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Synospis. Jedną z największych barier rozwoju dla małych i średnich przedsiębiorstw jest trudny dostęp do zewnętrz-
nych źródeł fi nansowania. Dlatego tak istotne jest pozyskanie środków z funduszy unijnych. Celem artykułu jest przed-
stawienie kierunków przeznaczenia środków zewnętrznych oraz ich wpływu na konkurencyjność i funkcjonowanie 
wybranych fi rm. Zgromadzony materiał badawczy obejmuje wyniki badania ankietowego, przeprowadzonego wśród 
27 benefi cjentów środków zewnętrznych, działających na obszarze powiatu kaliskiego, konińskiego i tureckiego.

Wstęp
Pod pojęciem fi nansów przedsiębiorstwa rozumie się całokształt stosunków fi nansowych obejmujących 

gromadzenie i wydatkowanie środków pieniężnych oraz ich odpowiednie zorganizowanie zmierzające 
do osiągnięcia celów przedsiębiorstwa [Bielawska 2001]. Jednym z najważniejszych rodzajów kapitału, 
obok naturalnego, ludzkiego, społecznego i rzeczowego jest kapitał fi nansowy [Flejterski 2005]. Istnieje 
wiele źródeł, z których można go pozyskać. Zarządzający nim stoją przed trudnym wyborem kapitału, 
który będzie jak najbardziej racjonalny i doprowadzi do maksymalizacji korzyści właściciela przedsię-
biorstwa oraz do wzrostu wartości rynkowej fi rmy [Skowronek-Mielczarek  2007].

Odpowiednie zarządzanie fi nansami przedsiębiorstwa nabiera coraz większego znaczenia także ze 
względu na nasilające się działania konkurencyjne. Racjonalne decyzje fi nansowe pozwalają na uniknięcie 
wielu problemów, przygotowanie planów rozwojowych i restrukturyzacyjnych fi rmy [Rutkowski 2007]. 
Ponadto, decyzje podejmowane w tym obszarze wpływają także na funkcjonowanie innych działów 
jednostki oraz przedsiębiorstwa jako całości [Marcinkowska 2000]. Wybór odpowiedniego źródła fi nan-
sowania powinien zatem wynikać z określenia korzyści i kosztów, które może osiągnąć przedsiębiorstwo 
oraz ryzyka poszczególnych instrumentów i spodziewanych przychodów [Skowronek-Mielczarek 2005]. 

Podstawowym instrumentem stworzonym do zrealizowania w latach 2004-2006 celu, jakim był rozwój 
gospodarczy i wzrost zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw był Sektorowy Program Operacyjny Wzrost 
Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO WKP). Środki fi nansowe na realizację poszczególnych celów tego 
programu były uruchamiane z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Wysokość wkładu 
z EFRR wynosiła 1251,1 mln euro, a dofi nansowanie z krajowych środków publicznych wyniosło 388,5 oraz 
51,8 mln euro z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (SPO WKP, lata 2004-
2006, Dz.U. Nr 166, poz. 1744).

Kolejnym programem, z którego mogli skorzystać przedsiębiorcy ubiegający się o dofi nansowanie 
z UE w latach 2004-2006 był „Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego” (ZPORR). 
Jego celem było tworzenie warunków umożliwiających wzrost konkurencyjności regionów. Jako wzrost 
konkurencyjności rozumiano takie oddziaływanie na zmiany struktury gospodarczej, które miały po-
prawić produktywność gospodarki, wydajność pracy, tworzenie i absorpcję innowacji, wykształcenie 
mieszkańców, dochody ludności i ilość i jakość infrastruktury technicznej. 

Kontynuacją ZPORR jest „Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013” 
(WRPO) obejmujący okres od 1 stycznia 2007 do 31 grudnia 2013 roku. Głównym zadaniem programu 
jest poprawa potencjału rozwojowego Wielkopolski poprzez wzrost konkurencyjności i zatrudnienia. 
Ma ono być osiągnięte przede wszystkim poprzez poprawę warunków inwestowania, wzrost aktywności 
zawodowej mieszkańców oraz zwiększenie ilości wiedzy i innowacji w regionie. 
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Materiał i metodyka badań
Badanie wpływu funduszy unijnych na konkurencyjność i rozwój przedsiębiorstw przeprowadzono 

