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Wprowadzenie i metodyka badania 

 

Celem projektu Regiogmina było wypracowanie metod i instrumentów wsparcia ze strony 

samorządów lokalnych, działających w formule wielopoziomowego zarządzania z 

samorządem województwa i instytucjami wsparcia, na rzecz wzrostu konkurencyjności i 

innowacyjności lokalnych MŚP działających w kooperacji z kluczowymi firmami. 

Prezentowany raport jest częścią badania w formule "desk research" istniejących i 

potencjalnych instrumentów wsparcia dla MŚP ze wskazaniem ich możliwego oddziaływania 

wraz z oceną potencjału istniejących instytucji wsparcia w regionie 8 wybranych krajów, ich 

kompatybilności i synergii w odniesieniu do istniejących struktur lokalnych jednostek 

samorządu terytorialnego. Prezentowana część dotyczy Finlandii. Generalnie w projekcie do 

analizy wybrane zostały następujące kraje: 

I. Należące do UE: 

1. Austria 

2. Czechy 

3. Dania 

4. Finlandia 

5. Francja 

6. Irlandia 

7. Hiszpania 

8. Holandia 

9. Niemcy 

10. Słowacja 

11. Szwecja 

12. Wielka Brytania (należał, gdy badanie zaczynano) 

13. Włochy  

 

II. Kraje europejskie spoza UE: 

14. Szwajcaria 

 

III. Kraje pozaeuropejskie: 

15. Korea Południowa 

16. Stany Zjednoczone 

 

Badanie wykonywali pracownicy SGH i wybrana w przetargu firma Somepro. Pracownicy 

SGH analizowali: Austrie, Danie, Finlandię, Francję, Niemcy, Szwajcarię, Koreę Południową 

i Stany Zjednoczone. Pozostałe kraje wspomniana firma. 

Kraje europejskie, w szczególności kraje członkowskie UE stanowią naturalny obszar do 

porównań i poszukiwania rozwiązań, które mogą być stanowić wzorzec lub inspirację dla 

instrumentów wsparcia dla MŚP na poziomie samorządów lokalnych oraz wielopoziomowego 

zarządzania regionem. Autorzy projektu mają świadomość, że ze względu na uwarunkowania 

instytucjonalne oraz różnice kultury organizacyjnej żadne rozwiązania nie mogą być 

przeniesione wprost. Dlatego zróżnicowanie wybranych krajów posłuży do analizy przyjętych 
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rozwiązań. Właśnie w tym kontekście  rozpatrywanie będą podobieństwa i różnice w 

stosunku do województwa pilotażowego, czynniki zarówno sukcesu, jak i niepowodzeń lub 

rezygnacji z pewnych rozwiązań w innych krajach, co jest zasadniczym celem tych analiz.  

Wybrano dwa kraje sąsiadujące bezpośrednio z Polską i należące do danego tzw. „bloku 

wschodniego” i kraje z innych regionów Europy; kraje o dużej i mniejszej roli sektora 

publicznego; kraje o różnych modelach samorządności. Pozwoli to na lepszą weryfikację 

istniejących już modeli zarządza wielopoziomowego i ich znaczenie dla konkretnych narzędzi 

planowanych do wdrożenia. 

Wybranie 3 krajów spoza UE, jednego europejskiego oraz dwóch pozaeuropejskich 

wprowadzi dodatkowe pole weryfikacji znaczenia jakie mają unijne rozwiązania oraz 

mechanizmy wspierania sektora MŚP. Jest to szczególnie ważne ze względu na 

opracowywanie w projekcie rozwiązań zgodnie z programem „Najpierw myśl na małą skalę” 

(„Small Business Act”). 

Ponieważ celem projektu jest wypracowanie narzędzi wsparcia dla wzrostu 

konkurencyjności i innowacyjności MŚP oraz wzmocnienie roli tego sektora w ogóle 

gospodarki kryteria te były także brane pod uwagę przy doborze krajów. Zgodnie z 

Rankingiem Innowacyjności Unii 2019 Korea Południowa ma najwyższy wynik (137, gdzie 

UE=100, dane za 2018 rok). W Europie natomiast Szwajcaria także jest liderem innowacji. 

Interesujące jest więc porównanie krajów nieczłonkowskich lub pozaeuropejskich o tak 

wysokich wynikach w tym zakresie. Natomiast US mają wynik bardzo zbliżony do średniej 

UE (99), co sprawia, że porównanie narzędzi – przy tak odmiennej rzeczywistości 

instytucjonalnej, w tym stref aktywności gospodarczej na poziomie lokalnym, uwarunkowań 

także może być bardzo owocne. 

W tabeli 1 zestawiono istotne wskaźniki dla poszczególnych krajów dla 2018 r., które 

także były elementem ich wyboru do analizy. 

 

Tabela 1. Wybrane wskaźniki oceny MŚP w analizowanych krajach w 2018 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE PKB PER 

CAPITA 

(UE 29 500) 

UDZIAŁ MŚP 

/DUŻYCH 

PRZEDSIEBRSTW(%) 

(UE 37,9/44,4) 

ŁATWOŚĆ 

ZAŁOŻENIA 

FIRMY (OD 0 DO 

100) - UE: 76,8 

ZBIORCZY 

WKAŹNIK 

INNOWACYJNOŚCI 

W STOSUNKU DO 

UE (UE=100) 

Austria 37,700 48,4/34,3 78,6 114,7 

Czechy 25,900 39,6/42,7 75,9 82,2 

Dania 37,400 40,7/40,7 84,0 129,5 

Finlandia 32,100 40,1/44,3 80,4 134,0 

Francja 30,800 34,5/45,2 76,3 102,0 

Irlandia 52,600 45,3/35,5 79,5 108,1 

Hiszpania 26,900 38,6/38,1 77,0 77,9 

Holandia 37,900 47,7/37,3 75,7 124,0 

Niemcy 36,500 36,0/52,5 79,0 116,6 

Słowacja 22,600 35,5/43,6 74,7 63,5 

Szwecja 36,100 38,4/43,0 81,1 135,8 
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Wielka Brytania 31,500 30,9/55,0 82,4 117,5 

Włochy  28,300 43,9/31,6 71,8 78,1 

Szwajcaria 47,200 - 75,6 156,7 

Korea Południowa 37,200 - 83,9 137,0 

Stany Zjednoczone 58,200 - 82,8 99,0 

Polska 20,200 34,8/44,1 76,9 56,1 

Źródło: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl 

 

Wśród krajów UE 4 kraje zostały określone jako liderzy innowacji, wszystkie zostały 

włączone do analizy w projekcie (Szwecja, Finlandia, Dania i Holandia). 8 krajów to silni 

innowatorzy (7 z tych krajów ma wynik wyższy niż średnia UE), spośród nich do analizy 

wybrano Francję, Austrię, Niemcy i Wielką Brytanię. Kraje dawnego „bloku” sąsiadujące z 

Polską, czyli Słowacja i Czechy zajmują dość wysokie pozycje wśród krajów o przeciętnej 

innowacyjności, które są dominująca grupą w całej UE. Polska zajmuje w tym rankingu 25 

miejsce.  

W badaniach wykorzystano dostępne źródła dotyczące danego kraju oraz wyniki ankiet. 

Ankiety wysłano do ambasad wszystkich krajach oraz do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 

z prośbą o rozesłanie do polskich konsulatów w badanych krajach. Dodatkowo 

wyselekcjonowano miasta w poszczególnych krajach, do których bezpośrednio wysłano 

ankiety. Otrzymano jedynie kilka odpowiedzi. Na przykład z ankiety wysłanej do ambasad 

otrzymano odpowiedzi jedynie z Finlandii, Francji i Szwajcarii. Przy czym nie było to 

wypełnienie ankiet ile raczej podanie linków do stron internetowych instytucji centralnych z 

danego kraju. Z Ministerstwa Spraw Zagranicznych odpowiedzi uzyskano z Czech, Finlandii, 

Francji, Hiszpanii, Niemiec, Słowacji, Szwecji i Włoch. Większość ankiet wypełnionych było 

tylko częściowo. Z kolei bezpośredni z miast nawiązano kontakt i uzyskano odpowiedzi z 2 

miast Austriackich i jednego Włoskiego. Badacze otrzymywali usprawiedliwiające listy z 

poszczególnych miast, że z uwagi na pandemie przedstawiciele władz tych miast nie mają 

czasu na współpracę i wypełnianie ankiet. 

 

 Plan badania 

Badanie krajów starano się przeprowadzić według następującego planu z wyjaśnieniami: 

 

Wstęp [1 s.] (wydaje mi się, że może być tradycyjny, czyli (a) uzasadnienie podjęcia tematu 

jako odniesienie do projektu, następnie (b) cel, w którym wymieniony będzie kraj, 

ewentualnie (c) opis rozdziałów i (d) źródła, z których korzystaliśmy). 

1. Informacja o kraju (1-2 s.](jeśli uda się zdobyć informacje o podziale regionalnym, to 

warto to napisać, poza tym: opisać podstawowe wskaźniki rozwoju tego kraju: PKB, 

poziom innowacyjności, udział MŚP w strukturze przedsiębiorstw, udział MŚP w 

tworzeniu PKB.). Postaram się dosłać definicję produktywności, co może pomóc. 

Definicję taką opracowuje zespół prof. J. Klimka. Warto w tym rozdziale 

scharakteryzować  dany kraj przy pomocy wskaźników stosowanych w EU 

Performance Review (https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_pl
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environment/performance-review_pl ), w tym w szczególności z wykorzystaniem 

zamieszczonych dla tych krajów wykresów radarowych. 

2. Charakterystyka badanego regionu [1-2 s.](jeżeli o takim regionie piszemy. W 

niektórych krajach może nie być możliwości znalezienia takiej informacji. Wtedy 

pomijamy ten punkt. Tu też należy przedstawić wymienione w pkt. 1 podstawowe 

wskaźniki, tyle, że w odniesieniu do regionu. Jeśli chodzi o wybór regionu, to 

przyjmujemy podobny region do województwa kujawsko-pomorskiego, chyba że 

Urząd Marszałkowski już określił dla niektórych krajów jaki region go interesuje. 

Informacja taka była przesyłana do Was. Dodatkowo należy przedstawić standardy 

które ewentualnie są stosowane w innych regionach jako element poznawczy). 

3. Charakterystyka poziomu samorządności w analizowanym kraju (opracowana w 

oparciu o raporty Rady Europy charakteryzujące poziom usamorządowienia).  

 

Uwarunkowania instytucjonalno-organizacyjne [2-4 s.] 

4. Lokalne instytucje otoczenia biznesu (np. lokalne organizacje gospodarcze lub 

podobne instytucje, jak izby handlowe, izby rzemieślnicze, itp. występujące w 

opisywanym regionie lub kraju), jaki jest ich formalny, o ile jest prawnie 

gwarantowany udział w procesach planowania rozwoju lokalnego samorządu. 

5. Standardy tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego mikro stref 

aktywności    gospodarczej (dotyczy to np.: stref ekonomicznych, parków 

technologicznych, inkubatorów przedsiębiorczości, formatów wspólnych rynków 

sprzedażowych ze wskazaniem  w jakim zakresie są one własnością samorządu , a w 

jakim przedsiębiorstw, a także , czy w odniesieniu do procesu inwestycyjnego takich 

instytucji jest stosowana specjalna forma legislacji, a w szczególności czy maja one 

status public domain z możliwością wykupu i wywłaszczania nieruchomości . Tu też, 

jak się da, należy opisać funkcjonujące mechanizmy wsparcia na rynku pracy i 

szkolnictwa zawodowego). 

 

Uwarunkowania prawne, ekonomiczne i finansowe [2-4 s.] 

6. Mechanizmy kształtowania budżetu gminy (chodzi o sprawdzenie – jeśli się da - czy 

są brane pod uwagę interesy lokalnych środowisk gospodarczych  przy kształtowaniu 

budżetu, np. konsultacje z tymi środowiskami, ulgi finansowe, wydatki na kursy 

szkoleniowe dla przedsiębiorców, itp. Poza tym czy samorządy mają dostęp 

bezpośrednio do całości lub części podatków PIT, lub CIT lub innych i jakie mają 

możliwości wpływu na ich kształtowanie. Czy gminy posiadają także jakieś inne 

instrumenty). 

7. Standardy funkcjonowania administracji lokalnej na rzecz lokalnej 

przedsiębiorczości (to znaczy czy w ogóle istnieją jakieś wypracowane algorytmy 

takiej współpracy w podziale na narzędzia formalne np.: prawne, ekonomiczne i 

narzędzia nieformalne, w tym instrumenty finansowe jak: ulgi podatkowe, dotacje, itp. 

w ramach w tym przypadku narzędzi ekonomicznych. Narzędzia prawne to przede 

wszystkim krajowe i lokalne akty prawne. Narzędzia nieformalne mogą dotyczyć np. 

lobbowania przez grupy gospodarcze na rzecz określonych interesów gospodarczych 

czy budowania wzajemnych relacji i klimatu zaufania, itd.), a także  czy lokalne 

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_pl
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samorządy opracowują wieloletnie zasady współpracy ze środowiskiem MŚP o 

charakterze polityk, w jakiej formie, a także jaki jest status formalny takich 

dokumentów, o ile są przyjmowane, czy są stosowane metody analiz poprzez badania 

opinii). 

8. Formuły funkcjonowania instrumentów kapitałowych na rzecz  lokalnych MŚP. 

W szczególności w odniesieniu  kwestii współpracy funduszy poręczeniowych  z 

przedsiębiorcami ocena na ile fundusze te są utworzone poprzez  udział kapitału 

publicznego  w tym lokalnego, jaki ma charakter i jakie są źródła tego kapitału, jaki 

jest poziom kapitalizacji takich podmiotów i jak forma prawna, na ile jest w nich 

reprezentowany kapitał prywatny, czy mają status specjalnych podmiotów rynku 

kapitałowego, w jakim zakresie ich działanie wykracza poza lokalne środowisko 

gospodarcze, czy podlegają krajowemu  nadzorowi finansowemu a także czy 

uczestniczą w gwarantowaniu  konsorcjów  przetargowych , leasingu  faktoringu. W 

odniesieniu do  funduszy  inwestycyjnych , jeśli w ogóle takie fundusze istnieją, jak 

jest ich forma prawna,  czy są formuły krajowego nadzoru, jaki jest mandat 

inwestycyjny oraz poziom kapitalizacji, a także struktura kapitału w tym wielkość 

kapitału publicznego). 

 

Uwarunkowania (narzędzi Mechanizmów) współpracy [2-4 s.] 

9. Standardy współpracy lokalnych MŚP w ramach współpracy z kluczowymi 

firmami regionu (jeśli takie są, np. formy współdziałania samorządów, tzn. czy 

istnieją jakieś wspólne inicjatywy lokalnych samorządów wspierające sektor MŚP, czy 

są formuły regulacji prawnych dla eliminowania wykorzystywania przez duże 

podmioty pozycji monopolistycznej, jaka jest w tym obszarze rola, o ile jest urzędów 

d/s konkurencji  

10. Formy i zakres dystrybucji informacji gospodarczej dla MŚP (w jaki sposób i czy 

publiczne instytucje lokalne przekazują informacje gospodarcze przedsiębiorstwom, 

czy istnieje forma wspomagania edukacyjnego i doradczego w tym zakresie?, jaka jest 

metoda gromadzenia i przetwarzania informacji, z jakich źródeł, jeśli są one 

dystrybuowane). 

 

Uwarunkowania infrastrukturalne [2-4 s.] 

11. Zasady realizacji wzmacniania otoczenia infrastrukturalnego dla nowych 

obszarów aktywności gospodarczej (dotyczy to integracji systemu transportowego 

poprzez np. budowę infrastruktury drogowej, tworzenie punktów przesiadkowych dla 

przewozu ludzi do pracy, itp. Takie działania może wykonywać sektor publiczny sam 

lub przy współpracy z sektorem prywatnym, np. przedsiębiorcami) 

12. Podsumowanie [3 s.](wnioski oraz rekomendacje dotyczące potencjalnych rozwiązań i 

efektów współpracy między samorządem i biznesem przydatne dla województwa 

kujawsko-pomorskiego. Można dodać o przydatności dla całej gospodarki Polski). 
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FINLANDIA 

 

Wstęp  
 

Finlandia, znana jako jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie, często osiągająca 

wysokie wyniki w indeksie dobrobytu i odpowiedzialna za szanowany na całym świecie 

system edukacji. Przyciąga uwagę wielu polityków, decydentów i obywateli. Jej dynamiczny 

rozwój, zajmowanie czołowych miejsc, jak choćby w poziomi edukacji czyni ten kraj 

interesującym w sensie badawczym. Na uwagę zasługują także inne wskaźniki rozwojowe jak 

choćby poziom zbiorczego (zintegrowanego) wskaźnika innowacyjności, który wynosi 134 i 

jest prawie 3-krotnie wyższy w porównaniu z Polską. Część przyjętych w Finlandii rozwiązań 

może zostać zaproponowana w województwie kujawsko-pomorskim lub w innych regionach 

Polski. 

Struktura opracowania opiera się na przyjętym planie, czyli w pierwszej kolejności 

informacjach o kraju, następnie scharakteryzowaniu badanego regionu, poziomu 

samorządności, uwarunkowań instytucjonalno-organizacyjnych, ekonomicznych, prawnych i 

finansowych. Uwzględniono także mechanizmy współpracy sektora MŚP z jednostkami 

samorządu terytorialnego oraz na ile to było możliwe uwarunkowania infrastrukturalne. W 

analizie wykorzystano dane źródłowe podane z ambasady tego kraju, dane z ankiety 

otrzymanej z Ministerstwa Spaw Zagranicznych oraz inne dane, głównie internetowe. 

1. Informacja o kraju  

Finlandia to demokratyczna republika parlamentarno-gabinetowa, w której modelu rządów 

można dopatrzyć się semiprezydencjalizmu. Wyrazicielem wielopartyjnego składu 

politycznego parlamentu jest rząd z premierem na czele, pełniący kierowniczą rolę w 

państwie (jest on częścią władzy wykonawczej). Parlament fiński jest unikameralny, liczący 

200 członków pochodzących z wyborów powszechnych, który sprawuje władzę 

ustawodawczą. Premiera desygnuje prezydent, wybierany w wyborach powszechnych na 

kadencję trwającą 6 lat. Prezydent jest głową państwa, również dowódcą naczelnym sił 

zbrojnych i prowadzi politykę zagraniczną państwa. Obecnie prezydentem Finlandii jest Sauli 

Niinistö, a premierem Antti Rinne. Sądownictwo jest niezależne od egzekutywy i legislatury. 

Nie ma sądu konstytucyjnego, a zgodność ustaw z konstytucją nie może być podważana.
1
 W 

Finlandii obowiązuje konstytucja z 1 marca 2000 roku (poprzednia pochodziła z 1919 roku). 

Od 2017 r. Finlandia podzielona jest na 19 regionów (Finnish maakunta, 

Swedish landskap), 18 na kontynencie i autonomiczną prowincję Wysp Alandzkich u 

południowo-zachodniego wybrzeża kraju.
. 

Każdy region ma radę regionalną, która jest 

statutową wspólną władzą gminną regionu. Każda gmina musi być członkiem rady 

regionalnej. Regiony dzielą się  z kolei na 70 subregionów (Finnish seutukunta, 

Swedish ekonomisk region)
[2] 

Subregiony składają się sponad 310 gmin (Finnish kunta, 

Swedish komun). Szesnaście z nich znajduje się na Wyspach Alandzkich, które są 

                                                 
1
 Ustrój i polityka Finlandii, źródło: https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_polityczny_Finlandii, wejście 

02.09.2019. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/System_semiprezydencki
https://pl.wikipedia.org/wiki/Premierzy_Finlandii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Unikameralizm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Prezydenci_Finlandii
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sauli_Niinist%C3%B6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Sauli_Niinist%C3%B6
https://pl.wikipedia.org/wiki/Antti_Rinne
https://pl.wikipedia.org/wiki/Konstytucja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1_marca
https://pl.wikipedia.org/wiki/2000
https://pl.wikipedia.org/wiki/1919
https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_Finland#cite_note-2
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ustr%C3%B3j_polityczny_Finlandii
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autonomiczną wyspą na południowo-zachodnim wybrzeżu kontynentu.
2
 Finlandia ma 

dziewięć miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 100 000: Helsinki, Espoo, Jyväskylä, 

Tampere, Vantaa, Turku, Oulu, Lahti i Kuopio. Stanowią one jeden procent powierzchni 

Finlandii, ale stanowią 30 procent populacji kraju i aż 40 procent wszystkich miejsc pracy.
3
 

Gminy, które mogą nazywać siebie zarówno miasteczkami jak i miastami z finansowego 

punktu widzenia obejmują połowę wydatków publicznych Finlandii. Wydatki te są głównie 

finansowane przez gminne podatki, subsydia z budżetu państwa i inne dochody. Większość 

gmin posiada poniżej 5000 mieszkańców, dlatego rząd Finlandii zainicjował Program 

Reformy Struktury Usług Komunalnych  (Municipality and Service Structure Reform 

Program ), aby zreformować  złożony i drogi system komunalny ale inicjatywa ta spotkała się 

z dużym oporem ze strony lokalnej biurokracji i grup interesów.  

