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O trudnej sytuacji na polskim rynku pracy świadczą znaczące rozmiary 

zjawiska bezrohocia. W ostatnich latach stopy bezrobocia w Polsce były 

ogólnie wyższe od przeciętnych stóp bezrobocia w Unii Europejskiej. Powa-

żnym problemem jest zwłaszcza bezrobocie osób młodych, poniżej 25 roku 

życia. W wielu dokumentach Wspólnoty podkreśla się konieczność zapew-

nienia młodzieży odpowiedniego przygotowania zawodowego oraz warunków 

do zdobycia jak najwyższych kwalifikacji. We wdrożeniu tych zaleceń upat-

ruje się możliwość zwiększenia mobilności kwalifikacyjnej, zawodowej i prze-

strzennej młodych ludzi, co pozwoli zmniejszyć wśród nich bezrobocie. 

W przypadku polskiej gospodarki ważne jest dostosowanie kierunków i form 

kształcenia do aktualnych potrzeb gospodarki, a także usprawnienie zasad 

praktyk zawodowych i stażów absolwenckich.

Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce stanowiły w roku 2000 ponad 

99,8% ogólnej liczby przedsiębiorstw w gospodarce i ich udział na przestrzeni 

ostatnich 10 lat systematycznie wzrastał. W 2000 r. ich liczba wzrosła 

w porównaniu z rokiem 1990 o ponad 330%. Największy przyrost nowych 

jednostek wystąpił w przedsiębiorstwach najmniejszych (a wśród nich w za-

trudniających do 5 osób), natomiast najmniejszy wzrost odnotowano w licz-

bie przedsiębiorstw średnich. W latach 1993-2000 systematycznie wzrastał 

udział sektora MSP w przychodach ze sprzedaży produktów, towarów 

i materiałów w całej gospodarce. W 1993 r. wynosił on 40%, w 1998 r. 

ponad 51%, a w 2000 r. 64,2%.

Rząd przywiązuje dużą wagę do wspierania rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw. Najważniejszą, integrującą wszystkie dotychczasowe dzia-

łania, inicjatywą rządową skierowaną do małych i średnich przedsiębior-

ców jest program „Kierunki działań rządu wobec małych i średnich przed-

siębiorstw od 2003 do 2006 roku”, przyjęty przez Radę Ministrów w lu-

tym 2003 r .1

Celem działań wspierających małych i średnich przedsiębiorców, po-

dejmowanych przez rząd, jest pobudzenie ich aktywności gospodarczej

1 Na podstawie: Kierunki działań rządu wohec małych i średnich przedsiębiorstw od 2003 do 

2006 roku, www.mg.gov.pl



zapewniającej wzrost zatrudnienia, podniesienie ich konkurencyjności i zdol-
ności do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim.

Polityka rządu wobec małych i średnich przedsiębiorstw jest realizowana 
za pomocą instrumentów prawnych, organizacyjnych, informacyjno-szkole-
niowych i finansowych w następujących obszarach:

-  wspieranie przedsięwzięć służących rozwojowi przedsiębiorstw;
-  poprawa otoczenia prawnego i administracyjnego MSP;
-  rozwój otoczenia instytucjonalnego MSP;
-  wspieranie integracji firm i działalności na forum międzynarodowym.
Beneficjentami wsparcia bezpośredniego są mali i średni przedsiębiorcy,

a pośredniego instytucje pracujące w ich otoczeniu, tworzące lepsze warunki 
dla ich działania.

Źródłem finansowania zadań zapisanych w tym dokumencie są środki 
budżetowe, środki programu PHARE, a od momentu przystąpienia Polski 
do Unii Europejskiej będą to również środki Funduszy Strukturalnych

Na podstawie programu Kierunki działań rządu wobec małych i średnich 
przedsiębiorstw od 2003 do 2006 roku oferowane jest, za pośrednictwem 
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, wsparcie przedsiębiorcom. 
Szczegółowe zasady korzystania przez przedsiębiorców z dostępnego wsparcia 
zostały określone w rozporządzeniu Rady Ministrów z 20 lutego 2003 r. 
w sprawie działań podejmowanych przez Polską Agencję Rozwoju Przedsię-
biorczości.