wśród 27 przedsiębiorców na celowo dobranej próbie. Badane jednostki  zlokalizowane były na terenie 
3 powiatów: kaliskiego (11), konińskiego (13) i tureckiego (3). 24 spośród 27 jednostek miało swoją 
siedzibę na terenie miast. Przeprowadzone badanie objęło tylko przedsiębiorstwa należące do sektora 
małych i średnich przedsiębiorstw, czyli zatrudniających mniej niż 250 pracowników. Strukturę badanych 
podmiotów stanowiło: 13 mikroprzedsiębiorstw, 9 małych i 5 średnich fi rm. Przedsiębiorstwa objęte 
badaniem działały w obszarze przetwórstwa przemysłowego, budownictwa oraz handlu. Głównym źró-
dłem fi nansowania nowych inwestycji w badanych przedsiębiorstwach były środki własne oraz wsparcie 
udzielane w ramach funduszy unijnych. 

Wyniki badań
Przedsiębiorstwa, wśród których została przeprowadzona ankieta uzyskały dofi nansowanie w ramach jednego 

z programów: SPO WKP – 3 przedsiębiorstwa, ZPORR – 8 przedsiębiorstw oraz WRPO – 16 przedsiębiorstw.
Przedmiotem realizowanych inwestycji w ramach programu SPO WKP, był zakup usług doradczych 

związanych z wykorzystaniem technologii  informatycznych oraz wdrażaniem strategii rozwoju w oparciu 
o nowe technologie (2) i rozwiązania innowacyjne (1). W ramach ZPORR przedsięwzięcia miały charakter 
inwestycyjny. Dotyczyły unowocześnienia wyposażenia fi rmy (3), zmian w ofercie produktowej lub usługo-
wej (3), rozszerzenia zakresu prowadzonej działalności gospodarczej (2). Dwanaście spośród 16 projektów 
fi nansowanych ze środków WRPO, dotyczyło przedsięwzięć inwestycyjnych mających na celu nabycie i 
zastosowanie nowych rozwiązań technologicznych. Projekty te były realizowane w obszarze schematu III 
działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”. Pozostałe projekty dotyczyły inwestycji w środki trwałe.

Bardzo ważnym elementem w procesie pozyskiwania środków zewnętrznych przez fi rmy jest czas 
trwania procedur naboru i weryfi kacji projektów, liczony od dnia złożenia wniosku do podpisania umowy 
o dofi nansowanie. Okres ten zawierał się w przedziałach od 8 do 10 miesięcy dla projektów w ramach 
SPO WKP,  od 6 do 12 miesięcy – w ramach ZPORR oraz od 5 do 12 miesięcy – w ramach WRPO. Czas 
ten był zbliżony we wszystkich programach.

Podstawową miarą skuteczności pozyskiwania środków zewnętrznych jest całkowita wartość projektu 
oraz udział dofi nansowania w przedsięwzięciu. Średnia wartość jednego projektu  w ramach programu SPO 
WKP ukształtowała się na poziomie około 60 tys. zł, przy tym wkład własny wyniósł przeciętnie 34,5 tys. 
zł natomiast dofi nansowanie nieco ponad 25,5 tys. zł. We wszystkich trzech przypadkach zarówno wkład 
własny, jak i dofi nansowanie było pokryte ze środków pozyskanych z kredytów bankowych. Blisko trzy 
razy wyższą średnią wartość projektu zrealizowano w ramach ZPORR (180 tys. zł). Wartość projektów 
kształtowała się w przedziale od 38,7 tys. zł do 460 tys. zł. Wkład własny przypadający na 1 przedsiębior-
stwo kształtował się średnio na poziomie około 115 tys. zł, a dofi nansowanie prawie 65 tys. zł. Tylko w 

Tabela 1. Wartość projektu, wysokość dotacji i wkładu własnego przedsięwzięć realizowanych przez 
przedsiębiorstwa biorące udział w badaniu
Table 1. The project, the amount of grants and contributions of their own in projects implemented by companies 
involved in the study
Wyszczególnienie/Specifi cation Wartość projektów [zł]/

Value of project [PLN]
SPO WKP ZPORR WRPO

Przeciętna wartość projektu na 1 przedsiębiorstwo/The average value 
of the project for a companymin
Wartość projektu/min. value of the projectmax 
Wartość projektu/max. value of the project

60 070 

56 000
66 500

179 866 

38 700
460 000 

1 469 826 

94 865 
4 270 000 

Przeciętna wysokość dotacji na 1 przedsiębiorstwo/The average grant 
to a companymin 
Wartość dotacji/min. grant valuemax 
Wartość dotacji/max. grant value