Poza gminami w Finlandii spotyka się inne formy aktywności lokalnej. Gminy 

współpracują ze sobą w 70 subregionach (sub-regions) i 19 regionów (regions). Związki te 

zarządzane są przez gminy członkowskie. Na przykład Wyspy Alandzkie mają stałą, 

demokratycznie wybraną radę regionalną jako wyraz ich autonomii. Z kolei ludność „Sami” 

posiadają częściowo autonomiczny obszar - Sami Domicile Area w Laponii w zakresie 

zagadnień dotyczących języka i kultury. Rysunek 2 prezentuje podział Finlandii na 19 

regionów. 

Rys. 2 Podział regionalny Finlandii od 2017 r. 

                                                 
2
 https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_Finland#cite_note-KN-3 

3
 https://www.localfinland.fi/finnish-municipalities-and-regions 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sub-regions_of_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Finland
https://www.localfinland.fi/finnish-municipalities-and-regions
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Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_Finland 

 

W tabeli 2 zaprezentowano podstawowe dane dotyczące podziału administracyjnego kraju z roku 

2017 jak stolica regionu, powierzchni czy liczba ludności. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Administrative_divisions_of_Finland
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Tabela 2. Podstawowe dane w podziale terytorialnym w roku 2017 

№ Flag 
Coat of 

arms 
Name 

Official 

English 

name[2] 

Finnish 

name 

Swedish 

name 
Capital 

Area 

(km2) 

Populati

on 

(31 Dec 

2017)[3] 

1. – 

 

Lapland Lapland Lappi Lappland Rovaniemi 92,674 180,207 

2. – 

 

North 

Ostrobothnia 

North 

Ostrobothn

ia 

Pohjois-Poh

janmaa 

Norra 

Österbotten 
Oulu 36,815 411,150 

3. 

 

 

Kainuu Kainuu Kainuu Kajanaland Kajaani 20,197 74,803 

4. 

 

 

North Karelia  

North 

Karelia 

Pohjois-
Karjala 

Norra 
Karelen 

Joensuu 17,761 164,085 

5. 

 

 

Northern Savonia North Savo 
Pohjois-

Savo 

Norra 

Savolax 
Kuopio 16,768 247,776 

6. – 

 

Southern Savonia South Savo Etelä-Savo 
Södra 

Savolax 
Mikkeli  14,257 148,975 

7. – 

 

South Karelia  

South 

Karelia 

Etelä-

Karjala 

Södra 

Karelen 

Lappeenrant

a 

5,327 130,506 

8. 

  

Central Finland 

Central 

Finland 
Keski-Suomi 

Mellersta 

Finland 
Jyväskylä  16,703 276,196 

https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Finland#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Finland#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Lapland_(Finland)
https://en.wikipedia.org/wiki/Rovaniemi
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Ostrobothnia
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Ostrobothnia
https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu
https://en.wikipedia.org/wiki/Kainuu
https://en.wikipedia.org/wiki/Kajaani
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Karelia
https://en.wikipedia.org/wiki/Joensuu
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Savonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuopio
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Savonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikkeli
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Karelia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lappeenranta
https://en.wikipedia.org/wiki/Lappeenranta
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Lapin_maakunnan_vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pohjois-Pohjanmaan_vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Kainuu.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kainuu.vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:North_karelia_flag.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pohjois-Karjala.vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Northern_Savonia.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pohjois-Savo.vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Etel%C3%A4-Savo.vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Etel%C3%A4-Karjala.vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Keski-suomi_lippu.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Keski-Suomi_Coat_of_Arms.svg
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№ Flag 
Coat of 

arms 
Name 

Official 

English 

name[2] 

Finnish 

name 

Swedish 

name 
Capital 

Area 

(km2) 

Populati

on 

(31 Dec 

2017)[3] 

9. 

 

 

South 

Ostrobothnia 

South 

Ostrobothn

ia 

Etelä-

Pohjanmaa 

Södra 

Österbotten 
Seinäjoki 13,444 191,860 

10. – 

 

Ostrobothnia 

Ostrobothn

ia 
Pohjanmaa Österbotten Vaasa 7,753 181,441 

11. 

 

 

Central Ostrobothn

ia 

Central Ost

robothnia 

Keski-

Pohjanmaa 

Mellersta Ö

sterbotten 
Kokkola  5,020 69,027 

12. – 

 

Pirkanmaa Pirkanmaa Pirkanmaa Birkaland Tampere  12,585 509,356 

13. 

 

 

Satakunta Satakunta Satakunta Satakunta Pori  7,820 221,740 

14. 

 

 

Päijänne Tavastia 

Päijät-

Häme 
Päijät-Häme 

Päijänne-

Tavastland 
Lahti  5,125 201,685 

15. 

 

 

Tavastia Proper 

Kanta-

Häme 
Kanta-Häme 

Egentliga 

Tavastland 

Hämeenlinn

a 

5,199 173,781 

https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Finland#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Finland#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Ostrobothnia
https://en.wikipedia.org/wiki/South_Ostrobothnia
https://en.wikipedia.org/wiki/Sein%C3%A4joki
https://en.wikipedia.org/wiki/Ostrobothnia_(region)
https://en.wikipedia.org/wiki/Vaasa
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Ostrobothnia
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Ostrobothnia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kokkola
https://en.wikipedia.org/wiki/Pirkanmaa
https://en.wikipedia.org/wiki/Tampere
https://en.wikipedia.org/wiki/Satakunta
https://en.wikipedia.org/wiki/Pori
https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4ij%C3%A4nne_Tavastia
https://en.wikipedia.org/wiki/Lahti
https://en.wikipedia.org/wiki/Tavastia_Proper
https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4meenlinna
https://en.wikipedia.org/wiki/H%C3%A4meenlinna
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Southern_Ostrobothnia.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Etel%C3%A4-Pohjanmaan_maakunnan_vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pohjanmaan_maakunnan_vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Keski-Pohjanmaa.lippu.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Keski-Pohjanmaa.vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Pirkanmaa.vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Satakunta-flag.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Satakunta.vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4me.lippu.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:P%C3%A4ij%C3%A4t-H%C3%A4me.vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Tavastia_Proper.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kanta-H%C3%A4me.vaakuna.svg
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№ Flag 
Coat of 

arms 
Name 

Official 

English 

name[2] 

Finnish 

name 

Swedish 

name 
Capital 

Area 

(km2) 

Populati

on 

(31 Dec 

2017)[3] 

16. – 

 

Kymenlaakso 

Kymenlaak

so 

Kymenlaaks

o 

Kymmeneda

len 

Kotka, Kouv

ola 
5,149 177,659 

17. 

 

 

Uusimaa Uusimaa Uusimaa Nyland Helsinki 9,097 1,638,293 

18. – 

 

Southwest Finland 

Southwest 

Finland 

Varsinais-

Suomi 

Egentliga 

Finland 
Turku 10,663 475,543 

19. 

 

 

Åland Islands[4]
 Åland 

Ahvenanma
a 

Åland Mariehamn 1,553 2 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Finland 

 

Podział na 19 regionów nie jest równomierny Najbardziej na północ wysunięty region 

Laponi (Lapland) należy do największych (92.674 km2). Im bliżej południa tym liczba 

regionów ulega zwiększeniu, a ich powierzchnia zmniejszeniu przy jednocześnie 

zauważalnym wzroście liczby ludności w danym regionie (por. tab. 2). Najmniejszym 

regionem pod względem powierzchni są Wyspy Alandzkie (1,553 km2). Trochę powyżej 

5.000 km2 liczą między innymi: South Karelia, Central Ostrobothnia,  Päijät-Häme czy 

Kanta-Häme. Najbardziej zaludnionym regionem jest Uusimaa (1,638,293 mieszkańców), a 

najmniej Wyspy Alandzkie (oficjalnie 2 osoby na koiec 2017 r.).  

Finlandia uważana jest za lidera w dziedzinie innowacji. Z biegiem czasu wydajność 

uległa zwiększeniu w stosunku do tej dla UE z 2011 r. (por. wykres 1 i tabela 3). Znaczący 

wzrost odnotowano w 2018 r. dzięki wzrostowi poszczególnych wskaźników dotyczących 

badania innowacyjności społecznej tworzących zbiorczy wskaźnik innowacyjności 

(wydajności) (por. tab. 1).  

 

 

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Finland#cite_note-3
https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Finland#cite_note-4
https://en.wikipedia.org/wiki/Kymenlaakso
https://en.wikipedia.org/wiki/Kotka
https://en.wikipedia.org/wiki/Kouvola
https://en.wikipedia.org/wiki/Kouvola
https://en.wikipedia.org/wiki/Uusimaa
https://en.wikipedia.org/wiki/Helsinki
https://en.wikipedia.org/wiki/Southwest_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Turku
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85land_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85land_Islands
https://en.wikipedia.org/wiki/Mariehamn
https://en.wikipedia.org/wiki/Regions_of_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Central_Ostrobothnia
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Kymenlaakson_maakunnan_vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_Uusimaa.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Uusimaa.vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Varsinais-Suomen.vaakuna.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Flag_of_%C3%85land.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Coat_of_arms_of_%C3%85land.svg
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Wykres 1. Zbiorczy wskaźnik innowacyjności w Finlandii w latach 2011-2018 

 
Źródło: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl 

Tabela 3 Szczegółowe wskaźniki ekonomiczne Finlandii na tle krajów UE 

Wyszczególnienie Finlandia/UE w 2018 

(UE=100 w 2018) 

Finlandia/UE w 

2011 (UE=100 w 

2011) 

Finlandia/UE w 

2018 (UE=100 w 

2011) 

Zbiorczy wskaźnik 

innowacyjności 

134.0 131.6 145,9 

Zasoby ludzkie 157.0 176.8 192,0 

Nowi doktoranci 128.8 184,6 187,0 

Ludność z wyższym 

wykształceniem 

102,5 123,1 122,4 

Kształcenie ustawiczne 268,4 228,1 274,0 

Atrakcyjne systemy 

badawcze 

135.4 108.6 152.5 

Międzynarodowe publikacje 

naukowe 

202,8 199,4 295,0 

Najczęściej cytowane 

publikacje 

112,8 107,9 123,5 

Zagraniczni doktoranci 107,8 49,0 103,1 

Środowisko przyjazne 

innowacjom 

182.3 161,2 288.1 

Penetracja Internetu 

szerokopasmowego 

177,8 222,2 355,6 

Przedsiębiorczość 

zorientowana na możliwości 

187,0 119,6 242,2 

Finanse i wsparcie 113,6 158.5 124,2 
Wydatki na badania i rozwój 

w sektorze publicznym 

152,5 161,6 141,1 

Wydatki inwestycyjne 80,6 154,8 104,3 

Solidne/stałe (w 

majątek trwały) - firm 

inwestycje 

129,8 174,1 154,7 

Wydatki na badania i rozwój 

w sektorze przedsiębiorstw 

133,0 220,2 152,4 

Wydatki na innowacje 

niezwiązane z badaniami i 

rozwojem 

88,9 83,5 103,8 

Przedsiębiorstwa 168,4 226,7 213,3 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
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prowadzące szkolenia z 

zakresu ICT 

Innowatorzy 168.2 111,2 152,7 
Innowacje produktowe / 

procesowe MŚP 

174,9 124,5 169,8 

Innowacje marketingowe / 

organizacyjne dla MŚP 

136,6 71,3 116,6 

MŚP wprowadzające 

innowacje na miejscu 

(wewnętrzne) – in house 

191,1 138,2 172,1 

Powiązania 152,0 158,1 157,9 
Innowacyjne MŚP 

współpracujące z innymi 

189,1 141,4 201,9 

Publikacje publiczno-

prywatne 

202,2 234,6 237,2 

Prywatne 

współfinansowanie 

publicznych wydatków na 

badania i rozwój 

95,3 137,3 91,5 

Aktywa intelektualne 151,8 142,4 147,6 
Zgłoszenia patentowe PCT 219,4 212,8 199,5 

Zgłoszenia znaków 

towarowych 

137,1 115,4 152,7 

Projektowanie aplikacji 97,5 91,8 89,9 

Wpływ na 

zatrudnienie 

80,2 86,4 83,7 

Zatrudnienie w działaniach 

wymagających dużej wiedzy 

123,5 121,8 134,6 

Szybko rozwijające się 

przedsiębiorstwa 

46,5 60,8 47,0 

Wpływ na sprzedaż 85,4 80,2 88,0 
Eksport produktów średnich 

i zaawansowanych 

technologii 

67,5 67,2 72,9 

Eksport usług opartych na 

wiedzy 

106,6 56,4 109,9 

Sprzedaż nowości 

rynkowych / innowacji 

firmowych 

83,1 123,1 80,6 

Źródło: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl 

 

Przyjazne innowacji środowisko, innowatorzy i zasoby ludzkie stanowią 

najmocniejszy stronę innowacyjności. Wyniki w zakresie: uczenia się przez całe życie, 

wniosków patentowych PCT i międzynarodowych publikacji naukowych przekraczają średnią 

dla UE. Z kolei wskaźniki wpływu na zatrudnienie i sprzedaży
4
 są najsłabszymi wskaźnikami 

pośród innych wskaźników. Najniższe wskaźniki dla Finlandii dotyczą zatrudnienia w szybko 

rozwijających się przedsiębiorstwach innowacyjnych sektorów, eksportu produktów średnich 

i zaawansowanych technologii oraz wydatków inwestycyjnych. 

                                                 
4
 Źródło: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl 

 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
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Tabela 4 Wybrane wskaźniki gospodarcze dla Finlandii w porównaniu z Unią Europejską w 

2018 r. 

 

Wyszczególnienie Finlandia  Unia Europejska 

Wydajność i struktura gospodarki 

PKB na mieszkańca (PPS) 32,100 29,500 

Średni roczny wzrost PKB (%) 2,5 2,2 

Udziałów zatrudnieniu w przetwórstwie 

(NACE C) (%) 

13,4 13,5 

            - z czego zaawansowane i średnio 

zaawansowane technologicznie (%) 
  36,1    37,5 

Udział zatrudnienia w usługach (%) 40,0 41,8 
            - z czego usługi wymagające wiedzy (%) 39,3 35,0 

Udział w obrotach MŚP (%) 40,1 37,9 

Udział w obrotach dużych 

przedsiębiorstw (%) 

44,3 44,4 

Przedsiębiorstwa kontrolowane przez 

podmioty zagraniczne - udział wartości 

dodanej (%) 

9,5 12,6 

Biznes i przedsiębiorczość 

Zakładanie przedsiębiorstw (ponad 10 

pracowników) (%) 

0,4 1,5 

Całkowita aktywność przedsiębiorcza 

(TEA) (%) 

6,7 6,7 

Wpływy netto z bezpośrednich 

inwestycji zagranicznych (% PKB) 

4,9 4,3 

Największe przedsiębiorstwa wydające 

nakłady na badania i rozwój na 10 

milionów mieszkańców 

67,4 19,6 

Doświadczenie kupującego (od 1 do 7) 4,6 3,7 

Ramy zarządzania i polityki 

Łatwość założenia firmy (od 0 do 100) 80,4 76,8 

Przedsiębiorca w szkole podstawowej 

kształcenie i szkolenie (od 1 do 5) 

2,4 1,9 

Rządowy zakup zaawansowanych 

technologii (od 1 do 7) 

3,9 3,5 

Praworządność (od -2,5 do 2,5) 2,0 1,2 

Demografia 

Wielkość populacji (miliony) 5,5 511,3 

Średni roczny przyrost naturalny (%) 0,2 0,2 

Gęstość zaludnienia (mieszkańców / 

km2) 

18,1 117,5 

Źródło: https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl 

 

Spośród wskaźników zawartych w tabeli 4 średnią unijna przekraczały: PKB na 

mieszkańca, udział w zatrudnieniu w usługach wymagających wiedzy, udział MŚP w 

obrotach, wpływy netto z bezpośrednich inwestycji zagranicznych (% PKB), największe 

przedsiębiorstwa wydające nakłady na badania i rozwój na 10 milionów mieszkańców (ponad 

40 pkt. w porównaniu ze średnią dla UE), doświadczenia kupującego. Powyżej średniej 

https://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl
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wskaźniki dotyczą bloku: „ramy zarządzania i polityki”, z tego: łatwość w założeniu firmy, 

przedsiębiorca w szkole podstawowej, rządowy zakup zaawansowanych technologii i 

praworządność.  

Wskaźnik dotyczący zakładania przedsiębiorstw powyżej 10 zatrudnionych był 4 krotnie 

niższy w porównaniu ze średnią dl UE, co świadczy o preferencji w zakładaniu mniejszych 

liczbowo przedsiębiorstw (do 10 pracowników). 

 

 

2. Charakterystyka badanego regionu  

Województwo kujawsko-pomorskie leży w północno-centralnej części kraju. Jest 

jednym z 16 polskich województw (Finlandia podzielona jest na 19 regionów). Na 30 

czerwca 2019 województwo liczyło około 2.070.000 mieszkańców. Większość fińskiej 

populacji skupia się obecnie w miastach, gdzie ludność miejska stanowi 84% całej populacji. 

Trudno jest ustalić wiele punktów wspólnych danego regionu Finlandii z województwem 

kujawsko-pomorskim z uwagi na odmienny typ gospodarki rzutujący na zróżnicowane 

parametry ekonomiczne. Z punktu widzenia podobieństwa samego położenia do 

województwa kujawsko-pomorskiego  liczącego 17.971 m2 najbardziej odpowiadającymi 

finlandzkimi regionami (położonymi w kierunku centralnym i północno-centralnym byłyby 

regiony: Nouthern Savonia, Southern Savonia czy Central Finland.  Obszarowo z kolei 

odpowiadałby region Północnej Karelii (North Karelia) o powierzchni 17,761km2. Zbliżone 

powierzchniowo są również wspomniane: Północna Savonia (Northern Savonia) (16,768 

km2) oraz Region Centralnej Finlandii (Central Finland) o powierzchni 16,703 km2. Pod 

względem liczby ludności odpowiadałby jedynie region Uusimaa (1.638.293 mieszkańców 

lecz tylko 9.097 km2). Pozostałe wymienione regiony nie przekraczały liczby 300.000 

mieszkańców. Do dalszych rozważań wzięto pod uwagę regiony: Centralna Finlandia i 

Uusimaa. Ostateczny wybór padł na Centralną Finlandię (276,196 mieszkańców) z uwagi, że 

na terenie regionu Uusimaa znajduje się stolica kraju – Helsinki, co zasadniczo mogłoby 

wpływać na gospodarcze porównania na korzyść tego regionu. Podstawowe dane dla 

Centralnej Finlandii zamieszczono w tabeli 5. Dane te mogą posłużyć do porównań z 

wybranymi wskaźnikami gospodarczymi województwa kujawsko-pomorskiego. 

Tabela 5 podstawowe wskaźniki gospodarcze dla regionu Centralnej Finlandii 
Wyszczególnienie 

Liczba 

założonych 

przedsiębio

rstw 

Udział 

danej 

branży 

we 

wskaź

niku 

ogółem  

Wielkość 

zatrudnienia w 

przedsiębiorstwa

ch 

Udzi

ał 

danej 

bran

ży we 

wska

źniku 

ogółe

m 

Wartość dodana 

produkcji 

globalnej w 

przedsiębiorstwa

ch w tys. Euro 

Udzi

ał 

danej 

bran

ży we 

wska

źniku 

ogółe

m 

Ogółem 19024 100,0 62811 100,0 4661601 100,0 

0-4 osób 16,464  12.884  802.153  

5-9 osób 1270  8.295  489.766  

10-19 osób 718  9,404  591.067  

20-49 osób 398  11.584  763,33  

50-99 osób 119  8,072  508,118  

100-199 osób 33  4.574  685.567  
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200 i więcej osób 22  7998  821599  

Rolnictwo, 

leśnictwo i 

rybołówstwo 

ogółem 

4743 

24,9 

2633 

4,2 

88792 

1,9 

0-4 osób 4,670  -  -  

5-9 osób 44  278  13,172  

10-19 osób 18  228  14,735  

20-49 osób 10  267  20,024  

50-99 osób 1  -  -  

100-199 osób .  .  .  