Aktualnie przedsiębiorcy mogą uzyskać wsparcie ze środków krajowych:
•  na dofinansowanie kosztów usług doradczych w zakresie tworzenia 

konsorcjów dla wspólnego ubiegania się (przez MSP) o krajowe i zagra-
niczne zamówienia publiczne (dotaqa na wspólną ofertę);

•  na dofinansowanie kosztów usług doradczych związanych z łączeniem 
i przejęciami przedsiębiorstw w celu ułatwienia konsolidacji sektora MSP 
(dotacja na konsolidację);

•  na dofinansowanie kosztów udziału w imprezach targowych i wysta-
wienniczych, usług doradczych i szkoleniowych związanych z przygotowaniem 
planu rozwoju działalności małego i średniego przedsiębiorstwa (dotacja na 
wspólne przedsięwzięcia adresowana do grup producenckich oraz zaopatrze-
niowych w celu konsolidacji zakupów oraz obniżenia kosztów sprzedaży);

•  na uzyskanie certyfikatów w zakresie systemów zarządzania jakością, 
środowiskiem oraz bezpieczeństwem i higieną pracy;

•  na dofinansowanie kosztów szkoleń poniesionych przez podmioty 
prowadzące działalność szkoleniową oraz przez małych przedsiębiorców 
uczestniczących w szkoleniach organizowanych przez powyższe instytucje 
(dotacja szkoleniowa);

•  na finansowanie części kosztów przedsięwzięcia w zakresie działalności 
innowacyjnej obejmującej wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych,



zakup licencji krajowych lub zagranicznych, zakup maszyn, urządzeń i in-

stalacji oraz ich montażu, budowę, rozbudowę lub modernizację budynków 

i instalacji niezbędnych do wprowadzenia innowacji.

W ramach programu PHARE 2000 możliwa jest pomoc ze środków:

•  Projektu „Wstęp do jakości” -  przedsiębiorcy mogą ubiegać się o dota-

cje na współfinansowanie kosztów usług doradczych i szkoleniowych zwią-

zanych z podnoszeniem jakości produktów i usług.

•  Projektu „Innowacje i technologie dla rozwoju przedsiębiorstw” -  moż-

liwe jest uzyskanie dotacji na współfinansowanie kosztów usług doradczych 

i szkoleniowych dla przedsiębiorców, którzy rozwijają swoje firmy poprzez 

wdrażanie rozwiązań innowacyjnych i nowych technologii.

W ramach uruchomionego w 2003 roku programu PHARE 2001 przed-

siębiorcy mogą uzyskać wsparcie ze środków następujących projektów:

•  Programu Rozwoju Przedsiębiorstw -  przeznaczonego na dofinan-

sowanie usług doradczych związanych m. in. z marketingiem i rozwojem 

rynków, zarządzaniem, rozwojem zasobów ludzkich w firmie i szkoleniem 

pracowników, finansami i rachunkowością, systemami jakości, planowaniem 

strategicznym, nowymi technologiami.

•  Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych -  przeznaczonego 

dla firm eksportujących i potencjalnych eksporterów. Dofinansowywane są 

usługi doradcze związane z tworzeniem i wdrażaniem indywidualnych planów 

rozwoju eksportu firm. W ramach rozwijania rynków eksportowych przed-

siębiorstwo może ubiegać się o dotacje m. in. na badanie rynków, udział 

w targach i misjach handlowych, opracowanie i wydanie materiałów promo-

cyjnych czy poszukiwanie partnerów.

•  Program u Rozwoju Firm Internetowych — służącemu wspieraniu 

przedsiębiorstw rozwijających się na podstawie technologii internetowych. 

Dotacje przeznaczone są na współfinansowanie kosztów usług doradczych 

związanych z rozwojem firmy i z uruchomieniem działalności przedsię-

biorstwa.

•  Funduszu Dotacji Inwestycyjnych -  umożliwiającemu dofinansowanie 

zakupu nowych maszyn i urządzeń (z uwzględnieniem zakupu nowego 

sprzętu komputerowego z oprogramowaniem), środków transportu.

W ramach PHARE 2000 z programów regionalnych, tj. Programu Roz-

woju Przedsiębiorstw, Programu Rozwoju Przedsiębiorstw Eksportowych oraz 

b und uszu Dotacji Inwestycyjnych, małe i średnie firmy mogą uzyskać dotacje 

przeznaczone na dofinansowanie usług doradczych oraz szkoleniowych, 

a także na inwestycje (są one dostępne w pięciu województwach: warmińsko- 

-mazurskim, podkarpackim, lubelskim, śląskim, podlaskim).