25 547

23 700 
30 500 

74 203 zł

23 100 
280 000

567 678 

46 655 
1 200 000

Przeciętna wartość wkładu własnego na 1 przedsiębiorstwo/
The average value of own contribution for a companymin 
Wartość wkładu własnego/min. own contribution valuemax 
Wartość wkładu własnego/ max. own contribution value

34 524

32 300 
36 000 

105 663 

10 514 
327 000 

623 920
 

31 103 
2 300 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wyników przeprowadzonej ankiety, n =27
Source: own study based on results of survey, n = 27
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dwóch przypadkach przedsiębiorcy sfi nansowali zarówno wkład własny jak i przyznaną dotację ze środków 
własnych, natomiast w pozostałych podmiotach środki te pochodziły z przyznanych kredytów bankowych. 

Najwyższa średnia wartość 1 projektu kształtowała się na poziomie prawie 1,5 mln zł dla przedsięwzięć 
realizowanych w ramach WRPO, przy tym najniższa inwestycja wyniosła prawie 95 tys. zł, a najwyższa 
około 4,3 mln zł. Wkład własny wyniósł przeciętnie 900 tys. zł na jedno przedsiębiorstwo, a dofi nansowanie 
około 600 tys. zł. Wartość projektów  realizowanych  przez badane podmioty kształtowała się na poziomie 
od 38,7 tys. zł do 4270 tys. zł. Minimalna wartość otrzymanej dotacji w projekcie wyniosła 23,1 tys. zł, a 
maksymalna 1200 tys. zł. Udział wkładu własnego był również mocno zróżnicowany i wynosił od 10,5 
do 2300 tys. zł. Wartości przeciętne projektów, wysokości wkładu własnego oraz wysokość dotacji dla 
przedsięwzięć realizowanych w ramach poszczególnych programów przedstawiono w tabeli 1.

W ramach podejmowanych przedsięwzięć przedsiębiorcy realizowali określone cele fi rm. Najczęściej 
wskazywano na zwiększenie zatrudnienia, powiększenie oferty produktowej i usługowej (rys. 1). Małym 
zainteresowaniem wśród badanych podmiotów cieszyły się przedsięwzięcia mające na celu poprawę 
struktury organizacyjnej i zdobycie nowego rynku zbytu. Może to wynikać z faktu, iż  przedsiębiorstwa 
nadal upatrują możliwości swojego rozwoju i zwiększenia przychodów w urozmaicaniu posiadanego 
asortymentu, a nie poprzez zmiany organizacyjne czy zdobycie nowych rynków. 

Jednym ze źródeł przewagi konkurencyjnej na rynku jest posiadanie innowacyjnych rozwiązań w 
przedsiębiorstwie. Działania przewidziane w ramach projektów badanych przedsiębiorstw miały również 
charakter innowacyjny. Respondenci określili wdrożone innowacje jako procesowe i projektowe, dla 3 z 
13 przypadków innowacyjność miała wymiar organizacyjny. 10 wniosków ocenionych przez badanych 
jako nowoczesne zostało zrealizowanych w ramach WRPO, natomiast 3 w obrębie ZPORR, a średnia 
wartość takiego projektu wyniosła prawie 1,3 mln zł. Wartość najniższego z innowacyjnych projektów 
wyniosła prawie 39 tys. zł i dotyczyła wdrożenia systemu zarządzania jakością ICRM1, natomiast najwyż-
szego wyniosła prawie 4,3 mln zł i polegała na wdrożeniu technologii produkcji mastyksu grysowego2. 

Środki pozyskane z programów pomocowych przez przedsiębiorstwa, wywołały efekt zachęty inwesty-
cyjnej. Wskazuje na to fakt iż w przypadku 24 podmiotów przyznana pomoc pobudziła dodatkowe inwe-
stycje,  fi nansowane z innych środków niż fundusze unijne (rys. 2). W 20 przedsiębiorstwach polegały one 
na zakupie sprzętu, maszyn lub urządzeń potrzebnych do produkcji, a w 15 jednostkach zatrudniono nowych 
pracowników. Warto również zauważyć, że dla przedsiębiorców ważne jest wykształcenie i kwalifi kacje 