200 i więcej osób .  .  .  

Górnictwo i 

wydobycie 

ogółem 

78 

0,4 

210 

0,3 

15395 

0,3 

0-4 osób 71  -  -  

5-9 osób 6  39  2,336  

10-19 osób .  .  .  

20-49 osób .  .  .  

50-99 osób 1  -  -  

100-199 osób .  .  .  

200 i więcej osób .  .  .  

Przetwórstwo 

ogółem 
1.089 

5,7 
14.807 

23,6 
1.508.071 

32,4 

0-4 osób 732  797  49,231  

5-9 osób 131  856  53,81  

10-19 osób 86  1,166  80,232  

20-49 osób 77  2,358  167,733  

50-99 osób 37  2,581  188,989  

100-199 osób 15  2,091  508,94  

200 i więcej osób 11  4,959  459,136  

Zaopatrzenie w 

energię 

elektryczną, gaz, 

parę wodną i 

klimatyzację 

ogółem 

87 

0,5 

388 

0,6 

134245 

2,9 

0-4 osób 66  -  -  

5-9 osób 9  63  14,524  

10-19 osób 8  102  37,787  

20-49 osób 3  73  27,458  

50-99 osób .  .  .  

100-199 osób 1  -  -  

200 i więcej osób .  .  .  

Zaopatrzenie w 

wodę; 

gospodarowanie 

ściekami, 

odpadami i 

rekultywacja 

ogółem 

137 

0,7 

629 

1,0 

56404 

1,2 

0-4 osób 104  -  -  

5-9 osób 19  120  10,282  

10-19 osób 5  60  8,28  

20-49 osób 8  285  29,764  

50-99 osób 1  -  -  

100-199 osób .  .  .  

200 i więcej osób .  .  .  

Budownictwo 2045 10,7 7569 12,1 479307 10,3 
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ogółem 

0-4 osób 1,656  1,716  110,178  

5-9 osób 208  1,367  83,588  

10-19 osób 103  1,356  81,518  

20-49 osób 59  1,712  111,775  

50-99 osób 14  844  54,521  

100-199 osób 5  575  37,727  

200 i więcej osób .  .  .  

Handel hurtowy i 

detaliczny; 

naprawa 

pojazdów 

samochodowych i 

motocykli ogółem 

2232 

11,7 

9323 

14,8 

534639 

11,5 

0-4 osób 1,736  2,214  130,825  

5-9 osób 267  1,756  100,206  

10-19 osób 148  1,957  112,195  

20-49 osób 68  1,937  103,501  

50-99 osób 10  709  46,204  

100-199 osób .  .  .  

200 i więcej osób 3  750  41,708  

Transport i 

magazynowanie 

ogółem 

993 

5,2 

4277 

6,8 

404161 

8,7 

0-4 osób 811  1,093  66,984  

5-9 osób 90  584  33,86  

10-19 osób 51  668  36,819  

20-49 osób 32  933  52,364  

50-99 osób 6  -  -  

100-199 osób 1  -  -  

200 i więcej osób 2  -  -  

Działalność 

związana z 

zakwaterowanie

m i usługami 

gastronomicznym

i ogółem 

675 

3,5 

2696 

4,3 

113910 

2,4 

0-4 osób 491  727  32,531  

5-9 osób 117  765  29,56  

10-19 osób 51  646  26,518  

20-49 osób 2  311  15,503  

50-99 osób 4  247  9,798  

100-199 osób .  .  .  

200 i więcej osób .  .  .  

Informacja i 

komunikacja 

ogółem 

436 

2,3 

3432 

5,5 

332748 

7,1 

0-4 osób 318  -  -  

5-9 osób 49  342  25,823  

10-19 osób 36  482  33,32  

20-49 osób 20  607  57,753  

50-99 osób 7  500  42,498  

100-199 osób 4  586  50,404  

200 i więcej osób 2  -  -  

Usługi finansowe 

i ubezpieczeniowe 

ogółem 

274 

1,4 

712 

1,1 

- 

- 

0-4 osób 236  -  -  
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5-9 osób 21  139  -  

10-19 osób 11  141  -  

20-49 osób 5  161  -  

50-99 osób 1  -  -  

100-199 osób .  -  -  

200 i więcej osób .  -  -  

Gospodarka 

mieszkaniowa 

ogółem 

1435 

7,5 

919 

1,5 

180482 

3,9 

0-4 osób 1,39  423  111,68  

5-9 osób 26  173  21,948  

10-19 osób 14  180  25,993  

20-49 osób 5  143  20,86  

50-99 osób .  .  .  

100-199 osób .  .  .  

200 i więcej osób .  .  .  

Zawodowa 

aktywność 

naukowo-

techniczna 

ogółem 

1564 

8,2 

4051 

6,4 

270702 

5,8 

0-4 osób 1,369  -  -  

5-9 osób 98  635  43,594  

10-19 osób 58  742  46,786  

20-49 osób 30  842  51,763  

50-99 osób 8  510  35,37  

100-199 osób 1  -  -  

200 i więcej osób .  .  .  

Usługi pomocy i 

administracji 

ogółem 

637 

3,3 

5020 

8,0 

226413 

4,9 

0-4 osób 508  515  26,653  

5-9 osób 47  304  18,333  

10-19 osób 32  440  29,168  

20-49 osób 25  722  39,055  

50-99 osób 16  1,108  42,491  

100-199 osób 6  914  34,122  

200 i więcej osób 3  1,016  36,59  

Edukacja ogółem 186 1,0 312 0,5 18398 0,4 

0-4 osób 172  148  7,749  

5-9 osób 9  52  2,994  

10-19 osób 3  -  -  

20-49 osób 1  -  -  

50-99 osób 1  -  -  

100-199 osób .  .  .  

200 i więcej osób .  .  .  

Pomoc społeczna 

i opieka 

zdrowotna  

ogółem 

1055 

5,5 

4225 

6,7 

216730 

4,6 

0-4 osób 834  -  -  

5-9 osób 90  592  28,416  

10-19 osób 84  1,069  51,217  

20-49 osób 39  1,114  55,879  

50-99 osób 7  444  26,033  

100-199 osób .  .  .  

200 i więcej osób 1  -  -  

Sztuka, 345 1,8 672 1,1 38329 0,8 
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wypoczynek i 

rekreacja ogółem 

0-4 osób 312  197  11,937  

5-9 osób 22  133  3,66  

10-19 osób 6  -  -  

20-49 osób 2  -  -  

50-99 osób 3  225  17,333  

100-199 osób .  .  .  

200 i więcej osób .  .  .  

Inne usługi 

ogółem 
1009 

5,3 
933 

1,5 
42682 

0,9 

0-4 osób 984  588  27,345  

5-9 osób 17  98  3,66  

10-19 osób 4  52  1,757  

20-49 osób 2  -  -  

50-99 osób 2  -  -  

100-199 osób .  .  .  

200 i więcej osób .  .  .  

Źródło:http://pxnet2.stat.fi/PXWeb/pxweb/en/StatFin/StatFin__yri__alyr/statfin_alyr_pxt_11ft.px/table/tableVie

wLayout1/ 

 

W regionie Centralnej Finlandii funkcjonowało w 2018 r. blisko 20 tys. przedsiębiorstw, z 

czego prawie ¼ związana była z rolnictwem, leśnictwem i rybołówstwem. Handlem 

hurtowym i detalicznym, w tym naprawą pojazdów samochodowych i motocykli zajmowało 

się prawie 12 %. Ponad 11% przedsiębiorstw funkcjonowało w branży budownictwa. 

Powyżej 8% podmiotów zajmował się zawodową aktywnością naukowo-techniczną, a blisko 

8% gospodarką mieszkaniową przetwórstwem około 6%, ponad 5% transportem i 

magazynowaniem. Ponad 5% przypadało również na pomoc społeczną i inne usługi.  

Udział w liczbie przedsiębiorstw nie korelował z wielkością zatrudnienia czy wartością 

dodana produkcji globalnej odpowiadającej w pewnej mierze lokalnemu wskaźnikowi PKB. 

Na przykład w odniesieniu do rolnictwa, leśnictwa i rybołówstwa 25% udziałowi w liczbie 

przedsiębiorstw odpowiadał zaledwie 4% udział w zatrudnieniu i 2% w wartości dodanej 

produkcji globalnej. Najwięcej zatrudnionych było w przetwórstwie (24%) z 32% udziałem w 

wartości dodanej produkcji globalnej. Relatywnie najmniej zatrudnionych było w edukacji 

(0,5%) z 0,4% udziałem w wartości dodanej produkcji globalnej oraz w branży „zaopatrzenie 

w energię elektryczną, gaz, parę wodną i klimatyzację”, chociaż w tym przypadku udział 

wskaźnika wielkości dodanej produkcji globalnej był bliski 3%. 

Pod względem zatrudnienia dominowały we wszystkich branżach podmioty zatrudniające 

do 4 osób. Wielkość wielkości dodanej produkcji globalnej rosła w miarę zwiększania się 

liczby zatrudnionych. 

Samorządy w Finlandii są zainteresowane wzmacnianiem lokalnego rynku pracy, 

ponieważ zwiększa to m.in. ich dochody. Działania w tym zakresie powinny być 

konsultowane z lokalnym urzędem pracy, jednak z uwagi na niezależność samorządu nie jest 

to wymóg. Urzędy pracy podlegają Ministerstwu Gospodarki i Zatrudnienia, które finansuje 

ich działalność. W ramach działań poszczególnego urzędu (jest ich 120) możliwa jest 

realizacja projektu we współpracy z samorządem, jak również projekty wykorzystujące środki 

unijne. W ramach wsparcia lokalnego rynku pracy gmina przygotowuje programy na rzecz 

takiego wsparcia w ramach swoich kompetencji.  
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3. Charakterystyka poziomu samorządności w analizowanym kraju  

Państwo fińskie posiada trzystopniową strukturę władzy: (1) prezydent i premier, (2) 

parlament, (3) władza ustawodawcza (w tym samorząd lokalny). Gminami zarządza samorząd 

lokalny wybierany przez mieszkańców co cztery lata. 

Finlandia ma jednak specjalną strukturę samorządu lokalnego, która różni się od 

struktury wielu innych krajów europejskich. Ma silny, samorządny sektor komunalny, a 

agencje administracji państwowej są bardziej niezależne w odniesieniu do ministerstw niż na 

przykład w Danii lub Norwegii. Należy podkreślić, iż Finlandia jest jednym z najbardziej 

zdecentralizowanych krajów OECD (Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju). 

Samorząd jest odpowiedzialny w większym stopniu za politykę i świadczenie usług wobec 

ludności niż w niektórych krajach sąsiednich, a znaczna część tej samorządności wynika z 

autonomicznej historii kraju. Finlandia jak już wspomniano ma ponad 300 gmin. Zgodnie z 

konstytucją Finlandii gminy są jednostkami samorządowymi i mają prawo opodatkować 

swoich mieszkańców. Państwo może interweniować w działania jednostek samorządu 

terytorialnego tylko w niektórych przypadkach. Państwo może brać udział w podejmowaniu 

decyzji dotyczących świadczenia podstawowych usług komunalnych poprzez wprowadzanie 

przepisów. Fiński system zarządzania władzami lokalnymi charakteryzuje się podziałem na 

zarządzanie polityczne i zawodowe. 

Władze lokalne mogą stosunkowo swobodnie organizować administrację miejską. 

Każda gmina musi mieć radę gminy, lokalny organ wykonawczy i komitet audytu do kontroli 

administracji miejskiej i finansów. Najwyższym stanowiskiem w gminie jest dyrektor 

generalny lub burmistrz. Podczas gdy dyrektor naczelny jest urzędnikiem samorządu 

terytorialnego, a nie członkiem rady gminy, burmistrz jest wybierany spośród lokalnych 

radnych. Większość fińskich gmin ma dyrektora generalnego. Na przykład miasto Tampere i 

sąsiednia gmina Pirkkala przyjęły model burmistrza już odpowiednio w 2007 i 2009 r. W 

2017 r. miasto Helsinki postanowiło zmienić stanowisko dyrektora naczelnego na burmistrza. 

Dwie inne mniejsze gminy (Tuusula i Kärkölä) są prowadzone przez burmistrza. Kiedy fińska 

ustawa o samorządzie lokalnym została zreformowana w 2015 r. Nadal podjęto decyzję o 

niedopuszczeniu bezpośrednich wyborów burmistrza przez lokalnych mieszkańców.
5
 

Generalnie to rada gminy jest najwyższym organem decyzyjnym w gminie. Jego 

członkowie są wybierani przez mieszkańców miasta na cztery lata w powszechnych wyborach 

lokalnych. Rada gminy wybiera członków władz miejskich wspomnianego dyrektora 

generalnego lub burmistrza, których zadaniem jest przygotowywanie decyzji dla rady i 

wdrażanie ich w życie. Rada gminy wybiera również członków komitetów miejskich, które są 

odpowiedzialne za świadczenie usług publicznych w gminie. Nazwy komitetów gminnych i 

zakres ich działalności różnią się w zależności od gminy. Najczęstsze komitety to komisja 

edukacji, komisja opieki społecznej i opieki zdrowotnej oraz komisja planowania miejskiego. 

Władze lokalne mogą powołać także inne organy decyzyjne, na przykład zarząd szkoły, 

komisję ds. Równości i podkomitet personalny. 

Chociaż gminy nie mają uprawnień policyjnych ani ustawodawczych, mogą ustanowić 

lokalne rozporządzenia dotyczące ruchu, a miejscy inspektorzy parkingowi mogą wydawać 

                                                 
5
 Por. https://www.localfinland.fi/finnish-municipalities-and-regions 

https://www.localfinland.fi/finnish-municipalities-and-regions
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bilety parkingowe. Gminy są również osobami prawnymi i mogą występować jako strona w 

sądzie administracyjnym. Podobnie Finlandia jest odrębną osobą prawną. Z wyłączeniem 

sądowej kontroli formalnej zgodności z prawem administracyjnym, gminy są niezależne i nie 

należą do lokalnej hierarchii państwowej.  

Gminy współpracują w regionach Finlandii. Różne agencje państwowe mają 

jurysdykcję obejmującą jeden lub więcej regionów w sprawach zatrudnienia, gospodarki, 

transportu i środowiska. Prawem i egzekwowaniem prawa zajmuje się z kolei Regionalna 

Państwowa Agencja Administracyjna, regulujące jurysdykcje wielu regionów.
6
 

Gminy są odpowiedzialne za dostarczenie swoim mieszkańcom podstawowych usług 

komunalnych. Usługi te są w większości finansowane z podatków miejskich, transferów 

rządowych i opłat pobieranych za te usługi. 

Do usług tych należy m.in.: 

 opieka zdrowotna, (podstawowa opieka zdrowotna i specjalistyczna opieka 

medyczna), 

 opieka społeczna, (jak opieka nad dziećmi, opieka nad osobami starszymi i 

usługi dla osób niepełnosprawnych), 

 usługi edukacyjne i kulturalne, (jak wczesna edukacja, edukacja podstawowa, 

edukacja ponadgimnazjalna, usługi biblioteczne i praca z młodzieżą), 

 usługi techniczne, takie jak nadzór budowlany, ochrona środowiska, budowa 

dróg i innej infrastruktury, usługi wodne i gospodarka odpadami. 

Po 2017 r. w wyniku reformy administracji społecznej nastąpiło m.in. zmniejszeniem 

liczby podmiotów świadczących usługi zdrowotne i socjalne z 200 do 18. Uzasadnieniem 

reformy był fakt starzenia się  fińskiej populacji. Stąd konieczność obniżenia kosztów 

społecznych i podniesienia wydajności. W tym celu integruje się usługi i wykorzystuje 

technologię i poprawę konkurencyjności. 

Współpraca z innymi gminami, korporacjami lub firmami jest często najbardziej 

ekonomicznym sposobem świadczenia podstawowych usług komunalnych. We wspólnym 

urzędzie gminy dwie lub więcej gmin wspólnie wytwarza usługi. Wspólne władze miejskie są 

tworzone zwłaszcza przez małe gminy. Opieka zdrowotna, usługi szpitalne i edukacja to 

podstawowe usługi, które najczęściej są wytwarzane przez wspólne władze miejskie. Gminy 

współpracują jednak również w ramach innych usług.  

Rady regionalne to ustawowe wspólne władze gminne, w których każda gmina 

regionu musi być członkiem. Rady regionalne mają dwa główne zadania wynikające z prawa: 

rozwój regionalny i regionalne planowanie przestrzenne. Gminy współpracują również poza 

wspólnymi władzami gminnymi i radami regionalnymi.
7
 

Innym aspektem samorządności widocznym w społeczeństwie fińskim są podwójne 

języki urzędowe. Obecnie są to fiński i szwedzki, a obywatele mają prawo komunikować się z 

agencjami rządowymi w dowolnym języku. Dotyczy to także rdzennych mieszkańców Sami, 

którzy są również uprawnieni do otrzymywania wszystkich usług rządowych w języku Sami. 

                                                 
6
 https://worddisk.com/wiki/Municipalities_of_Finland/ 

7
 https://www.suomi.fi/citizen/rights-and-obligations/digital-support-and-administrative-services/guide/how-

finlands-public-administration-works/municipalities-and-local-government 

https://www.suomi.fi/citizen/rights-and-obligations/digital-support-and-administrative-services/guide/how-finlands-public-administration-works/municipalities-and-local-government
https://www.suomi.fi/citizen/rights-and-obligations/digital-support-and-administrative-services/guide/how-finlands-public-administration-works/municipalities-and-local-government
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W Finlandii istnieją samorządowe podmioty, których stałym i głównym celem jest 

promocja gospodarcza np. Lahti Region Development, Turku Science Park (pod markę Turku 

Business Region)
8
. 

 

 

4. Lokalne instytucje otoczenia  

W Finlandii jak w innych krajach na poziomie centralnym wyznaczane są narodowe 

priorytety rozwoju regionalnego. Decyzje i działania każdego oddziału administracji rządowej 

mają wpływ na rozwój regionalny. Współpraca między ministerstwami i koordynacja celów 

mają kluczowe znaczenie pod względem alokacji zasobów i wywierania wpływu. W 

rezultacie narodowe priorytety rozwoju regionalnego wyznaczają cele dla rządu centralnego, 

do których są zobowiązane ministerstwa i które są uwzględniane przy kierowaniu każdą 

gałęzią administracji. Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki odpowiada za ogólną 

koordynację rozwoju regionalnego na poziomie krajowym. 

Rady regionalne są władzami regionalnymi odpowiedzialnymi za strategiczny rozwój ich 

regionów jako całości. Centralnym dokumentem działań na rzecz rozwoju regionu jest 

Regionalny Program Strategiczny, który jest przygotowywany pod przewodnictwem Rady 

Regionalnej wraz z planem jego realizacji. Rady regionalne mają obowiązek wziąć pod 

uwagę tę decyzję dotyczącą rozwoju regionalnego i promować jej wdrażanie. 

Podstawa prawna treści decyzji o rozwoju regionalnym jest określona w ustawie o 

rozwoju regionalnym (laki alueiden kehittämisestä, 7/2014) oraz w dekrecie rządowym w 

sprawie rozwoju regionalnego (valtioneuvoston asetus alueiden kehittämisestä, 356/2014). 

Ustawodawstwo wymienia następujące cele rozwoju regionalnego: 

1. Promowanie zrównoważonego rozwoju oraz krajowej i międzynarodowej 

konkurencyjności regionów. 

2. Trwałe  wspieranie i dywersyfikacja struktury biznesowej regionów oraz promocja 

gospodarki. 

3. Promowanie trwałego zatrudnienia, a także kompetencji, równych szans i życia 

społecznego. 

