiele barier w procesie ubiegania się o pomoc 

UE i zasadnicza większość deklaruje, że nie skorzysta z tej formy finansowania. 

 

Small and medium-sized enterprises financing sources in Poland 

 
Summary  

The article treats of the problem on the selection of sources of the financing of 

the economic activity of small and medium-sized enterprises sector. The aim of this 

article is to determine the relevance and problems in successfully obtaining external 

financing.  

The analysis results state that the biggest financing source for small and medium 

enterprises is equity capital, followed by bank loans as well as foreign resources 

which, for the most part, should be identified as funds of the European Union 
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budget. 

For both, small and medium-sized enterprises, bank loans are becoming more 

important, which is connected with many different factors. The role of the European 

Union in financing of the SME sector is much lower than the aforementioned bank 

loans. Entrepreneurs mostly recognize this kind of external financing as negligible. 

They also identify many barriers in the process of obtaining the EU funds. The 

biggest difficulty for small and medium entrepreneurs is the complicated formal side 

of the EU financing donations. 

 

Key words: SME sector, financing sources, EU funds, EU donations 
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