1 iCRM jest systemem analizy odwiedzin stron WWW oraz interaktywną bazą historii kontaktów z klientami. 
2 Mastyks grysowy (z ang. Stone Mastic Asphalt) to mieszanka mineralno-asfaltowa z dużą zawartością grysów, której 

cechami charakterystycznymi jest duża szczelność i odporność na działanie czynników atmosferycznych. Stosowana jest 
ona do budowy bitumicznych warstw nawierzchni drogowych, głównie warstw ścieralnych (wierzchnich). Określenie 
mastyks pochodzi od miękkiej żywicy naturalnej, pozyskiwanej z balsamu wyciekającego z drzewa pistacji, który wy-
korzystuje się do wytwarzania werniksu. SMA choć nie jest łatwa w projektowaniu i produkcji staje się coraz bardziej 
popularną mieszanką mineralno-asfaltową w Polsce [www.road.pl]. 

1. Zwiększenie zatrudnienia/Increasing the  employment
2. Powiększenie liczby odbiorców/Increasing the number of recipients
3. Zdobycie nowych grup odbiorców/Attract new audiences
4. Wprowadzenie na rynek nowego produktu/Introduction of new product
5. Rozszerzenie działalności gospodarczej o nową usługę/Extension of economic activities with new service
6. Rozszerzenie działalności gospodarczej  o nowy produkt/Extension of economic activity about a new product
7. Skomputeryzowanie fi rmy/Computerization of the company
8. Poprawa sytuacji fi nansowej fi rmy/Improve the fi nancial situation of the company 
9. Dostęp do specjalistycznej wiedzy/Acess to expertise
10. Ulepszenie logistyki sprzedaży/Improving logistics  sales
11. Zaprezentowanie fi rmy na nowych rynkach/Presentation of the company into new markets
12. Umieszczenie produktu/usługi na nowym rynku zbytu/Placing the product /Service on the new market outlets
13. Uzyskanie certyfi katów jakości/Obtaining quality certifi cations

Rysunek 1. Główne cele przedsięwzięć realizowanych przez przedsiębiorstwa objęte badaniem
Figure 1. The main objectives of the initiatives taken by companies in the study
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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Rysunek 3. Pozycja przedsiębiorstw po uzyskaniu dotacji i zrealizowaniu przedsięwzięcia
Figure 3. Rank companies in obtaining grants and completing projects
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1

Rysunek 2. Rodzaje nowych inwestycji 
niezwiązanych z dofinansowaniem z UE 
zrealizowanych po przyznaniu dofi nansowania
Figure 2. Types of new investment projects 
with a contribution from non-EU made after 
the grant award
Źródło: jak w tab. 1
Source: see tab. 1
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kadry, gdyż 10 z nich wskazało na wydatki ponoszone na 
rozwój kompetencji zatrudnionych w fi rmach osób.

Równie ważnym aspektem w opinii przedsiębiorców 
jest poprawa lub utrzymanie dotychczasowej pozycji fi rmy 
na rynku, dzięki zrealizowanym projektom (rys. 3). Według 
właścicieli dotacja w największym stopniu miała wpływ na 
poprawę rozpoznawalności marki na rynku i wzrost jakości 
oferowanych produktów lub świadczonych usług. W tych 
dwóch aspektach w 25 podmiotach zauważono postęp, a 
tylko w dwóch przedsiębiorstwach nie dostrzeżono żadnych 
zmian. Spośród badanych przedsiębiorców 23 wskazało 
również na pozytywne efekty związane ze wzrostem 
udziałów w rynku, rentowności produkcji i zaawansowania 
technologicznego fi rm. W 8 przedsiębiorstwach zauważono 
zdecydowaną poprawę w co najmniej 4 aspektach.  Nie było 
również fi rmy, która nie dostrzegłaby żadnych pozytywnych 
zmian po zrealizowaniu przedsięwzięcia. Najmniejsze 
korzyści zaobserwowano w obszarze organizacji pracy w 
przedsiębiorstwie.