4. Zmniejszenie różnic rozwojowych między regionami i wewnątrz nich oraz zachęcanie 

do pełnego wykorzystania dostępnych zasobów w sposób zrównoważony; 

5. Wzmocnienie regionalnych mocnych stron i specjalizacji, a także promowanie kultury 

regionalnej; 

6. Poprawa jakości środowiska życia i zrównoważonej struktury regionalnej i miejskiej. 

Rząd dąży do podniesienia gospodarki Finlandii do zrównoważonego poziomu, 

wykorzystując zasoby całego kraju. Kluczowe elementy budowania konkurencyjności 

Finlandii obejmują nie tylko zrównoważenie gospodarki, ale także ochronę dobrobytu 

obywateli. Celem jest zapewnienie równych usług i warunków życia w całym kraju, także w 

przyszłości. Ta decyzja o rozwoju regionalnym podsumowuje priorytety jako trzy zarysy 

polityki: 

• Wzrost poprzez odnowę  

• Usieciowienie regionalne  

                                                 
8
 Dane uzyskane z ankiety 
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• Partnerstwo. 

Cele i środki polityki regionalnej opartej na mocnych stronach regionu i zrównoważonym 

rozwoju regionalnym są powiązane z pięcioma priorytetowymi obszarami programu 

rządowego, lub 1) zatrudnieniem i konkurencyjnością, 2) wiedzą i edukacją, 3) dobrobytem i 

zdrowiem, 4) biogospodarką i ekologicznym rozwiązaniom oraz 5) digitalizacji, 

eksperymentom i deregulacji. Obszary te są badane z punktu widzenia rozwoju regionalnego. 

Wybrane środki wspierają wdrażanie projektów najbardziej rozwojowych.
9
 

Na wykresie 2 zaprezentowano schemat regionalnego systemu rozwoju 

 

Źródło: Act on Regional Development and the Administration of Structural Funds (7/2014). 

 

 

 

 

                                                 
9
 https://tem.fi/documents/1410877/2095033/National+priorities+of+regional+development+2016-

2019.pdf/e30d1617-187e-48b3-ab23-78506214e0a9/National+priorities+of+regional+development+2016-

2019.pdf 
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5. Standardy tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego mikro stref 
aktywności    gospodarczej  

 
Tworzeniem stref aktywności gospodarczej zajmują się przede wszystkim agencje 

rządowe. Obowiązki rządu na szczeblu lokalnym wykonywane są przez  Regionalne Rządowe 

Agencje Adninistracyjne (Regional State Administrative Agencies) (por. tabelę 6).  

Tabela 6. Agencje Administracyjne Finlandii 

 

Agencje Administracyjne Finlandii 
Biuro regionalne Dodatkowe biura 

Południowa Finlandia (Regional State Administrative Agency for 

Southern Finland) 
Uusimaa, Tavastia Proper, Päijänne Tavastia, Kymenlaakso, South 

Karelia 

Hämeenlinna  Helsinki, Kouvola 

Południowo-Zachodnia Finlandia (Regional State Administrative 

Agency for Southwestern Finland) 
Southwest Finland, Satakunta 

Turku  Mariehamn  

Zachodnia I Środkowa Finlandia (Regional State Administrative 

Agency for Western and Inland Finland) 
Pirkanmaa, Central Finland, Southern Ostrobothnia,  Central 

Ostrobothnia, Ostrobothnia 

Vaasa  

Tampere, Jyväsky

lä 

Wschodnia Finlandia (Regional State Administrative Agency for 

Eastern Finland) 
Southern Savonia, Northern Savonia, North Karelia 

Mikkeli  Kuopio, Joensuu 

Północna Finlandia (Regional State Administrative Agency for 

Northern Finland) 
Northern Ostrobothnia, Kainuu 

Oulu  

 

Lapland (Regional State Administrative Agency for Lapland) 
Lapland 

Rovaniemi  

 

Aland (State Department of Åland) 
Mariehamn  
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https://en.wikipedia.org/wiki/P%C3%A4ij%C3%A4nne_Tavastia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kymenlaakso
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https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Ostrobothnia
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https://en.wikipedia.org/wiki/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4
https://en.wikipedia.org/wiki/Jyv%C3%A4skyl%C3%A4
https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_State_Administrative_Agency_for_Eastern_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_State_Administrative_Agency_for_Eastern_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Southern_Savonia
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Savonia
https://en.wikipedia.org/wiki/North_Karelia
https://en.wikipedia.org/wiki/Mikkeli
https://en.wikipedia.org/wiki/Kuopio
https://en.wikipedia.org/wiki/Joensuu
https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_State_Administrative_Agency_for_Northern_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_State_Administrative_Agency_for_Northern_Finland
https://en.wikipedia.org/wiki/Northern_Ostrobothnia
https://en.wikipedia.org/wiki/Kainuu
https://en.wikipedia.org/wiki/Oulu
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Åland 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_State_Administrative_Agency 

 

 

 

Rys. 1 Podział Finlandii na agencje administracyjne 

 

Źródło: https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_State_Administrative_Agency 

 
Agencje te inicjują razem z innymi instytucjami otoczenie biznesu aktywność gospodarczą na 

zarządzanym terenie.  

Z kolei tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości oraz parków technologicznych to 

działania samorządów lub częściej, instytucji/spółek samorządowych zajmujących się 

promocją rozwoju gospodarczego. Utworzone podmioty najczęściej posiadają osobowość 

prawną, stąd gminy nimi nie zarządzają bezpośrednio. Przepisy porządkowe i opłaty 

dotyczące funkcjonowania takich miejsc to decyzja zarządzających danym podmiotem. 

Poza tym gmina i jej spółki zależne razem tworzą korporację władz lokalnych, w której 

gmina sprawuje kontrolę. Korporacja samorządu lokalnego może również obejmować 

podmioty, w których jednostka zależna władzy lokalnej sprawuje kontrolę. Podmioty 

należące do korporacji lokalnych mogą obejmować spółki z ograniczoną odpowiedzialnością, 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%85land
https://en.wikipedia.org/wiki/Regional_State_Administrative_Agency
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Aluehallintovirastot.2010.svg
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stowarzyszenia i fundacje. Gmina musi sporządzać skonsolidowane sprawozdania finansowe i 

włączać je do swoich sprawozdań finansowych. 

Zarząd korporacji samorządu lokalnego składa się z lokalnego organu wykonawczego, 

dyrektora naczelnego lub burmistrza, wraz z innymi organami decyzyjnymi, 

przedstawicielami władz lokalnych i wybranymi urzędnikami określonymi w regulaminie 

wewnętrznym. Kierownictwo korporacji samorządu lokalnego jest odpowiedzialne za 

nadzorowanie operacji i organizowanie nadzoru. Działaniami kierownictwa kieruje lokalna 

rada.10 

W strefach aktywności gospodarczej, w tym inkubatorach przedsiębiorczości, itp. 

generalnie nie obowiązuje wykup nieruchomości przez władze lokalne. Przymusowy wykup 

nieruchomości w Finlandii może być dokonany tylko w sytuacji, gdy celu wykupu nie można 

zrealizować w inny sposób. Chęć prowadzenia działalności w zakresie wspierania 

przedsiębiorczości na danym obszarze nie może być do niego podstawą, chyba że tak stanowi 

plan zagospodarowania przestrzennego.11 

 
 

6. Mechanizmy kształtowania budżetu gminy 
Gminy cieszą się znaczną autonomią, a ich głównym źródłem dochodów są podatki. 

Gminy mogą ustalać własne stawki podatkowe, ale mają również prawo do części dochodów 

z podatku dochodowego od osób prawnych ustalonej przez Parlament. Państwo wspiera także 

ekonomicznie gminy, udzielając im pomocy publicznej na różne cele zgodnie z systemem 

transferów rządowych. 

Mieszkańcy płacą podatek gminny, który jest formą podatku dochodowego. Podatek ten 

jest głównym źródłem dochodów gminy. Podatek lokalny jest podatkiem liniowym 

pobieranym od szerszej populacji (w tym niższych poziomów dochodów) niż progresywny 

państwowy podatek, który jest pobierany tylko od osób o średnich i wysokich dochodach. W 

praktyce jednakże nawet podatek lokalny ma charakter progresywny ze względu na odliczenia 

przyznawane najniższym poziomom dochodów. Podstawowy podatek przed odliczeniem 

waha się od 16% w zamożnym Kauniainen do 20% i więcej w wielu małych rolniczych 

gminach. Średnio wynosi on 19,1%. Całkowite przychody z podatków stanowią ponad 44% 

dochodów gminy, co jest znacznie wyższe niż średnia w krajach OECD wynosząca 37%.
12

 

Obok podatku lokalnego gminy otrzymują finasowanie z budżetu państwa (19% 

dochodu). Ten fundusz jest środkiem testującym poziom zamożności gminy i służy do 

zbilansowania różnic w lokalnych dochodach podatkowych. Oprócz podatków, przychody ze 

sprzedaży, opłaty i zysk z działalności stanowią również znaczną część dochodów gminy 

(21%).
13

 

Ponadto gminy nakładają podatek od nieruchomości który, każda gmina może ustalać 

indywidualnie, ale w ramach górnych i dolnych limitów ustalonych przez rząd centralny. Na 

przykład w 2015 r. opłata roczna wynosiła 0,32-0,75% wartości bieżącej netto za stałe 

rezydencje i 0,50-1,00% za nieruchomości wypoczynkowe, takie jak domki letniskowe, jak 

                                                 
10

 https://www.localfinland.fi/finnish-municipalities-and-regions 
11

 Informacje z ankiety 
12

 http://www.publicsectorexecutive.com/Comment/local-government-in-finland- 
13

  http://slideplayer.fi/slide/11859268/ 

https://www.localfinland.fi/finnish-municipalities-and-regions
http://slideplayer.fi/slide/11859268/
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również niezabudowane działki. Podatek ten może sięgać 7% lokalnych dochodów 

podatkowych. Gminy otrzymują część dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych 

(yhteisövero) od firm mających siedzibę w gminie (32,13% z należnego CIT)
14

. Niektóre 

funkcje komunalne otrzymują bezpośrednie finansowanie zarówno od gminy, jak i od 

państwa, np. uczelnie zawodowe.
15

 Oprócz dochodów podatkowych gminy otrzymują od 

rządu centralnego subwencje i dotacje na świadczenia ogólne, transfery na opiekę zdrowotną i 

społeczną oraz transfery edukacyjne i kulturalne. Ogółem 22% pozostałych przychodów 

pochodzi z opłat i obciążeń nałożonych na mieszkańców, w tym zaopatrzenia w wodę, energii 

elektrycznej, wywozu śmieci i transportu publicznego. Edukacja podstawowa w Finlandii jest 

bezpłatna, ale za publiczną opiekę zdrowotną pobierane są niewielkie opłaty. 

Gminy uchwalają 3 letni plan finansowy, w którym ustalone są m.in. cele i wydatki 

inwestycyjne. 

 
7. Standardy funkcjonowania administracji lokalnej na rzecz lokalnej przedsiębiorczości  

 

W Finlandii generalnie nie ma przepisów ustalających standardy działania np. gminy na 

rzecz lokalnej przedsiębiorczości. Nie ma również obligatoryjnych dokumentów polityki 

rozwoju przedsiębiorczości lub lokalnej gospodarki. Wyznaczone są natomiast instytucje o 

charakterze centralny i regionalnym do promowania przedsiębiorczości. Takimi 

instytucjami są m.in. Centra ELY (Economic Development, Transport and the 

Environment) odgrywające znaczącą rolę w promowaniu regionalnej polityki biznesowej. 

Poza tym istnieją samorządowe podmioty, których stałym i głównym celem jest promocja 

gospodarcza np. Lahti Region Development, Turku Science Park (pod markę Turku 

Business Region). 

Celem Centrów ELY jest zapewnienie zrównoważonej struktury regionalnej 

zapewniającej solidne podstawy dla kompetencji, przedsiębiorczości i wzrostu oraz 

promowanie możliwości zatrudnienia. Centra ELY wspierają zakładanie, rozwój i rozwój 

małych i średnich przedsiębiorstw poprzez świadczenie usług doradczych, szkoleniowych i 

eksperckich oraz finansowanie projektów inwestycyjnych i rozwojowych. 

Usługi oferowane przez centra ELY obejmują internacjonalizację operacji biznesowych, 

poprawę wydajności biznesowej i umiejętności zarządzania, rozwój technologii i innowacji, 

aktualizację umiejętności personelu i szkolenie nowych pracowników. Centra ELY mogą 

również przyczyniać się do finansowania projektów rozwojowych. Wsparcie finansowe jest 

uznaniowe i zależy od charakteru projektu. 

Centra ELY są odpowiedzialne za rozwój sektora rolnego i zapewnienie rozwoju fińskiej 

wsi. Celem jest poprawa konkurencyjności sektora rolnego i leśnego oraz promocja 

rybołówstwa i innych gałęzi związanych z rozwoje gospodarki rolnej na terenach wiejskich. 

Centra ELY wspierają inwestycje i działania rozwojowe gospodarstw rolnych, gospodarstw 

reniferów, MŚP zajmujących się pierwszym przetwarzaniem produktów rolnych i 

mikroprzedsiębiorstw na obszarach wiejskich. Wsparcie może być również przyznane na 

projekty rozwojowe, które promują możliwości biznesowe i zachęcają ludzi do zakładania 

firm oraz istniejących przedsiębiorców do rozwijania swojej działalności. Istnieją różnice 

                                                 
14

 Dane ankietowe 
15

 https://en.wikipedia.org/wiki/Municipalities_of_Finland 

https://en.wiktionary.org/wiki/transport
https://en.wiktionary.org/wiki/environment
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między poziomem wsparcia a formami finansowania dostępnymi w poszczególnych Centrach 

ELY. 

Centra ELY monitorują wykorzystanie dopłat rolnych i wykonują obowiązki nadzorcze w 

zakresie kontroli roślin i produkcji żywności. Odpowiadają również za szereg zadań 

związanych z kontrolą produkcji żywności. Centrum ELY w Laponii jest odpowiedzialne za 

promowanie warunków życia i utrzymania społeczności Skolt zgodnie z ustawą Skolt. 

Promowanie sektora rybołówstwa 

W sumie 11 centrów ELY zajmuje się sprawami dotyczącymi sektora rybołówstwa, a 

ich usługi obejmują wszystkie części Finlandii (z wyjątkiem Wysp Alandzkich). Centra ELY 

pełnią funkcję władz regionalnych odpowiedzialnych za sprawy związane z rybołówstwem i 

pod tym względem działają w ramach Ministerstwa Rolnictwa i Leśnictwa. Na Wyspach 

Alandzkich odpowiedzialność za sektor rybołówstwa ponosi rząd prowincji Wysp 

Alandzkich. 

Zadania centrów ELY w dziedzinie rybołówstwa jest:  

 ogólne monitorowanie zainteresowania sektora rybołówstwa procesami 

związanymi z pozwoleniami wodnymi i środowiskowymi 

 obowiązki dotyczące obowiązków w sektorze rybołówstwa 

 sterowanie i nadzór działań w regionach rybackich 

 decyzje dotyczące zezwoleń i zakazów na podstawie ustawy o rybołówstwie 

 przywrócenie dróg wodnych w celu spełnienia wymagań sektora rybołówstwa 

 rozwój rekreacyjnego rybołówstwa i turystyki rybackiej 

 zapewnienie finansowania dla przemysłu rybnego 

 promowanie profesjonalnego rybołówstwa i monitorowanie połowów na 

obszarach morskich 

 obowiązki nadzorcze określone w ustawie o rybołówstwie i wspólnej polityce 

rybołówstwa UE 

 

8. Formuły funkcjonowania instrumentów kapitałowych na rzecz  lokalnych MŚP 

Generalnie w Finlandii istnieje zasada, iż instytucje rządowe finansowane są przez rząd, 

natomiast samorządowe przez samorząd oraz ewentualne granty rządowe i programy. 

Istotnym źródłem finansowania zewnętrznego dla MŚP są także środki unijne. Oczywiście 

władze samorządowe mają możliwość tworzenia spółek dla celów swoich zadań, w tym 

instytucji finansowych i mogą być tworzone wspólnie z innymi gminami. Nie jest to jednak 

powszechna praktyka. Obowiązują w tym przypadku regulacje dla spółek samorządowych. 

Jeden z największych podmiotów na rynku instytucji kredytowych to spółka MuniFin 

zajmująca się zapewnianiem finansowania dla samorządów, spółek samorządowych i spółek 

mieszkaniowych. Jest ona w 100% własnością fińskiego sektora publicznego. 

Jednym z idei rozwojowych dla MŚP w Finlandii jest również tzw. „Business 

Finland” - program Zrównoważonej Produkcji w Finlandii. Ma na celu wzmocnienie 

innowacji i wielkości produkcji firm w sposób zrównoważony. Program wspiera rozwój 

biznesu i wzrost tych MŚP. 

Business Finland bierze udział we wspólnym programie ERA-Net Smart Energy Systems 

(JPP) we współpracy z Mission Innovation (MI) dla globalnych międzynarodowych 

projektów w zakresie magazynowania energii. Uczestniczy w nim 21 krajów i regionów, w 
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tym członkowie Mission Innovation, Indie i Maroko. Łączne dostępne środki przekraczają 22 

mln EUR. 

Business Finland wspiera projekty firm i projekty koinnowacyjne z organizacjami 

badawczymi i co najmniej 2 firmami. Brak ograniczeń dla wielkości firmy. 

W Finlandii uważa się, że tzw. ekosystemy zwiększają możliwości firm w zakresie 

innowacji, rozwoju i odniesienia sukcesu w międzynarodowej konkurencji. Zwłaszcza małe i 

średnie przedsiębiorstwa otrzymują motywację do rozwoju, a duże firmy, które często 

działają jako motory wzrostu, przyspieszają rozwój tych ostatnich. Występuje tu zatem forma 

współpracy czy sprzężenia zwrotnego. Business Finland używa nazwy Growth Engine 

(motory wzrostu) do opisywania takiej sieci współpracy - ekosystemów - ukierunkowanych 

na nowe działania biznesowe o wartości ponad miliarda euro. Motory wzrostu są wdrażane 

poprzez oparty na przedsiębiorstwie model partnerstwa między firmami, organizacjami 

badawczymi i podmiotami publicznymi, który dąży do znalezienia rozwiązań dla zakłóceń na 

rynku globalnym i stworzenia nowych sektorów wzrostu w Finlandii. Globalne megatrendy - 

takie jak cyfryzacja, zmiany klimatu i starzenie się społeczeństw - stwarzają ogromną liczbę 

nowych możliwości biznesowych. Wyzwania są tak duże, że ich rozwiązanie wymaga 

współpracy kilku firm, a często także sektora publicznego i badań. Partnerstwa tworzą 

wartość dodaną i nowe rynki. Ekosystemy biznesowe to więcej niż suma ich części. 

W Finlandii oferuje się fundusze na badania, rozwój produktów i wiele rodzajów 

potrzeb sprzyjających rozwojowi biznesu, szczególnie małych i średnich firm. Duże firmy i 

organizacje badawcze mogą otrzymywać fundusze na wspólne projekty z mniejszymi 

firmami. Finansowanie działalności badawczo-rozwojowej przez Business Finland umożliwia 

firmie opracowywanie produktów lub usług, metod produkcji i modeli biznesowych. Każda 

korzystająca ze wsparcia firma może przetestować i zademonstrować działanie nowego, 

innowacyjnego rozwiązania oraz ocenić korzyści wspólnie z klientami. 

Jednym z programów finansowych jest program „Tempo”. Finansowanie w ramach 

„Tempo” przeznaczone jest dla fińskich startupów, MŚP i spółek o średniej kapitalizacji, 

dążących do międzynarodowego wzrostu, które pragną i potrafią wykorzystać swoją wiedzę i 

rozwiązania w innowacyjny sposób na międzynarodowym rynku. Innowacja może oznaczać 

wiele rzeczy, a nie tylko techniczne wdrożenie produktu lub usługi. Osiągnięta przewaga 

musi być wiarygodna. 

Finasowanie w programie Tempo zawsze wymaga rozważenia. Przede wszystkim 

firma musi posiadać kompetentny zespół i wiarygodne fundusze na wdrożenie projektu. 