Ponadto realizacja programu Kapitał dla przedsiębiorczych, przyjętego 

w sierpniu 2002 r., którego celem jest budowa zintegrowanego, efektywnego



systemu regionalnych i lokalnych instytucji finansowych, ułatwi przedsię-

biorcom dostęp do zewnętrznych źródeł finansowania. Kolejne fundusze 

poręczeniowe i pożyczkowe są co roku dokapitalizowywane.

Dla przedsiębiorców oznacza to łatwiejszy dostęp do poręczeń i poży-

czek, a tym samym większe szanse na rozwój.

Realizacja tego programu zaowocuje znaczącym zwiększeniem szans dla 

osób: rozpoczynających działalność gospodarczą, zaś w przypadku małych 

i średnich przedsiębiorców -  zwiększeniem możliwości stabilnego rozwoju.

Bardzo ważnym dokumentem, którego realizacja przyniesie przedsiębior-

com znaczne wsparcie finansowe, jest również Narodowy Plan Rozwoju 

oraz przygotowane w jego ramach sektorowe programy operacyjne.

Narodowy Plan Rozwoju, przyjęty w styczniu 2003 r., jest strategicz-

nym, średniookresowym dokumentem planistycznym, pierwszym, który 

scala na poziomie krajowym horyzontalne, sektorowe i regionalne działania 

interwencyjne państwa, wskazuje kierunki rozwoju gospodarczego Polski 

w pierwszych latach po akcesji, mające zapewnić warunki sprzyjające 

długotrwałemu wzrostowi gospodarczemu i podniesieniu poziomu życia 

mieszkańców.

Najistotniejszymi, z punktu widzenia rozwoju przedsiębiorczości, będą 

trzy programy operacyjne dotyczące wzrostu konkurencyjności gospodarki, 

rozwoju zasobów ludzkich oraz rozwoju regionalnego.

Działania zaproponowane w tych programach zmierzają do zapewnienia 

przedsiębiorcom zintegrowanego pakietu pomocy, składającego się z usług 

doradczych, szkoleniowych oraz grantów inwestycyjnych.

W wyniku realizacji zaplanowanych działań przedsiębiorstwa objęte wspa-

rciem uzyskają możliwość zwiększenia poziomu inwestycji, poprawy produk-

tywności, zwiększenia eksportu i kooperacji międzynarodowej, zwiększenia 

zatrudnienia, osiągnięcia standardów UE w zakresie ochrony środowiska, 

pełniejszego wykorzystania szans na jednolitym rynku europejskim, adaptacji 

do działania w warunkach gospodarki opartej na wiedzy.

Ostatnia inicjatywa rządowa dotycząca rozwoju przedsiębiorczości to, 

przyjęty przez rząd w czerwcu 2003 r., raport Przedsiębiorczość >v Polsce, 

w którym zostały przedstawione, obok sytuacji makroekonomicznej oraz 

charakterystyki przedsiębiorców, najważniejsze problemy związane z funk-

cjonowaniem przedsiębiorstw. Zawarte zostały w nim również rekomendacje 

dla dalszych działań niezbędnych dla rozwoju gospodarczego oraz przedsię-

biorczości, które znalazły odzwierciedlenie w Planie działań prowzrostowych 

w latach 2003-2004 (Przedsiębiorczość -  Rozwój -  Praca II) przyjętym 

przez Radę Ministrów 1 lipca 2003 r.

W Planie działań prowzrostowych... jako podstawowy warunek dla przy-

spieszenia rozwoju gospodarczego wskazano pobudzenie przedsiębiorczości, 

a w szczególności ograniczanie barier rozwoju przedsiębiorstw.



Dla pobudzenia przedsiębiorczości podjęte zostaną działania zmierzające 

m. in. do:

-  unormowania zasad prowadzenia działalności gospodarczej w ramach 

nowej ustawy o wolności gospodarczej;

-  uproszczenia rejestracji nowych podmiotów gospodarczych (projekt 

zmian legislacyjnych w tym zakresie został już, w dniu 1 lipca br., przyjęty 

przez Radę Ministrów);

-  zwiększenia udziału przedsiębiorców w rynku zamówień publicznych;

-  sanacji portfela kredytowego banków i utworzenia funduszu poręcze- 

niowo-gwarancyjnego dla średniej wielkości przedsiębiorstw;

-  wspierania rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego;

-  wykorzystania aktywów otwartych funduszy emerytalnych w inwestycje 

infrastrukturalne i finansowanie rozwoju przedsiębiorstw;

-  poprawy skuteczności egzekucji wierzytelności i zobowiązań;

-  uproszczenia, unowocześnienia i przyspieszenia toku spraw związanych 

z wpisami w księgach wieczystych.
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