Zdaniem wszystkich przedsiębiorców wzmocniła się 
również pozycja konkurencyjna fi rm. W największym 
stopniu było to obserwowane na poziomie regionu, na co 
wskazało 11 badanych. Znalazły się wśród nich głównie 
mikroprzedsiębiorstwa z branży handlowej i usługowej, 
w których wartość projektu nie przekroczyła 600 tys. zł. 
Spośród 6 fi rm, które odnotowały wzrost zainteresowania 
swoją ofertą na terenie całego kraju, znalazły się również 
podmioty handlowo-usługowe, aczkolwiek były to w 
głównej mierze podmioty zatrudniające powyżej 9 osób, 
a wartość najdroższego projektu przekroczyła 3 mln zł. 
Natomiast 8 przedsiębiorców dostrzegło poprawę w skali 
regionu i kraju, a 2 potwierdziło zajście takich zmian 
również w działalności międzynarodowej. Ta grupa objęła 
zwłaszcza fi rmy małe i średnie zajmujące się przetwór-
stwem przemysłowym i budownictwem, a największa 
inwestycja wyniosła ponad 4 mln zł. 

1. Udział fi rmy w rynku/The company’s share of the market 
2. Rozpoznawalność marki/fi rmy na rynku/Brand recognition /company in the market
3. Jakość produktów/ usług/Quality of products /services/complementary
4. Rentowność produkcji/usług/Profi tability of production/ services
5. Organizacja pracy w przedsiębiorstwie/Organization of work in the enterprise
6. Zaawansowanie technologiczne produkcji/usług/Technological advancement of production/services

12

16 16
13

11
13

11
9 9 10

8
10

4
2 2

4

8

4

0

6

12

18

1 2 3 4 5 6
zdecydowania się poprawił/determination improved  raczej się poprawił/rather improved   nie zmienił się/unchanged



25Zewnętrzne źródła fi nansowania rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw w Wielkopolsce

Tylko w 4 fi rmach podjęta przez nie inwestycja nie zostałaby zrealizowana gdyby nie przyznano dotacji. 
Może to wskazywać na to, że przedsięwzięcia te były przemyślane i rzeczywiście istotne dla badanych 
przedsiębiorstw. Potwierdza to również fakt, że w przypadku 22 podmiotów projekt byłby wykonany w takim 
samym lub mniejszym zakresie. Natomiast wszystkie fi rmy wskazały, że inwestycja na pewno zostałaby 
odłożona w czasie gdyby nie otrzymano pomocy. 16 przedsiębiorców określiło, że byłoby to odsunięte w 
czasie na maksymalnie 3 lata. Kolejnych 11 właścicieli określiło, że trwałoby to ponad 3 lata, a w grupie 
tej znajdowały się głównie małe i średnie podmioty prowadzące działalność przemysłową i budowlaną.

Podsumowanie i wnioski
Projekty współfi nansowane przez Unię Europejską wiążą się najczęściej z urozmaiceniem lub poprawą 

jakości oferty produktowej i usługowej przedsiębiorstw m. in. poprzez powiększenie lub zdobycie nowych 
grup odbiorców, wprowadzenie nowego produktu lub usługi albo rozszerzenie prowadzonej działalności o 
nowy produkt lub usługę. Firmy rzadko przeznaczają pozyskane środki na ulepszenie organizacji i zarzą-
dzania oraz zakup certyfi katów jakości. Niezwykle ważnym skutkiem otrzymanego przez fi rmy wsparcia 
jest to, że przyznana dotacja generuje kolejne inwestycje fi nansowane z innych niż unijne środków.

Duża część realizowanych przez przedsiębiorstwa przedsięwzięć zakłada wprowadzenie innowacji 
technologicznych i produktowych. Pozwala to sądzić, że fundusze unijne w wysokim stopniu wpływają 
na wzrost innowacyjności polskich fi rm.

Zaobserwowano we wszystkich badanych podmiotach znaczącą poprawę pozycji konkurencyjnej 
przedsiębiorstwa. Dotacja w największym stopniu wpływała na  rozpoznawalność fi rmy na rynku i wzrost 
jakości oferowanych produktów lub świadczonych usług.

Niemałe znaczenie funduszy unijnych wśród źródeł fi nansowania potwierdza sama opinia przedsiębiorców, 
którzy oceniają pomoc zewnętrzną jako istotną, a wsparcie w bardzo dużym stopniu spełniło ich oczekiwania. 
Wpływa to zapewne na deklaracje chęci ponownego ubiegania się o środki unijne przez  benefi cjentów.
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Summary
One of the biggest barriers to small and medium-sized enterprises is diffi cult access to external fi nancing sources. 

Therefore, it is important to specifi c support from EU funds. The article presents the main objectives for the acquired 
businesses earmarked funds and their impact on competitiveness and the functioning of Polish companies. The study 
was performed in 27 recipients of the districts of Kalisz, Konin and Turek.
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