Wiarygodność finansową, tj. przepływów pieniężnych ocenia się indywidualnie. Jeżeli firma 

nie posiadała nadwyżki z lat poprzednich, istnieje możliwość finansowanie kapitałem 

własnym. W praktyce oznacza to co najmniej kwotę 30 000 EUR niejako wydzieloną z 

funduszy własnych jako środki własne projektu. W takim przypadku przyszłe skumulowane 

zyski będą traktowane jako kapitał własny służący przekroczeniu oficjalnego ustalonego 

progu z pełnego okresu rozliczeniowego. Dopuszczalne finansowanie obejmuje na przykład: 

• Inwestycje w kapitał zakładowy lub fundusz SVOP (inwestowany 

nieograniczony fundusz kapitałowy) wypłacone spółce w gotówce 

• Pożyczki podporządkowane 

Oczywiście przed opracowaniem planu projektu i faktycznej aplikacji zalecana jest dyskusja z 

jednym z ekspertów „Business Finland”, poprzez serwis „Sprawdź swój pomysł”. Aby Twoja 
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firma mogła jak najlepiej wykorzystać fundusze Tempo, zaleca się krytyczną ocenę potrzeb 

rozwojowych związanych z kompetencjami i biznesem firmy w odniesieniu do wizji rozwoju 

firmy na 3–5 lat. Jeśli te potrzeby nie zostały jeszcze zidentyfikowane, zaleca się również, 

pogłębienie wiedzy o następujących usługach (przed potencjalnym planem projektu Tempo): 

 Usługi programistyczne ELY Centre 

 Kupon na innowacje Business Finland, jeśli badanie dotyczy nowego 

produktu, usługi lub działalności firmy 

 Business Finland Market Explorer, do badań na rynkach międzynarodowych 

nowych w firmie 

 Przetestowanie funkcjonalności koncepcji biznesowej poprzez uzyskanie 

informacji zwrotnych od potencjalnych klientów i oszacowaniu popytu na 

nowym rynku międzynarodowym. 

W projekcie Tempo główny nacisk kładziony jest na rozwijanie możliwości 

związanych z międzynarodowym rozwojem firmy, a nie na rozwój produktu. Koszty 

opracowania produktu można zatwierdzić tylko jako niewielką część projektu w celu 

uzyskania wglądu i opinii klientów. Jeśli projekt koncentruje się na rozwoju produktu, a firma 

ma wystarczający pomysł na swoją globalną konkurencyjność, powinieneś dowiedzieć się 

więcej o finansowaniu badań i rozwoju przez Business Finland. 

Dzięki funduszom Tempo promuje się działania mające na celu urzeczywistnienie 

wizji rozwoju firmy. Projekt powinien obejmować zrównoważoną kombinację badań rynku, 

gromadzenie wczesnych informacji zwrotnych od klientów oraz rozwój modelu biznesowego, 

technologii i firmy. Znaczna część kosztów projektu powinna obejmować wydatki inne niż 

wydatki na badania i rozwój, takie jak 

• przygotowanie strategii internacjonalizacji 

• analizy rynku 

• testowanie popytu na koncepcję produktu i usługi 

• pilotowanie koncepcji produktu i usługi wśród klientów 

• walidacja rynku 

• marketing testowy 

• rozwój zarządzania, praktyk i organizacji z punktu widzenia wzrostu 

internacjonalizacyjnego 

• analiza finansowania wzrostu 

Maksymalna kwota finansowania Tempo wynosi 50 000 EUR. Finansowanie z 

Business Finlandii pokrywa 75 procent całkowitego budżetu projektu. To finansowanie 

stanowi dotację, której nie trzeba spłacać. Wymagany jest wspomniane już własny wkład w 

wysokości co najmniej 30 000 EUR). Ponadto firma musiała potwierdzić samofinansowanie 

podczas projektu.  

W niektórych przypadkach firma może wystąpić do takich organizacji jak Finnvera o 

dofinansowanie projektów finansowanych przez Business Finland. Ponieważ jednak w 

przypadku finansowania Tempo udział środków publicznych jest wyjątkowo wysoki (75 

procent), środki własne powinny pochodzić ze źródeł prywatnych. Finnvera nie udziela 

pożyczek dla przedsiębiorstw jako środki własne na projekty Tempo. 
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Fundusze przeznaczone są na start-upową firmę działającą od mniej niż pięciu lat, która 

udowodniła swoją koncepcję biznesową, dzięki czemu ma już płacących klientów. O 

finansowanie w Finlandii biznesowej mogą ubiegać się firmy zarejestrowane w Finlandii. 

W Finlandii istnieje także program pomocy energetycznej dla przedsiębiorstw. 

Głównym celem takiego programu jest promowanie rozwoju innowacyjnych rozwiązań w 

celu zastąpienia systemu energetycznego niskoemisyjną alternatywą w perspektywie 

długoterminowej. Pomoc energetyczną można przyznać na projekty inwestycyjne i badawcze 

promujące m.in.: 

1) produkcję lub wykorzystanie energii odnawialnej, które z kolei 

• promuje nowe technologie i ich komercyjne wykorzystanie, 

• dotyczy inwestycji w nowy zakład, lub 

• jest inwestycją zastępczą, która znacznie zwiększa wielkość produkcji energii odnawialnej 

lub pozwala osiągnąć pewien pozytywny wpływ energii zgodny z celem 

2) oszczędności energii lub poprawę wydajności produkcji.  

 

 

9. Standardy współpracy lokalnych MŚP w ramach współpracy z kluczowymi firmami 
regionu  

W Finlandii sektor MŚP ściśle współpracuje z organizacjami badawczymi. Współpraca 

taka odbywa się m.in. poprzez tzw. Rodzinę Produktów Explorer dla MŚP. Finansowanie 

Explorer pozwala zdobyć wiedzę na temat wejścia na rynek międzynarodowy, uczestniczyć w 

zagranicznych targach z grupą MŚP lub zgromadzić grupę MŚP na wspólne okazje 

eksportowe. 

Rząd Finlandii skierował 60 mln EUR na finansowanie kapitałowe zw. motorów wzrostu w 

2018 r. (30 mln EUR) i 2019 r. (30 mln EUR). Ponadto Business Finland przeznaczył swoje 

normalne środki finansowe (około 200 mln EUR na lata 2018–2019) i usługi na projekty, 

które spełniają ambitne i finansowe kryteria firm, organizacji badawczych i społeczności 

działających w motorach wzrostu, dążąc do osiągnięcia celu biznesowego motoru wzrostu. 

W Finlandii oferuje się również usługę „Enterprise Finland”. Jest  to usługa dla 

przedsiębiorców i osób zainteresowanych założeniem firmy. Usługa koordynowana jest przez 

Ministerstwo Zatrudnienia i Gospodarki. Innym narzędziem jest pomoc oferowana przez 

firmę Finvera, która jest państwową, wyspecjalizowaną firmą finansującą.  Wykorzystuje 

obligacje rynku kapitałowego do pozyskiwania środków na kredyty eksportowe od 2012 r. 

Inwestorzy międzynarodowych obligacji instytucjonalnych pochodzą głównie z Europy, Azji 

i Ameryki Północnej. Większość z nich to instytucje finansowe, takie jak banki, banki 

centralne, firmy ubezpieczeniowe i podmioty zarządzające aktywami. 

Finansowanie przez Finnvera odgrywa dużą rolę dla fińskich firm eksportowych 

konkurujących o umowy eksportowe. Celem jest pozyskanie finansowania z rynku 

kapitałowego, aby umożliwić Finnvera udzielenie konkurencyjnych kredytów eksportowych. 

Finansowanie i gwarancje Finnvera zmniejszają ryzyko utraty zamówień przez te firmy.  

Finansowanie Finnvera wzrosło w ostatnich latach. Wynika to z faktu, że banki przyjmują 

bardziej rygorystyczne kryteria udzielania pożyczek. Ponad połowę finansowania dotyczy 

statków wycieczkowych. Sektor telekomunikacyjny i leśny to inne duże obszary wsparcia. 

Roczne potrzeby finansowe Finnvera wynoszą około dwóch miliardów euro. 
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Istniej także możliwość udziału przedsiębiorców w danej instytucji o określonych celach 

gospodarczych. W zależności od organizacji np. w statucie mogą się znaleźć zapisy o 

obligatoryjnym członkostwie przedsiębiorców w jej organach np. Advisor Board. Nie jest to 

jednak prawny wymóg, a wola właścicieli.  

 

 

 

10. Formy i zakres dystrybucji informacji gospodarczej dla MŚP  
W ramach rozwijanie środowiska biznesowego i innowacyjnego istnieje możliwość 

korzystania z porad tzw. ekspertów technologicznych. Eksperci technologiczni zgromadzeni 

w Centrach ELY (Economic Development, Transport and the Environmen) posiadają wiedzę 

o finansowaniu i usługach ekspertów dostępnych w Tekes (Finnish Funding Agency for 

Technology and Innovation). Eksperci ci pomagają regionalnym firmom i organizacjom 

badawczym w uruchamianiu krajowych i międzynarodowych projektów badawczych i 

rozwojowych. W Uusimaa usługi są dostępne w biurze Tekes w Helsinkach. Eksperci od 

innowacji w ELY Centers pomagają także firmom i osobom prywatnym w sprawach 

dotyczących wynalazków i praw własności intelektualnej. Wiedzą, jak ocenić nowość 

wynalazku oraz jego potencjał techniczny i handlowy oraz jak go chronić. 

 

11. Zasady realizacji wzmacniania otoczenia infrastrukturalnego dla nowych obszarów  
aktywności gospodarczej  
Finlandia posiada dobrze rozwiniętą infrastrukturę transportową, zapewniającą 

strategiczny dostęp do rozwiniętych rynków Europy Północnej, Rosji i Azji. Stanowi ona o 

sile fińskiej gospodarki i przyczynia się do ożywionej wymiany handlowej z krajami 

nordyckimi, bałtyckimi, całą UE oraz partnerami rosyjskimi i państwami azjatyckimi. Dlatego 

leżąca przy wschodniej granicy UE Finlandia jest postrzegana jako „brama biznesowa” do 

Rosji. Nabiera też znaczenia w kontaktach handlowych z Azją.  

Finlandia posiada 28 portów lotniczych obsługujących ruch pasażerski i towarowy, w 

tym lotnisko Helsinki Vantaa uznawane za jedno z naj- lepszych lotnisk międzynarodowych 

w świecie. Lotnisko w Helsinkach odgrywa szczególnie istotną rolę w ruchu lotniczym z Azją 

z uwagi na dogodne i najkrótsze połączenia lotnicze pomiędzy Europą a Azją.  

Nowoczesne fińskie porty morskie są wysoko wyspecjalizowane w przeładunkach 

towarów oraz przewozach pasażerskich i plasują się w czołówce najbezpieczniejszych i 

najszybciej obsługujących statki portów w świecie.  

Sieć drogowa i siatka linii kolejowych odgrywają pierwszoplanową rolę, jeśli chodzi o 

krajowy przewóz osób i towarów. Ma ona szczególnie istotne znaczenie w związku ze 

stosunkowo dużą powierzchnią kraju i małą (szczególnie w północnych rejonach Finlandii) 

gęstością zaludnienia.  

W Finlandii znajduje się 30 portów morskich i śródlądowych. Helsinki są 

największym i najważniejszym portem handlowym, posiadają cztery terminale morskie. W 

trzech z nich obsługiwany jest ruch pasażerski (Port Południowy – Eteläsatama 

[Olympiaterminaali], Katajanokka i Port Zachodni – Länsisatama [Länsiterminaali 1 i 2]). 

Natomiast dwa służą stat- kom towarowym (port Vuosaari oraz wspomniany już Port 

Zachodni). Terminale towarowe specjalizują się w ładunkach ro-ro i kontenerach.  

https://en.wiktionary.org/wiki/economic
https://en.wiktionary.org/wiki/development
https://en.wiktionary.org/wiki/transport
https://en.wiktionary.org/wiki/environment
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Terminale pasażerskie oraz statki ro-ro obsługują linie do Sztokholmu, Tallinna, Sankt 

Petersburga oraz Travemuende i Rostocku. Zespół portów Hamina-Kotka jest jednym z 

najnowocześniejszych portów fińskich i obsługuje wszystkie rodzaje ładunków (płynne, 

masowe, drobnicowe), w tym kontenery, ro-ro oraz przewozy pasażerskie.
16

  

Jednostki samorządu terytorialnego, w tym gminy  opracowują plany transportu publicznego 

oraz plany rozwoju systemu energetycznego i innej infrastruktury  na ich terenie. 

Funkcjonowanie transportu publicznego jest zadaniem samorządu i jest regulowane przez 

decyzje władz samorządowych. Zaopatrzenie np. w energie, w tym z OZE dla gmin i stref 

aktywności gospodarczej zawarte jest w planach strategicznych jednostki samorządowej. 

Budowa  infrastruktury transportu na terenie stref aktywności gospodarczej może być 

finansowana przez samorządy jeżeli dotyczy gruntów publicznych w zgodzie z planami 

zagospodarowania przestrzennego. 

 
 
 

12. Podsumowanie  
Finlandia z najbiedniejszego kraju Europy Zachodniej stała się jednym z dynamiczniej 

rozwijających się krajów. Źródło sukcesu tkwi w relatywnie największym 

uprzedsiębiorczeniu mieszkańców tego kraju w tym regionu Central Finland. Jeszcze na 

początku 21 wieku Finlandia oceniana był jako kraj o małej innowacyjności. Na koniec 2018 

r. przekraczała zintegrowany wskaźnik innowacyjności dla UE. Nastąpiło to dzięki szeroko 

zakrojonej inicjatywie sektora publicznego wsparcia na wielu polach MŚP, m.in. poprzez 

usieciowienie i rozwoju tzw. ekosystemów. Poza tym posiada jeden z praktyczniejszych 

systemów edukacyjnych, który bardziej lub mniej bezpośrednio umacnia postawę 

przedsiębiorczą mieszkańców Finlandii. 

Województwo kujawsko-pomorskie może czerpać wzory z systemu fińskiego, np. poprzez 

programy lokalne zwiększyć poziom przedsiębiorczości województwa, poziom dostępności 

wiedzy gospodarczej, zwłaszcza dotyczącej branż gospodarczych i sposobów finansowania 

rozwoju oraz pomocy w finansowaniu przedsięwzięć biznesowych. Może także promować 

ekosystemy i usieciowienie MŚP na terenie województwa. 
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DANIA 

Elżbieta Malinowska-Misiąg 

Wprowadzenie 

Królestwo Danii (Kongeriget Danmark) położone jest na obszarze Półwyspu 

Jutlandzkiego oraz okolicznych wysp, zajmuje ponad 43 tys. km
2
. Stolicą Danii jest 

Kopenhaga, z 562,3 tys. mieszkańców. Do terytoriów zależnych od Danii należą dwa 

autonomiczne obszary: Wyspy Owcze (Faroe Islands) oraz Grenlandia. 

W 2007 r. weszła życie reforma samorządowa, która wprowadziła zmiany podziału 

terytorialnego Danii, zakresu zadań oraz sposobu ich finansowania. Liczba gmin (kommuner) 

została zmniejszona z 271 do 98, zlikwidowano 15 hrabstw/powiatów (amter), wprowadzono 

za to 5 nowych jednostek – regionów (regioner).  

 

Podział Danii na regiony 

 

Źródło: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Denmark_regions_label_%28Polish_2%29.svg/-

1024px-Denmark_regions_label_%28Polish_2%29.svg.png 

 

Konstytucja Danii z 1953 r. (art. 82) przyznaje gminom prawo do samodzielnego 

zarządzania własnymi sprawami, lecz pod nadzorem państwa. Szczegółowe zasady dotyczące 

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Denmark_regions_label_%28Polish_2%29.svg/-1024px-Denmark_regions_label_%28Polish_2%29.svg.png
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/51/Denmark_regions_label_%28Polish_2%29.svg/-1024px-Denmark_regions_label_%28Polish_2%29.svg.png
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struktury wewnętrznej, finansowania i nadzoru władz lokalnych i regionalnych są określone 

w ustawie o samorządzie lokalnym (Lov om kommunernes styrelse)
17

. 

Wszystkie gminy posiadają ten sam status, choć Kopenhaga oraz inne duże miasta 

(Aarhus, Aalborg and Odense) mają nieco inną strukturę administracyjną.  

Gminy są zarządzane przez rady gmin (kommunalbestyrelsen). Członkowie rad są 

wybierani w wyborach bezpośrednich co cztery lata. Rada gminy powołuje komitet 

finansowy, może także powołać inne komitety. Komitetem finansowym zarządza burmistrz 

(Borgmester), wybierany spośród członków rady gminy.  

Organem regionu jest rada region wybierana w wyborach bezpośrednich, które 

odbywają się co cztery lata, w tym samym czasie co wybory do rad gminnych.  

 
Podstawowe informacje o regionach w Danii (2017) 

Region Stolica Liczba gmin Populacja 
Powierzchnia 

(km²) 

PKB na osobę 

(1 000 DKK) 

Region Stołeczny  

(Region Hovestaden) 
Hillerød 29 1 815 616 2 559 490 

Jutlandia Środkowa 

(Region Midtjylland) 
Viborg 19 1 309 430 13 006 338 

Jutlandia Północna 

(Region Nordjylland) 
Aalborg 11 588 217 7 879 323 

Zelandia 

(Region Sjælland) 
Sorø 17 834 023 7 224 259 

Dania Południowa 

(Region Syddanmark) 
Vejle 22 1 219 309 12 191 337 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://www.statistikbanken.dk/BEF1A07 

 

Przed reformą z 2007 r. większość gmin posiadała mniej niż 20 tys. mieszkańców. 

Reforma wzmocniła samorządy, obecnie tylko kilka z nich zamieszkuje mniej niż 20 tys. 

osób. Zmniejszenie liczby gmin miało poprawić efektywność wykonywania ich zadań oraz 

umożliwiło przydzielenie im nowych zadań i kompetencji
18

.  

Gminom przypisano wykonywanie większości zadań publicznych, w tym m.in.: 

zadania z zakresu pomocy społecznej, opieki nad dziećmi i osobami starszymi, aktywacji 

zawodowej bezrobotnych, lokalnej sieci drogowej, bibliotek oraz lokalnych obiektów 

sportowych i obiektów kultury. Do zadań gminnych należy także duża część zadań z zakresu 

edukacji (np. szkolnictwo podstawowe) oraz opieki zdrowotnej (m.in. prewencja, opieka 

pozaszpitalna, opieka dentystyczna w szkołach). Gminy zajmują się także usługami na rzecz 

przedsiębiorców lokalnych oraz – wspólnie z państwową administracją podatkową – obsługą 

obywateli w sprawach podatkowych.  

Regiony są odpowiedzialne przede wszystkim za funkcjonowanie publicznej służby 

zdrowia (szpitale), ale także za rozwój regionalny. Przygotowują one regionalne strategie 

                                                 
17

 Local and regional democracy in Denmark, Recommendation 350 (2013), CG(25)12 FINAL, 31 October 

2013, https://rm.coe.int/168071ab7f. 
18

 Local Government Denmark, Danish Regions, and the Ministry of the Interior and Social Affairs (2010), 

Status for the Implementation of the Local Government Reform – 2009, 

https://english.sim.dk/media/16505/status-for-the-implementation-of-the-local-government-reform-2009.pdf. 

https://www.statistikbanken.dk/BEF1A07
https://rm.coe.int/168071ab7f
https://english.sim.dk/media/16505/status-for-the-implementation-of-the-local-government-reform-2009.pdf
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wzrostu i rozwoju, obejmujące m.in. działania w zakresie infrastruktury, rozwoju obszarów 

miejskich i wiejskich, przyrody i środowiska, a także działania na rzecz rozwoju biznesu. 

Część zadań należy do kompetencji władz centralnych, w tym m.in. policja, obrona 

narodowa, polityka zagraniczna, edukacja i rozwój (z wyjątkiem szkolnictwa podstawowego, 

niższego ponadpodstawowego i specjalnego), pobór podatków, sieć drogowa i kolejowa, 

sprawy środowiskowe. Organy centralne zajmują się także wspieraniem przedsiębiorczości. 

Sytuacja przedsiębiorstw w Danii 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają dużą rolę w duńskiej gospodarce. Ich 

udział w wartości dodanej w 2017 r. stanowił 60,0%, a w całkowitym zatrudnieniu w sektorze 

przedsiębiorstw 64,1%, co jest zbliżone do średnich dla UE-28, gdzie udziały te wynosiły 

odpowiednio 56,8% oraz 66,4%. W latach 2013-2017 wartość dodana MŚP wzrosła o 14,3%, 

przy niemal niezmienionym zatrudnieniu
19

.  

W ostatnich latach istotnie wzrosła liczba nowych przedsiębiorstw. W latach 2013–

2017 liczba ta się podwoiła – do 35.702. W 2017 r. upadły 6.383 przedsiębiorstwa, o 4,4% 

mniej niż w roku 2016. 

 
Sektor przedsiębiorstw w Danii w 2017 r. 

Rodzaj 

przedsiębiorstw 

Liczba przedsiębiorstw Liczba zatrudnionych Wartość dodana 

Liczba Udział (%) Liczba Udział (%) mld euro Udział (%) 

Mikro 185.324 88,7 331.895 20,1 30,9 21,3 

Małe 19.206 9,2 376.425 22,8 27,4 18,9 

Średnie 3.619 1,7 348.481 21,1 28,8 19,8 

MŚP razem 208.149 99,7 1.056.801 64,1 87,1 60,0 

Duże 686 0,2 592.253 35,9 58,0 40,0 

Ogółem 208.835 100,0 1.649.054 100,0 145,2 100,0 

Źródło: European Commission (2019), SBA Factsheet 2018 - Denmark, 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/8/translations/en/renditions/native. 

 

Dania zajmuje wysoką pozycję w rankingu przedsiębiorczości. W rankingu 

ogólnoświatowym w 2018 r. uplasowała się na szóstej pozycji, a wśród krajów europejskich – 

na trzeciej. 

Dania w rankingu przedsiębiorczości w 2018 r. 

                                                 
19

 European Commission (2019), SBA Factsheet 2018 – Denmark. 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/8/translations/en/renditions/native
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Źródło: https://thegedi.org/countries/denmark 

Dania znajduje się również w czołówce krajów wdrażających program Small Business 

Act (SBA). Zajmuje pierwsze miejsce w UE w kategorii Internacjonalizacja i trzecie miejsce 

w kategorii Jednolity rynek, w siedmiu innych kategoriach wyniki te są ponadprzeciętne.  

W Danii dobrze rozwinięta jest e-administracja, zarówno dla osób fizycznych, jak i 

przedsiębiorstw, choć niejednokrotnie oznacza to dla małych i mikroprzedsiębiorstw 

zwiększone obciążenia, związane z koniecznością dostosowań technologicznych i 

administracyjnych. Mimo że czas potrzebny na rozpoczęcie działalności gospodarczej w 

Danii jest jednym z najkrótszych w UE, wiele firm ma ciągle trudności ze złożonymi 

procedurami administracyjnymi i szybko zmieniającymi się regulacjami.  

W Danii funkcjonuje system „drugiej szansy” – pomoc dla uczciwych 

przedsiębiorców, którzy zbankrutowali. Wdrożono także system wczesnego ostrzegania, 

wspomagający firmy znajdujące się w trudnej sytuacji. System pomaga zmniejszyć 

potencjalne kryzysy w przedsiębiorstwach i minimalizuje ryzyko przedsiębiorców 

rozpoczynających swoją działalność. 

 

Profil SBA Danii 

https://thegedi.org/countries/denmark
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Źródło: European Commission (2019), SBA Factsheet 2018 – Denmark. 

 

 

Uwarunkowania instytucjonalne wspierania przedsiębiorczości 

Rząd duński prowadzi wiele działań mających na celu ułatwienie przedsiębiorcom 

zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej, m.in. poprzez: 

 Duński Urząd ds. Przedsiębiorstw (The Danish Enterprise Authority, Erhvervsstyrelsen), 

który uczestniczy w opracowywaniu, prowadzeniu i koordynowaniu inicjatyw mających na 

celu promowanie warunków rozwoju dla duńskiego biznesu
20

; 

 Ministerstwo Szkolnictwa Wyższego i Nauki, które ustanawia ramy dla programów polityki 

innowacji oraz podejmuje działania w zakresie komercjalizacji wyników badań; 

 Radę Handlu – organ Ministerstwa Spraw Zagranicznych, która jest odpowiedzialna za 

pomoc dla firm prywatnych odnośnie eksportu, internacjonalizacji i promocji inwestycji. 

Na rządowych witrynach internetowych
21

 znaleźć można przegląd programów 

wsparcia rozwoju biznesu oraz wytyczne online dotyczące rozpoczynania działalności 

gospodarczej. Inna internetowa strona rządowa
22

 zapewnia firmom i przedsiębiorcom dostęp 

do rejestrów publicznych oraz stwarza możliwość zgłaszania podatku VAT i zmian w 

strukturze działalności. Wszystkie te usługi są świadczone bezpłatnie. Duński organ 

podatkowy organizuje także bezpłatne spotkania informacyjne dla wszystkich nowych 

przedsiębiorstw, aby im pomóc w wypełnianiu obowiązków podatkowych
23

.  

Szczególną uwagę zwraca się na zapewnienie możliwości udziału MŚP w przetargach 

publicznych
24

. 

Zgodnie ze strategicznym podejściem do wspierania przedsiębiorczości, programy 

rządowe koncentrują się przede wszystkim na wspieraniu wzrostu i innowacji, i zdecydowana 

                                                 
20

 https://danishbusinessauthority.dk/role-authority.  
21

 https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/ 
22

 https://indberet.virk.dk/ 
23

 OECD (2016), Inclusive Entrepreneurship Policies, Country Assessment Notes. Denmark. 
24

 European Commission (2019), SBA Factsheet 2018 – Denmark. 

https://danishbusinessauthority.dk/role-authority
https://virksomhedsguiden.dk/erhvervsfremme/content/
https://indberet.virk.dk/
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większość skierowana jest do wszystkich przedsiębiorców. Praktycznie jedynymi 

przykładami inicjatyw zindywidualizowanych są inicjatywy mające na celu wspieranie 

młodzieży
25

. 

W 2017 r. powołano Komisję ds. Uproszczenia Duńskiej Promocji Biznesu 

(Forenklingsudvalget dla Erhvervsfremme) oraz utworzono Forum Fintech i panel 

przedsiębiorców (Iværksætterpanelet), składający się z przedsiębiorców, inwestorów i 

ekspertów, w celu usprawnienia współpracy między władzami a przedsiębiorstwami
26

. 

 

Działania władz regionalnych i lokalnych w zakresie wspierania przedsiębiorczości są 

bardzo zróżnicowane zarówno ze względu na wspierane obszary, jak i charakter wsparcia, 

można jednak wyróżnić tutaj pewne cechy wspólne.  

W 2007 r. utworzono pięć regionalnych instytucji rozwoju biznesu (w Aalborgu, 

Aarhus, Odense, Vordingborg i Kopenhadze), których celem było podniesienie jakości 

doradztwa specjalistycznego dla przedsiębiorców. Instytucje te, nazwane Domami Wzrostu 

(Væksthuse), zostały założone przez gminy jako fundacje. Miały one jednolitą strukturę, a ich 

działalność obejmowała zarówno inicjatywy o zasięgi regionalnym, jak i krajowym. Domy 

Wzrostu zapewniały przedsiębiorcom dostęp do różnego rodzaju ekspertów, pomagały także 

MŚP w sporządzaniu analiz rynkowych, umożliwiały wymianę doświadczeń i łączenie się w 

sieci. Odpowiadały także za system „drugiej szansy”, zapewniając bezpłatne, bezstronne i 

poufne porady dla MŚP w trudnej sytuacji finansowej. Jeśli na zmiany było już za późno, 

Domy Wzrostu dążyły do tego, by proces bankructwa przebiegał jak najsprawniej. 

Podczas ewaluacji duńskich Domów Wzrostu wskazano, że pewne kwestie związane z 

ich działalność wymagają przeorganizowania i modyfikacji. Wykazano, że w usługach 

doradczych brakuje specyfiki branżowej, co oznacza, że przedsiębiorcy nie otrzymują porad 

dostosowanych w wystarczającym stopniu do ich działalności. Usługi Domów Wzrostu 

postrzegane były jako przydane wyłącznie na etapie zakładania działalności gospodarczej. 

Sugerowano, by wzmocnić współpracę międzyregionalną
27

.  

Zgodnie z założeniami reformy samorządowej z 2007 r. na szczeblu regionalnym 

powołano także Fora Biznesu (Virksomhedsforum). Było ich sześć – działały w każdym z 

regionów i na Bornholmie
28

.  

Fora Biznesu składały się z przedstawicieli władz lokalnych i regionalnych, 

przedsiębiorców, instytucji edukacyjnych, pracowników i menadżerów. Były one 

odpowiedzialne na przygotowanie regionalnych strategii rozwoju biznesu, a także za 

monitorowanie warunków rozwoju. Przypisano im także rekomendowanie rządowi 

współfinansowania (m.in. ze środków Unii Europejskiej) działań na rzecz rozwoju biznesu.  

Fora Biznesu wskazywały także obszary, gdzie przepisy dla MŚP były najbardziej 

uciążliwe. Od 2012 r. do 2017 r. przekazały one rządowi 767 sugestii, z czego 582 

wykorzystano
29

. 

                                                 
25

 OECD (2016), Inclusive Entrepreneurship Policies, Country Assessment Notes. Denmark. 
26

 European Commission (2019), SBA Factsheet 2018 – Denmark. 
27

 OECD (2012), OECD Reviews of Regional Innovation: Central and Southern Denmark. 
28

 Bornholm jest formalnie częścią Regionu Stołecznego, ale ma własną strategię rozwoju. 
29

 European Commission (2019), SBA Factsheet 2018 - Denmark. 
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W kwietniu 2018 r. Komisja ds. Uproszczenia Duńskiej Promocji Biznesu 

zasugerowała objęcie wszystkich działań regionalnych jedną strategią. W styczniu 2019 r. w 

miejsce Domów Wzrostu (Væksthuse) wprowadzono Domy Biznesu (Erhvervshuse)
30

. 

W wyniku zmian wprowadzonych w 2007 r. do zadań gmin zaliczono lokalne usługi 

dla przedsiębiorców. W gminach funkcjonują lokalne jednostki usług biznesowych, 

zatrudniające zazwyczaj od trzech do dziesięciu pracowników. Jednostki te świadczą usługi 

doradcze dla nowych i istniejących już firm, często pomagają także w zapewnianiu lokalizacji 

biznesowych. Gminy mogą także organizować różnego rodzaju spotkania i kursy dla biznesu. 

Lokalne jednostki usług biznesowych zawierały umowy współpracy z regionalnymi Domami 

Wzrostu. 

Koordynacja działań na poziomie lokalnym odbywa się zarówno poprzez ustalenia 

dotyczące współpracy dla wszystkich władz lokalnych w danym regionie, jak i poprzez 

współpracę między wybranymi władzami lokalnymi
31

. 

Przykładowo, w Jutlandii Północnej działa Netværk for Bæredygtig Erhvervsudvikling 

Nord-Danmark (NBE) – sieć na rzecz zrównoważonego rozwoju biznesu. Celem NBE jest 

wzmocnienie przewagi konkurencyjnej firm – uczestników NBE. W ramach sieci 

współpracują podmioty publiczne i prywatne – kilkanaście gmin Północnej Danii, lokalne 

biura biznesowymi, Eniig Energi (lokalna firma energetyczna), Uniwersytet Aalborg i firmy 

prywatne
32

. W NBE uczestniczy Region Biznesowy Jutlandii Północnej (Business Region 

North Denmark, BRN) tworzony przez 11 współpracujących gmin Jutlandii Północnej. BRN 

wytycza kierunki prac wspierających inicjatywy na rzecz przedsiębiorców. Roczny budżet 

BRN wynosi 14 mln DKK, składają się na niego wpłaty gmin i regionu. Środki te 

przeznaczane są na działania wybrane przez Zarząd BRN
33

. 

W Danii działa ponadto wiele organizacji pozarządowych zajmujących się 

wspieraniem przedsiębiorczości, np. Konfederacja Przemysłu Duńskiego (Dansk Industri) i 

Duńska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw. Funkcjonuje także wiele stowarzyszeń 

przedsiębiorców, w tym: Duńskie Stowarzyszenie Przedsiębiorców (Dansk Iværksætter-

forening), które świadczy usługi informacyjne oraz lobbuje na rzecz promowania 

przedsiębiorczości
34

. 

Coraz większą wagę przywiązuje się w Danii do edukacji w zakresie 

przedsiębiorczości. Edukacja taka została zintegrowana z systemem edukacji na każdym jej 

poziomie. Niemniej niektórzy uważają, że obecne podejście zbyt mocno koncentruje się na 

przedsiębiorcach oferujących nowe/zaawansowane produkty lub usługi a nie na tych, którzy 

chcą prowadzić działalność w sektorze konwencjonalnych produktów lub usług
35

. 

Uczelnie i szkoły zawodowe zapewniają kształcenie i szkolenie w zakresie 

przedsiębiorczości, świadczą także usługi doradcze, tworzą inkubatory przedsiębiorczości. 

Absolwenci uniwersytetów mogą również korzystać ze wsparcia Duńskiego Funduszu 

Innowacji (Innovationsfonden)
36

, utworzonego w 2014 r. Fundusz ma zachęcać 

                                                 
30

 http://www.stevnserhvervsraad.dk/nyheder/vaeksthus-sjaelland-bliver-til-erhvervshus-sjaelland/. 
31

 OECD (2012), OECD Reviews of Regional Innovation: Central and Southern Denmark. 
32

 https://nben.dk/english  
33

 http://www.businessregionnorthdenmark.dk/om-brn. 
34

 OECD (2016), Inclusive Entrepreneurship Policies, Country Assessment Notes. Denmark. 
35

 OECD (2012), OECD Reviews of Regional Innovation: Central and Southern Denmark. 
36

 https://innovationsfonden.dk. 

http://www.stevnserhvervsraad.dk/nyheder/vaeksthus-sjaelland-bliver-til-erhvervshus-sjaelland/
https://nben.dk/english
http://www.businessregionnorthdenmark.dk/om-brn
https://innovationsfonden.dk/
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przedsiębiorców do bliższej współpracy ze środowiskiem akademickim i innymi ekspertami 

merytorycznymi. Dotacje na innowacje są wypłacane w ramach projektów, takich jak 

InnoBooster. 

Kształcenie i szkolenie w zakresie przedsiębiorczości oferowane jest także przez 

Duński Fundusz na rzecz Przedsiębiorczości (Fonden for Entreprenørskab) utworzony w 

2010 r. jako inicjatywa międzyministerialna
37

. Fundacja działa na rzecz poprawy edukacji 

nauczycieli oraz opracowuje materiały dydaktyczne, kursy edukacyjne itp., na każdym 

poziomie – od szkoły podstawowej po programy studiów wyższych. 

Przedsiębiorczość wspierają również aktywnie organizacje pozarządowe, np. Danish 

Industry Foundation (Industriens Fond) oraz Rockwool Foundation, a także rosnąca liczba 

sieci przedsiębiorczości, w tym np. Medstrøm, który jest programem sieciowym dla 

przedsiębiorców w regionie południowej Danii i który oferuje różnorodne seminaria, 

warsztaty i programy szkoleniowe. 

 

Uwarunkowania ekonomiczne i finansowe 

Duńskie start-upy i MŚP mają więcej problemów z dostępem do kapitału niż ich 

odpowiedniki w innych krajach europejskich. Zarówno koszt pożyczek o niewielkiej 

wartości, jak i stopa odrzucenia wniosków o pożyczki, są wyższe niż średnio w UE. 

Odpowiedzią na te wyzwania był wzrost kwoty gwarancji kredytowych oferowanych przez 

Fundusz Wzrostu (Vækstfonden) z 174 mln DNK w 2007 r. do 470 mln DKK w 2015 r. 

Ponadto w 2018 r. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) i Fundusz Wzrostu zawarli nową 

umowę gwarancyjną o wartości 1,6 mld DKK, która pozwoli na dalsze zwiększenie 

finansowania dla MŚP
38

. 

Fundusz Wzrostu, który jest państwowym funduszem inwestycyjnym, stanowi 

najważniejsze źródło finansowania duńskich przedsiębiorców. Fundusz jest nie tylko 

inwestorem kapitałowym; udziela również pożyczek i gwarancji małym i średnim 

przedsiębiorstwom we współpracy z partnerami prywatnymi i duńskimi instytucjami 

finansowymi. 

Fundusz Wzrostu oferuje pożyczki i gwarancje dla przedsiębiorstw ze wszystkich 

sektorów i na wszystkich etapach rozwoju, zarówno pożyczki na rozpoczęcie działalności, 

jaki i pożyczki odpowiednie dla bardziej dojrzałych firm zamierzających inwestować 

w dalszy rozwój. W ofercie Funduszu znajdują się m.in. pożyczki na rozpoczęcie działalności 

dla młodych przedsiębiorców. Są one udzielane w kwocie 0,4–1,5 mln DKK, na okres do 

sześciu lat, wymagają współfinansowania przez inwestorów prywatnych w relacji 1:1
39

. 

Ostatnio wdrożono w Danii dwa nowe środki wspomagające finanse przedsiębiorstw: 

odliczenie podatku inwestorskiego (Investorfradrag) oraz ulepszony program opcji na akcje 

dla pracowników (Forbedret ordning for medarbejderaktier), co ma promować kulturę 

własności akcji, a w efekcie powinno doprowadzić do napływu kapitału podwyższonego 

ryzyka do przedsiębiorców
40

. 
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Środki dla przedsiębiorców przekazywane są też przez władze lokalne i regionalne
41

.  

Dochody gmin pochodzą przede wszystkim z podatków (głównie z podatku 

dochodowego, podatku dochodowego od osób prawnych i podatku od nieruchomości), opłat 

za usługi oraz środków z budżetu państwa. Rada gminy nie ma prawa do wprowadzania 

nowych ani likwidowania już obowiązujących podatków, może jednak udzielać zwolnień oraz 

ustalać stawki podatkowe. 

System wyrównania finansowego, wprowadzony w 2007 r., opiera się na wielkości 

lokalnej strukturalnej nadwyżki/deficytu, tj. na różnicy między dochodami gminy 

obliczonymi na podstawie średniej stawki opodatkowania a potrzebami wydatkowymi. W 

systemie alokacji zasobów finansowych niezbędnych do realizacji zadań publicznych 

uwzględnia się ponadto zasadę „rozszerzonej równowagi całkowitej” (Det Udvidede 

Totalbalanceprincip, DUT)), która gwarantuje równowagę między zadaniami przypisanymi 

gminom a ich zasobami finansowymi. W ramach systemu gwarancji budżetowych dla władz 

lokalnych (Budgetgarantien) dotacje przyznawane gminom odzwierciedlają cykliczne 

wahania ich kosztów. 

Władze lokalne mogą korzystać z rynku kapitałowego, ale w tym zakresie podlegają 

one ścisłemu nadzorowi ze strony państwa. 

Duńscy obywatele od dawna biorą udział w lokalnym życiu politycznym. Rady 

obywatelskie uczestniczą w procesie podejmowania decyzji w sprawie zdrowia, czy 

planowania przestrzennego. Rady te mogą organizować lokalne referenda, choć ich wyniki 

nie są wiążące. 

Regiony nie dysponują własnymi dochodami. Są one zasilane przede wszystkim 

środkami z budżetu państwa, w mniejszym stopniu – także od władz lokalnych. Finansowanie 

regionów ma charakter celowy, co oznacza, że różnym obszarom aktywności 

przyporządkowano różne rodzaje dochodów, i środki te nie mogą być kierowane na inne cele. 

Największe dochody, które są przeznaczane są na finansowanie ochrony zdrowia, pochodzą z 

dotacji budżetowych. Obszar ten jest też współfinansowany przez gminy.  

Regionalne Domy Wzrostu finansowane były przez gminy ze środków 

przekazywanych z budżetu centralnego, z przeznaczeniem na wsparcie przedsiębiorczości
42

. 

Regiony nie mają prawa zaciągać pożyczek na rynku kapitałowym. Zarówno w 

przypadku gmin, jak i regionów pomoc dla osób indywidualnych i przedsiębiorstw jest 

limitowana
43

.  

 

Wspieranie przedsiębiorczości w regionie Jutlandii Środkowej 

 

Wybór Jutlandii Środkowej jako regionu poddanego analizie wynikał z kilku 

przesłanek. Ponieważ region nie został wyznaczony odgórnie, przyjęto, że najważniejszym 

kryterium będzie podobieństwo do województwa kujawsko-pomorskiego. Dania jest 
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stosunkowo niewielkim krajem o charakterystycznym położeniu, dlatego też trudno jest 

wskazać bezpośrednie odniesienia do Polski. Za najważniejsze uznano gęstość zaludnienia i 

cechy geograficzne.  

Województwo kujawsko-pomorskie zajmuje powierzchnię ok. 18 tys. km
2
. Jest to 

obszar większy od każdego z duńskich regionów. Regionem o największej powierzchni jest 

Jutlandia Środkowa (ok. 13 tys. km
2
). Województwo kujawsko-pomorskie zamieszkuje ponad 

2 mln osób, podczas gdy najwięcej mieszkańców przypada na Region Stołeczny (ponad 1,8 

mln osób). Specyfika Regionu Stołecznego oraz dużo większa gęstość zaludnienia niż w 

województwie kujawsko-pomorskim sprawa, że region ten nie jest dobrym punktem 

odniesienia. Bardziej zbliżona gęstość zaludnienia przypada na Zelandię, Danię Południową 

oraz Jutlandię Środkową, przy czym dwa pierwsze regiony charakteryzuje wyspiarskie 

położenie. Z powyższych względów analizie poddano region Jutlandii Środkowej.  

W regionie tym znajduje się 19 gmin. Stolicą Jutlandii Środkowej jest Viborg, a 

największym miastem – Aarhus, które jest równocześnie drugim co do wielkości miastem w 

Danii. Należy przy tym pamiętać, że po reformie samorządowej z 2007 r. duńskie gminy są 

dużo większe pod względem liczby mieszkańców od większości gmin województwa 

kujawsko-pomorskiego. 

 

Gminy Jutlandii Środkowej 

Favrskov, Hedensted, Herning, Holstebro, Horsens, Ikast-Brande, Lemvig, Norddjurs, Odder, Randers, 

Ringkøbing-Skjern, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Skive, Struer, Syddjurs, Viborg, Århus 

 

Według danych Eurostatu region Jutlandii Środkowej generuje ponad 20% 

całkowitego duńskiego PKB. W latach 2008-2016 PKB w tym regionie wzrósł z 49,9 mld 

euro do 56,5 mld euro. W 2017 r. stopa bezrobocia wyniosła 5,3%, co jest najniższym 

wskaźnikiem spośród wszystkich regionów Danii, przy średniej krajowej na poziomie 5,7%
44

.  

Na poziomie regionu wspieranie przedsiębiorczości finansowane jest przede 

wszystkim z transferów z budżetu centralnego (ok. 70%) oraz budżetów lokalnych (20%). 

Pozostałą część stanowią m.in. fundusze unijne
45

. 

Lokalna polityka wspierania przedsiębiorczości prowadzona jest przez gminy. Cechą 

lokalnych usług dla biznesu jest to, że kluczową rolę odgrywa tu bliskość i znajomość 

warunków lokalnych.
46

.  

Usługi dla przedsiębiorców świadczone na poziomie lokalnym skierowane są do 

wszystkich przedsiębiorców. Są to przede wszystkim typowe usługi informacyjne, np. o 

systemie podatkowym, formularzach niezbędnych do założenia działalności gospodarczej, a 

także usługi doradcze odnoszące się do konkretnych problemów związanych z rozpoczęciem 

działalności, opracowywaniem biznesplanu, nawiązywaniem kontaktów biznesowych. 

Jednostki świadczące usługi dla przedsiębiorców zlokalizowane są w każdej gminie regionu, 

zakres usług jest bardzo zbliżony. Wykorzystuje się także wspólny numer telefonu, tak by 

dostęp do usług był jak najłatwiejszy – przedsiębiorcy są automatycznie przekierowywani do 
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najbliższej jednostki. Gminy mogą też świadczyć bardziej wyspecjalizowane usługi, związane 

np. z rozwojem klastrów, czy budowaniem i prowadzeniem inkubatorów przedsiębiorczości 

i parków rozwoju. 

Poniżej opisano kilka przykładowych lokalnych jednostek usług biznesowych 

działających w Jutlandii Środkowej. 

W regionie działa kilka jednorodnych instytucji – STARTVÆKST. Oferują one 

bezpłatne usługi doradcze dla przedsiębiorców i przedsiębiorstw na obszarze Aarhus, 

Holstebro, Lemvig i Struer. Usługi te są skierowane zarówno do przedsiębiorców 

rozpoczynających swoją działalność, jak i tych, którzy chcą powiększyć i rozwinąć swój 

biznes. Przedsiębiorcy mogą skorzystać z porad ekspertów, omówić możliwości uzyskania 

dofinansowania z programów regionalnych, uczestniczyć w spotkaniach tematycznych. 

STARTVÆKST ułatwia także dostęp i uczestnictwo w różnego rodzaju przedsięwzięciach i 

organizacjach sieciowych. W ramach STARTVÆKST
 

organizowane są szkolenia, 

udostępniane różnego rodzaju narzędzia on-line (np. schematy biznesplanów, arkusze 

budżetowe)
47

.  

Centrum Rozwoju Biznesu w Herning i Ikast-Brande (Erhvervsrådet Herning & Ikast-

Brande) jest organizacją zrzeszającą ponad 680 firm Środkowej Jutlandii. Działalność 

Centrum obejmuje m.in. świadczenie bezpłatnych usług w imieniu gminy Herning i gminy 

Ikast-Brande
48

.  

W Viborg działa Rada Biznesu (VIBORGegnens Erhvervsråd), której celem 

statutowym jest w wspieranie i wzmacnianie rozwoju biznesu w tej gminie, m.in. poprzez: 

doradztwo przy zakładaniu nowych firm i pomoc dla przedsiębiorstw już działających, 

współpracę z innymi gminami, organizacjami i stowarzyszeniami oraz wpieranie lokalnych 

działań biznesowych. W składzie Rady znajduje się gmina Viborg, firmy z tego obszaru oraz 

inne organizacje, instytucje, stowarzyszenia zainteresowane rozwojem biznesu w tym 

rejonie
49

. 

Skuteczności działania lokalnych jednostek świadczących usługi dla przedsiębiorców 

w Jutlandii Środkowej sprzyja stosunkowo silna tradycja lokalnych usług biznesowych, co 

przekłada się m.in. na wysoki poziom wiedzy zatrudnionych pracowników.  

O ile na poziomie lokalnym usługi dla przedsiębiorców mają przede wszystkim 

charakter podstawowy, o tyle na poziomie regionalnym usługi są bardziej specjalistyczne. 

Podmioty świadczące te usługi pełnią rolę nadbudowy nad instytucjami lokalnymi. Ich celem 

jest zapewnienie przedsiębiorcom kompetentnych wytycznych w bardziej skomplikowanych 

sprawach. 

W regionie Jutlandii Środkowej funkcję taką spełniał przede wszystkim Dom Wzrostu 

(Væksthus Midtjylland), z siedzibą w Incuba Science Park w Aarhus oraz oddziałem w parku 

rozwoju »Innovatorium« w Herning. W Domu Wzrostu funkcjonował jeden numer telefonu 

i podejście ”no wrong door”. Co do zasady przedsiębiorcy najpierw konsultowali się z 

gminą, a w razie potrzeby byli kierowani do Domu Wzrostu. Niektóre gminy w Jutlandii 

Środkowej zlecały część usług regionalnemu Domowi Wzrostu, co mogło być spowodowane 
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ograniczonymi zasobami małych gmin
50

. W odróżnieniu od podobnych instytucji w innych 

regionach, Dom Wzrostu w Jutlandii Środkowej zajmował się w większym stopniu 

przedsięwzięciami o charakterze regionalnym i krajowym, współpracując z wieloma 

podmiotami całego systemu innowacji.  

W 2018 r. miejsce Domu Wzrostu powołano Dom Biznesu (ang. nazwa: Business Hub 

Central Denmark, duńska: Erhvervshus Midtjylland) jako jedno z sześciu ponadgminnych 

centrów biznesowych, w celu wspierania przedsiębiorców krajowych i zagranicznych
51

. 

Business Hub Central Denmark jest częściowo finansowany przez władze krajowe 

i regionalne. Zatrudnia on blisko 60 osób, z czego ok. połowy to konsultanci biznesowi. 

Przedsiębiorcy mogą kontaktować się z Business Hub Central Denmark, jeśli chcą założyć 

lub rozwijać firmę. Wszystkie usługi świadczone przez Business Hub Central Denmark są 

bezpłatne. 

Business Hub Central Denmark oferuje doradztwo w sześciu obszarach: 

1) eksport i internacjonalizacja, 

2) kapitał i finansowanie, 

3) strategia i zarządzanie, 

4) sprzedaż i marketing, 

5) innowacje i technologia, 

6) nabywanie kompetencji. 

Business Hub Central Denmark współpracuje z dużą siecią, składającą się z doradców 

finansowych, księgowych, inwestorów, banków, kancelarii prawnych i instytucji publicznych, 

takich jak np. Rada ds. Handlu. 

Usługi specjalistyczne dla przedsiębiorców świadczone są także przez placówki 

edukacyjne. Placówki te są odpowiedzialne także za rozwój kultury przedsiębiorczości, 

rozwijanie zdolności twórczych, kreatywności i podstawowych umiejętności właściwych dla 

przedsiębiorców. 

W szkolnictwie na poziomie średnim przedsiębiorczość jest promowana przede 

wszystkim poprzez zajęcia koncentrujące się na kreatywności. Uczniowie wykonują różnego 

rodzaju projekty. Prace nad projektami trwają zazwyczaj krótko i dotyczą najczęściej 

fikcyjnych przypadków, choć mogą też odnosić się do problemów lokalnego biznesu.  

Na wyższych poziomach edukacji nauka jest zazwyczaj bardzo kompleksowa, a 

uczniowie poznają m.in. z koncepcje i teorie innowacji oraz procesy projektowania i rozwoju 

biznesu.  

W Jutlandii Środkowej działa wiele instytutów badawczych, największym 

uniwersytetem jest Uniwersytet w Aarhus. W regionie funkcjonuje obecnie siedem 

inkubatorów studenckich.  

 

Inkubatory studenckie w regionie Jutlandii Środkowej 

 Ark:Idea (Aarhus School of Architecture) 

 Business Factory (Aarhus University, Institute of Business and Technology, Herning) 

 IDEA House Aarhus (Erhvervsakademi Aarhus, Aarhus)  
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 Midtjysk AnimationsVæksthus (The Animation Workshop, Viborg)  

 Student Entrepreneurship Centre (VIA University College, Horsens)  

 Studentervæksthus Aarhus (Aarhus University, Aarhus)  

 Innofactory – wirtualny inkubator studencki (Erhvervsakademi Dania, Randers) 

 

Uniwersytet w Aarhus oraz VIA University College utworzyły własne centra 

przedsiębiorczości odpowiedzialne za rozwój, koordynację i rozpowszechnianie prac 

promujących przedsiębiorczość. 

Na poziomie regionalnym w Jutlandii Środkowej funkcjonują także centra kształcenia 

dla dorosłych i kształcenia ustawicznego (VEU centres). Centra VEU stanowią 

sformalizowaną formę współpracę między wszystkimi Centrami Szkolenia Rynku Pracy oraz 

ogólnymi Centrami Edukacji Dorosłych (VUC), co ma zapewniać elastyczne i skuteczne 

szkolenia dla firm i pracowników.  

Instytucje badawcze i centra wiedzy w regionie Jutlandii Środkowej działają na rzecz 

promowania biznesu poprzez oferowanie swojej wiedzy przedsiębiorstwom oraz współpracę z 

nimi w zakresie innowacji i rozwoju. Świadczone usługi obejmują szeroki zakres, od 

bezpłatnej współpracy i przekazywania wiedzy, poprzez wspólne projekty, po sprzedaż usług 

doradczych i ekspertyz badawczych. Głównym motorem rozwoju dla całego regionu jest 

Uniwersytet w Aarhus. 

Sieci innowacji są współfinansowane przez Ministerstwo Nauki, Technologii i 

Innowacji, a ich celem jest wzmocnienie wzajemnej współpracy między instytucjami 

badawczymi i przedsiębiorstwami. Sieci innowacji są zwykle tworzone jako fundacje, a ich 

właścicielami są zarówno przedsiębiorstwa, jak i instytucje badawcze. W całej Danii działa 

22 sieci innowacji, z czego sześć znajduje się w regionie Jutlandii Środkowej.  

Na zasadach komercyjnych działa także MedTech Innovation Centre, które zostało 

założone przy wsparciu regionu Jutlandii Środkowej. Jego celem jest promowanie rozwoju w 

firmach biotechnologicznych i medycznych w regionie.W regionie Jutlandii Środkowej 

działają także dwa parki naukowe(Agro Business Park, Incuba Science Park), skierowane do 

innowacyjnych przedsiębiorców.  

Na poziomie regionalnym organem odpowiedzialnym za rozwój regionalny i alokację 

środków na konkretne inicjatywy biznesowe jest rada regionu. Podział funduszy odbywał się 

na podstawie rekomendacji wydanych przez Forum Biznesu Danii Środkowej. Forum działało 

jako partnerstwo złożone z przedstawicieli centralnych podmiotów publicznych i prywatnych. 

Forum Rozwoju Biznesu odpowiadało za przygotowanie regionalnej strategii rozwoju biznesu 

i monitorowanie warunków rozwoju.  

 

Podsumowanie i wnioski 

Doświadczenia regionu Jutlandii Środkowej i analizy najlepszych praktyk z innych 

regionów wskazują czynniki, które służą zapewnieniu skuteczności programów promocji 

biznesu. Wymienić tu można m.in.:
52

  

 kompetentne i łatwo dostępne usługi lokalne; 
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 korzystanie z wiedzy eksperckiej przy świadczeniu bardziej specjalistycznych usług; 

 atrakcyjność i skuteczność programów skierowanych do różnych grup beneficjentów.  

Podmioty lokalne powinny ze sobą współpracować, tworząc jednolitą strukturę, 

zarówno w zakresie merytorycznym, jak i technicznym i organizacyjnym (wspólna lub 

jednolita strona internetowa, wspólne szkolenia dla pracowników).  

Jeden z podmiotów działających na poziomie regionalnym powinien pełnić wiodącą 

rolę w promowaniu i wspieraniu przedsiębiorczości. Podmiot ten powinien zapewniać 

spójność systemu w całym regionie oraz odpowiadać za współpracę z kluczowymi krajowymi 

i regionalnymi partnerami biznesowymi. Do jego kompetencji powinno też należeć 

doskonalenie pracowników zaangażowanych w system wspierania przedsiębiorczości.  

Rozwiązania duńskie można także wykorzystać na polskim gruncie. Usługi 

świadczone przez gminne placówki wspierania przedsiębiorczości powinny uwzględniać 

zarówno specyfikę lokalną, jak i zróżnicowanie potrzeb przedsiębiorców, w zależności od 

tego, czy dopiero zamierzają zacząć swoją działalność, czy ich przedsiębiorstwa są w bardziej 

zaawansowanym stadium rozwoju. Bardziej specjalistyczne usługi nie muszą być świadczone 

przez lokalne placówki, ale placówki te powinny zapewniać kontakt i umożliwiać współpracę 

z ekspertami i specjalistami branżowymi. Warto także wziąć pod uwagę to, że mimo dużego 

nacisku na innowacje i nowe technologie, władze lokalne powinny także wspierać sektor 

tradycyjnych usług i produktów. 
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Austria (Republika Austrii) jest państwem centralnie położonym w Europie, o 

stosunkowo niewielkiej liczbie ludności w odniesieniu do dużych państw europejskich. 

Powierzchnia Austrii wynosi 83,9 tys. km
2
. Największe miasta to: Wiedeń. Linz, Graz, 

Salzburg, Innsbruck, Klagenfurt. Austria jest państwem federacyjnym, składa się z 9 krajów 

związkowych (landów), które posiadają własną autonomię, której przejawem są zwłaszcza 

własne rządy. Najwięcej ludności zamieszkuje w Wiedniu i Dolnej Austrii, najmniej w 

Tyrolu. Ogółem w miastach zamieszkuje ponad 55% ludności, z czego ok. 21% to 

mieszkańcy Wiednia. Mimo niewielkiej powierzchni Austria ma dość znaczącą pozycję 

polityczną oraz społeczno-gospodarczą, co sprawia, że jest pełnoprawnym i niezależnym 

partnerem  gospodarczym w relacjach europejskich oraz w świecie.  

Austria jest państwem o jednolitej strukturze narodowościowej, choć występują na jej 

terenie zróżnicowane grupy etniczne i kulturowe, które w ramach istniejącej struktury 

administracyjne mogą utrzymywać swoje tradycje. Około 98% mieszkańców Austrii 
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posługuje się językiem niemieckim (Hochdeuch) lub jednym z jego dialektów. Na terenie 

Austrii mniejszości narodowościowe zamieszkują głównie w południowej i wschodniej części 

kraju, są to przede wszystkim Węgrzy, Słowianie posługujący się językiem chorwackim oraz 

słoweńskim, a także muzułmanie, którzy stanowią około 5,5 % ludności kraju ogółem. 

Sytuacja ludnościowa Austrii, w tym obecność mniejszości narodowych sprawiają, że 

różnorodność ta nie niosła ze sobą konfliktów na tle etnicznym. Nowe zjawiska wystąpiły 

wraz z pojawieniem się ogromnej fali imigrantów z państw afrykańskich, co wywołało 

krótkotrwałe konflikty w Austrii, a także w innych państwach europejskich, w tym zwłaszcza 

w dużych miastach.  

Władze publiczne Austrii zabiegają o to, aby walory historyczno-kulturowe oraz 

przyrodnicze stanowiły ważne ogniwo w stymulowaniu procesów rozwojowych. Choć 

pozornie Austria sprawia wrażenie państwa zamkniętego, osadzonego na twardych 

historycznych postawach, to jednak w rzeczywistości jest to państwo liberalne, jeśli chodzi o 

podejście do przybyszów. Austria jest państwem gościnnym dla turystów, a także 

tolerancyjnym dla imigrantów. Stad też bierze się ogromna sympatia do tego kraju jako celu 

wyjazdów turystycznych i kulturoznawczych. Na szczególną uwagę zasługuje dorobek 

kulturalny Austrii, a w szczególności dokonania na polu muzyki, gdzie tradycje z tym 

związane są stale kultywowane. Austria może być uznana za kraj tradycji, a zarazem 

nowoczesności, co przejawia się w sukcesach gospodarczych zważywszy, że jest to państwo o 

niewielkiej liczbie ludności, jednak o dużym potencjale rozwojowym.   

Liczba ludności Austrii od wielu lat kształtuje się na podobnym poziomie z tendencją 

do nieznacznego zwiększania. W latach 2010-2018 liczba ludności Austrii wzrosła o 483,6 

tys. osób, co oznaczało wzrost w stosunku do roku 2010 o 5,7%. Austria charakteryzuje się 

umiarkowanym odsetkiem ludności mieszkającej w miastach. W badanym okresie udział ten 

utrzymywał się na stabilnym poziomie i o ile w roku 2010 wynosił 57,4%, to już w roku 2018 

kształtował się na poziomie 58,3%. Wybrane dane demograficzne przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Wybrane informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej Austrii w latach 2010-2018 

Wyszczególnienie 2010 2012 2014 2016 2017 2018 

Liczba ludności ogółem 8363404 8429991 8546356 8736668 8797566 8847037 

Roczne tempo zmian liczby ludności 

w % 
0,24 0,46 0,78 1,08 0,69 0,56 

Ludność w miastach w relacji do 

ludności ogółem (w %) 
57,40 57,15 57,53 57,91 58,09 58,30 

Gęstość zaludnienia (na km
2
) 101,3 102,1 103,6 105,9 106,6 107,2 

PKB (w mld USD) 391,9 409,4 442,0 394,1 416,8 455,7 

Roczna stopa wzrostu PKB (w %) 1,84 0,68 0,66 2,04 2,55 2,73 

PKB na 1 mieszkańca (w USD) 46858,0 48567,7 51717,5 45103,3 47380,8 51512,9 

Roczne tempo zmian PKB na 1 

mieszkańca (w %) 1,59 0,22 -0,12 0,94 1,84 2,15 

PKB na 1 zatrudnionego*  88549,2 89771,4 90047,5 91395,3 93507,7 95137,2 

Bezrobocie ogółem w relacji do 

zasobów siły roboczej ogółem (w %) 
4,82 4,86 5,62 6,01 5,50   

* według parytetu siły nabywczej (PPP, Purchasing Power Parity) USD z 2011 r. 

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych źródłowych zaczerpniętych z The World Ban DataBank, 

http://api.worldbank.org/v2/en/country/ 
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Ustrój polityczny Austrii oparty jest na federacyjnej konstrukcji państwa. Oznacza to, 

że w ujęciu polityczno-administracyjnym istnieją struktury państwa centralnego oraz 

funkcjonuje 9 autonomicznych jednostek regionalnych. Federację tworzą samodzielne kraje: 

Burgenland, Karyntia, Dolna Austria, Górna Austria, Salzburg, Styria, Tyrol, Voralberg i 

Wiedeń. Kraje te w praktyce posiadają własny parlament oraz rząd krajowy, wybierany przez 

parlament krajowy
53

. Oznacza to, że kraje związkowe posiadają status jednostek o dużym 

stopniu niezależności
54

. W pewnych zakresach samodzielność i autonomia krajów 

związkowych może być ograniczona na rzecz administracji federalnej. 

Kraje związkowe wykazują istotne zróżnicowanie pod wieloma względami, sytuacji 

demograficznej, sytuacji gospodarczej, wielkości terytorium oraz potencjału do dalszego 

rozwoju. Należy uznać, że kraje związkowe w Austrii, podobnie jak kantony w Szwajcarii, z 

uwagi na swoją daleko idącą niezależność i podmiotowość są silnymi autonomicznymi 

jednostkami w strukturze organizacyjnej państwa, które tworzą zarazem w ramach 

konstytucyjnej federacji państwo austriackie. Kraje związkowe posiadają własne odrębne 

cechy w postaci własnej flagi, nazwy oraz uprawnień wypływających z prawa tworzonego w 

ramach parlamentów krajów związkowych. Struktura polityczna i organizacyjna krajów 

związkowych pozwala na wyodrębnienie mniejszych jednostek organizacyjnych, 

stanowiących ogniwa podstawowego podziału administracyjnego państwa, zwane gminami 

(Gemeinde).  

Regulacje dotyczące funkcji gmin zostały zawarte w Konstytucji Federalnej Austrii w 

części pt. „Samorząd”. Konstytucja wyróżnia tutaj podział jedynie na gminy, co przesądza o 

istnieniu w Austrii jednoszczeblowego systemu samorządu terytorialnego na poziomie gmin. 

Prawo gminy do samorządu zostało zagwarantowane w jednym zdaniu wraz z określeniem, że 

gmina jest jednocześnie jednostką administracyjną. Zgodnie z artykułem 116 federalnej 

ustawy konstytucyjnej republiki Austrii „Każdy kraj dzieli się na gminy. Gmina jest 

korporacją terytorialną z prawem do samorządu i zarazem okręgiem administracyjnym.”. W 

artykule powyższym podkreśla się ponadto, że gmina jest samodzielnym podmiotem 

gospodarczym, który dysponuje prawem, w granicach ogólnych ustaw federalnych i 

krajowych, by posiadać, nabywać i rozporządzać majątkiem wszelkiego rodzaju, prowadzić 

przedsiębiorstwa gospodarcze, a także w ramach systemu finansów publicznych samodzielnie 

gospodarować swoim budżetem, zarówno jeśli chodzi gromadzenie dochodów, jak i 

dokonywanie wydatków.  

Zgodnie z artykułem 118 Konstytucji Federalnej, gminom przysługuje własny zakres 

działania oraz zakres działania zlecony przez federację lub kraj, który obejmuje wszystkie 

sprawy leżące w wyłącznym lub przeważającym interesie miejscowej wspólnoty lokalnej i 

wykonywanych przez tę wspólnotę w jej granicach miejscowych. Podkreśla się też potrzebę 

wyraźnego określania tego rodzaju spraw w innych ustawach szczegółowych jako należących 

do własnego zakresu działania gminy. Konstytucja Austrii zawiera szczegółowy wykaz zadań 

gminnych gwarantowanych do wykonywania we własnym zakresie, który obejmuje: 

powoływanie organów gminy bez naruszania kompetencji nadrzędnych terytorialnie organów 
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wyborczych; tworzenia regulacji wewnętrznych dla jednostek organizacyjnych wykonujących 

zadania gminy, powoływanie urzędników gminnych i wykonywanie zwierzchnictwa 

służbowego, administrowanie drogami w gminach, miejscowego planowania przestrzennego, 

utrzymywanie miejscowej policji w różnych zakresach kompetencyjnych (bezpieczeństwa, 

imprez masowych, policji drogowej, rzecznej, targowej, policji zdrowia, w szczególności w 

dziedzinie spraw ratownictwa i pierwszej pomocy, spraw pogrzebowych, policji obyczajowej, 

budowlanej), jak również utrzymanie miejscowej straży pożarnej, publicznych instytucji 

pozasądowego postępowania rozjemczego oraz prowadzenie dobrowolnych licytacji rzeczy 

ruchomych
55

. 

Ważną regulacją konstytucyjną jest umocowanie gmin do wykonywania powyższych 

zadań we własnym zakresie działania w ramach ustaw i rozporządzeń federacji i kraju, na 

własną odpowiedzialność, w sposób wolny od wytycznych i z wyłączeniem środków 

prawnych do organów administracji poza gminą. Federacji i właściwemu terytorialnie krajowi 

związkowemu przysługuje natomiast prawo nadzoru w stosunku do gminy wykonującej 

zadania we własnym zakresie działania
56

.  

Demokracja lokalna i samorząd terytorialny osiągnęły w Austrii wysoki poziom 

rozwoju. To właśnie obywatele mają duży wpływ na procesy sprawowania władzy na 

poziomie lokalnym. Partycypacja ta gwarantuje wysoki poziom jakości sprawowania władzy 

na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. W Austrii samorząd terytorialny świadczy 

usługi publiczne na wysokim poziomie. Samorząd terytorialny uczestniczy w wielu 

inicjatywach, które wpływają pośrednio na warunki życia mieszkańców. Samorząd 

terytorialny uczestniczy w procesie wsparcia działalności MŚP. Samorząd terytorialny ma 

swoje osadzenie w konstytucji federalnej oraz w regulacjach prawnych państw związkowych. 

Austria przyjęła również, podobnie jak i większość państw europejskich, Europejską Kartę 

Samorządu Terytorialnego, co nadaje samorządowi terytorialnemu nie tylko wymiar lokalny, 

ale także szerszy wymiar polityczny i przestrzenny.  

Przy stosunkowo niewielkiej powierzchni oraz liczbie ludności, na koniec 2018 r. w 

Austrii funkcjonowało 85 powiatów oraz 2368 gmin. Należy podkreślić, że powiaty nie 

stanowią jednostek samorządu terytorialnego w rozumieniu konstytucji Austrii, a także ustaw 

samorządowych. Austria, podobnie jak Szwajcaria, również charakteryzuje się dużym 

rozdrobnieniem przestrzennym gmin. Tu także rozdrobnienie jest widoczne z punktu 

widzenia liczby ludności gmin. 

Rysunek 1. Charakterystyka układu administracyjnego w Austrii w układzie krajów 

związkowych. 

                                                 
55

 Ibidem, art. 118. 
56

 Ibidem, art. 119a. 



 

55 

 

 

Źródło: http://pl.maps-of-europe.com/maps-of-austria/. 

Na terenie Austrii znajdują się gminy o liczbie mieszkańców od kilkudziesięciu do 

kilkuset osób, należą one do najmniejszych jednostek osadniczych w kraju. W trakcie badania 

odnotowano 14 gmin, gdzie liczba mieszkańców nie przekraczała 200 osób. Na terenie 

Austrii możemy także spotkać gminy o większej liczbie ludności, gdzie liczba osób 

zamieszkujących poszczególne gminy nadal jest niewielka. Oznacza to, że indywidualny 

potencjał społeczno-gospodarczy gmin, w ujęciu istniejącego podziału administracyjnego 

państwa i liczby mieszkańców w części z gmin nie jest duży. Rozkład liczby ludności w 

gminach w Austrii jest wyraźnie widoczny przy zastosowaniu klas przedziałów wielkości 

gmin w oparciu o liczbę ludności. Szczegółowe dane zamieszczono w poniższym 

zestawieniu.  

Gmin o liczbie mieszkańców od 12 do 499 było 108,  

gmin o liczbie mieszkańców od 500 do 999 było 311,  

gmin o liczbie mieszkańców od 1000 do 1999 było 725,  

gmin o liczbie mieszkańców od 2000 do 4999 było 698,  

gmin o liczbie mieszkańców od 5000 do 9999 było 168,  

gmin o liczbie mieszkańców od 10000 do 409241 było 108. 
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Rysunek 2. Podział administracyjny Austrii na poziomie gmin 

 

Źródło: https://www.statistik.at/atlas/?mapid=topo_regionale_gliederung_oesterreich 

Jak wynika z danych źródłowych w niemal 1/3 gmin w Austrii liczba ludności nie 

przekraczała w 2018 r. 1,5 tys. mieszkańców. Na podstawie przeprowadzonej analizy nasuwa 

się spostrzeżenie, że indywidualny potencjał gmin mierzony liczbą ludności w większości 

badanych jednostek jest stosunkowo niski. Nie oznacza to jednak, że czynnik ten odgrywa 

dominującą i przesądzającą rolę, jeśli chodzi o kształtowanie możliwości rozwoju. Swoboda 

przemieszczania się i duża mobilność mieszkańców sprawiają, że granice administracyjne 

gmin i ludność mieszkająca na ich terenie nie musi być czynnikiem decydującym o rozwoju. 

Konstytucja Austrii reguluje odrębnie status miasta Wiednia, nadając mu zarówno 

status gminy, kraju związkowego oraz stolicy państwa federalnego. Rada Gminy stanowi 

jednocześnie parlament krajowy (Landtag), a organy wykonawcze pełnią jednocześnie 

funkcje samorządu lokalnego i regionalnego. W wewnętrznej strukturze administracyjnej 

miasta wyodrębniono 23 okręgi, w których wybiera się przedstawicielstwa okręgów, 

realizujące zadania powierzane im przez Radę Gminy Wiedeń. 

Znaczna część dochodów podatkowych w Austrii jest dzielona pomiędzy rząd 

federalny, kraje związkowe i gminy, zgodnie z ustaloną zasadą redystrybucji. Chodzi tu o 

podatek od dochodów osobistych (PIT), podatek od osób prawnych (CIT) oraz podatek od 

czynności cywilno-prawnych. Inne kategorie podatków to podatek od tytoniu, elektryczności, 

gazu, węgla, piwa, wina, alkoholu, przeniesienia własności nieruchomości, benzyny, spadków 

i darowizn, ubezpieczenia, reklamy, hazardu i środków transportu. Średnio w roku 67,4% 

wpływów z wymienionych podatków ogółem pozostaje w gestii rządu federalnego, 20,7% 

przekazanych jest krajom związkowym, a 11,9% przekazywane jest gminom.  

Gminy w Austrii mają zagwarantowaną w ramach Konstytucji Federalnej 

samodzielność finansową. Dochodami budżetów gmin są udziały w podatkach określonych na 

poziomie federalnym oraz na poziomie krajów związkowych, a także mają prawo do ustalania 

i pobierania podatków lokalnych, w granicach określonych przez przepisy prawa. Podatkami 
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lokalnymi są podatek od rzemiosła/przemysłu, podatek gruntowy, podatek od gier i zabaw, od 

konsumpcji i napojów, podatek od psów. 

Część dochodów budżetowych gminy stanowią dochody uzyskiwane w ramach 

prowadzonej działalności gospodarczej, dochodami tymi są: opłaty i taryfy za korzystanie z 

urządzeń gminnych, dochody przedsiębiorstw gminnych, czynsze i dzierżawa, dochody z 

udziałów w przedsięwzięciach gospodarczych (spółkach, bankach itp.), procentów od 

udzielonych pożyczek, odsetek od należności. 

Gminy prowadzą własną gospodarkę finansową w oparciu o przepisy wydawane na 

poziomie rządu federalnego oraz na poziomie regionalnym i lokalnym. Ogólną zasadą jest 

prowadzenie gospodarki budżetowej w oparciu o roczny budżet. Budżet jest rocznym planem 

dochodów i wydatków. W ramach planowanych wydatków mogą być zatem realizowane 

działania o charakterze bieżącym oraz inwestycyjnym. Chcąc dochować zasady równowagi 

budżetowej, roczne wydatki budżetowej nie powinny przekraczać dochodów rocznych, w 

uzasadnionych przypadkach, zwłaszcza w trakcie realizacji inwestycji publicznych ważnych 

jednostki samorządu terytorialnego, wielkość wydatków może przekroczyć roczny plan 

dochodów. To jednak prowadzi do powstania deficytu budżetowego, wywołującego określone 

skutki ekonomiczne w przyszłości. Biorąc pod uwagę finansowanie przedsięwzięć 

wymagających zaplanowania środków na wydatki w budżetach kolejnych okresów, często 

opracowywane są plany finansowe na okres 5 lat
57

. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz materiałów źródłowych należy stwierdzić, że 

samorząd terytorialny na poziomie lokalnym w Austrii (gminy) nie angażuje się powszechnie 

w proces organizowania i finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. 

Samorząd terytorialny na poziomie gmin nie angażuje środków budżetowych na rzecz 

działalności MŚP. Środki budżetowe wykorzystywane są na realizację zadań o charakterze 

obligatoryjnym, wynikających z regulacji konstytucyjnych oraz wynikających z prawa 

miejscowego.  

Do zadań obligatoryjnych należy zaliczyć budownictwo drogowe, które jest 

realizowane i finansowane na poziomie gminnym, regionalnym oraz państwa. Jednostki 

samorząd terytorialnego różnych szczebli, w tym gminy, są odpowiedzialne również za 

realizację innych składników infrastruktury technicznej i społecznej, co w niektórych 

przypadkach może przyczynić się to tworzenia korzystnych warunków dla tworzenia małych i 

średnich przedsiębiorstw
58

. Z uwagi na duże rozdrobnienie gmin w Austrii, nie wszystkie 

gminy posiadają wystarczające zasoby własne na podejmowanie kapitałochłonnych 

inwestycji, dlatego też sytuacja w zakresie infrastruktury technicznej z punktu widzenia 

finasowania jest mocno zróżnicowana. Duże rozdrobnienie gmin w ujęciu terytorialnym oraz 

ludnościowym w Austrii oznacza małe i ograniczone możliwości rozwojowe tych jednostek. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa korzystają z innych form wsparcia, w tym zwłaszcza ze 

wsparcia organizowanego przez rząd federalny oraz władze krajów związkowych, czy też 

przedsiębiorstwa prywatne.  

Rozwój przedsiębiorczości w Austrii jest przedmiotem szczególnego zainteresowania 

federalnych władz publicznych oraz władz krajów związkowych. Tam też istnieją duże 
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możliwości uzyskania różnych form wsparcia na etapie tworzenia przedsiębiorstw lub też w 

wsparcia jeśli chodzi o dalszy rozwój przedsiębiorstw już istniejących. W Austrii zbudowano 

spójną strukturę organizacyjną zorientowaną na wzrost gospodarczy poprzez położenie 

dużego nacisku na rozwój małej i średniej przedsiębiorczości. Wsparcie to bazuje po części 

na środkach prywatnych, po części na środkach publicznych o charakterze bezzwrotnym. 

Dlatego też  finansowane MŚP może odbywać się za pośrednictwem banków oraz 

przedsiębiorstw zaangażowanych w alternatywne formy finansowania, jak również za 

pośrednictwem środków publicznych pochodzących z budżetu państwa, a także z budżetu 

Unii Europejskiej. Wsparcie dla MŚP może być także realizowane w różnej formie w ramach 

organizacji gminnych, jednak jest ono ograniczone do wykorzystania specyficznych form 

wsparcia w zakresie doradztwa, organizacji, pośrednictwa w nawiązywaniu współpracy 

pomiędzy przedsiębiorstwami a instytucjami finansującymi, a także poprzez promowanie 

różnych form przedsiębiorczości lokalnej na bazie posiadanych zasobów naturalnych, 

kapitału ludzkiego oraz zasobów kapitałowych. Stosowane w Austrii rozwiązania 

potwierdziły swoją skuteczność w praktyce gospodarczej, czego dowodzą wyniki badań 

empirycznych oraz ugruntowana i niekwestionowana pozycja Austrii jeśli chodzi o osiągnięty 

poziom życia ludności, a także jeśli chodzi o miejsce MŚP w strukturze gospodarczej 

państwa. 

Jednostkom samorządu terytorialnego zależy na budowaniu wzajemnych relacji i 

dobrego klimatu dla rozwoju przedsiębiorczości w gminie. Na poziomie lokalnym 

obserwowane jest przekonanie, że inwestycje ze strony przedsiębiorców na terenie gmin 

stanowią czynnik rozwoju lokalnego, znajdujący swoje odbicie we wzroście lokalnego PKB, 

we wzroście dochodów osobistych ludności, wzroście dochodów podatkowych gminy, 

ograniczania bezrobocia oraz poprawy konkurencyjności terytorialnej. Postawy takie na 

poziomie lokalnym są często spotykane i stanowią pewien standard zarządzania lokalnego i 

realizowanej polityki rozwoju, dlatego też znajdują często odzwierciedlenie w lokalnych 

dokumentach planistycznych. Rezultatem przyjętego nastawienia do MŚP jest promowanie 

zróżnicowanych form współpracy z podmiotami organizującymi wsparcie dla MŚP w skali 

państwa federalnego, a także organizowanie współpracy z przedsiębiorstwami, które 

uczestniczą kapitałowo w organizacjach wsparcia MŚP. Ponieważ państwo federalne 

przywiązuje dużą wagę do rozwoju MŚP, to promuje zróżnicowane rozwiązania 

organizacyjne, prawne i finansowe, służące MŚP. Dlatego też istnieje bardzo dobry dostęp do 

informacji gospodarczej na poziomie jednostek samorządu terytorialnego, nawet w sytuacji, 

gdy mamy do czynienia z gminami małymi, nie posiadającymi znaczącego potencjału 

rozwojowego. Istnieją zatem możliwości rozszerzenia wsparcia odnośnie do MŚP z 

uwzględnieniem współpracy międzygminnej oraz w ramach partnerstwa pomiędzy 

jednostkami samorządu terytorialnego. 

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z badań ankietowych, na poziomie gminy nie 

tworzy się instytucji finansowych, które prowadziłyby działalność zorientowaną na udzielanie 

poręczeń dla przedsiębiorców z grupy MŚP. Taki zakres działalności nie mieści się w zbiorze 

działań przewidzianych stosownymi przepisami prawa. W ramach środków budżetowych 

gminy mogą finansować jedynie zadania o charakterze publicznym. Należy podkreślić, że w 

badanych gminach nie ma planów utworzenia tego typu instytucji w przyszłości. Co do 

zasady gminy nie zajmują się udzielaniem kredytów i poręczeń kredytowych. Tego rodzaju 
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instytucje są tworzone na potrzeby MŚP na wyższym poziomie regionu lub państwa, a także 

przez wyspecjalizowane w tym zakresie podmioty prywatne. Z tych też powodów w ramach 

struktury organizacyjnej gmin nie tworzy się w ramach środków publicznych instytucji 

będących funduszami inwestycyjnymi na potrzeby sektora prywatnego
59

.  

Charakteryzując strukturę MŚP w Austrii należy zwrócić uwagę na systemowy 

podział ogółu przedsiębiorstw na grupy z punktu widzenia funkcjonalności. Zgodnie ze 

statystyką publiczną Austrii, w gospodarce wyodrębniono trzy sektory: sektor bazowy, 

inaczej nazywany pierwotnym, w którym przedsiębiorstwa zajmują się zapewnieniem podaży 

surowcowo-materiałowej, drugi sektor (sektor przemysłowy), w którym przedsiębiorstwa 

zajmują się dostawą przemysłowych dóbr przetworzonych oraz trzeci sektor, do którego 

zaliczono wszelkie usługi. Ten podział ma swój określony wpływ na działalność MŚP, które z 

uwagi na łatwość wejścia na rynek skupiają się wokół drugiego i trzeciego sektora. Podział 

ten pośrednio zatem określa gospodarcze i społeczne miejsce zasobów, które państwo i 

regiony w ramach wsparcia dla MŚP oraz sami przedsiębiorcy lokują w gospodarce. Profil 

gospodarczy Austrii jest w dużym stopniu pochodną położenia geograficznego oraz 

ukształtowania terenu. Znaczną część powierzchni kraju zajmują góry, gdzie prowadzenie 

działalności gospodarczej, w tym nawet rolnictwa, jest niemożliwe lub bardzo ograniczone. 

Ok. 48% całkowitej powierzchni Austrii zajmują lasy, dlatego też przemysł oparty na 

zasobach leśnych jest ważnym czynnikiem rozwoju gospodarczego. Należy podkreślić, że w 

strukturze gospodarki Austrii znaczącą funkcję pełni górnictwo węgla brunatnego, soli, gipsu, 

żelaza, a także surowców budowlanych. 

Przemysł w Austrii należy do nowoczesnych, a wiele firm posiada uznaną renomę 

krajową i międzynarodową. Są to często firmy zaawansowane technologicznie, o dużym 

potencjale innowacyjnym. Ważnym czynnikiem rozwoju Austrii jest energetyka, bazująca w 

76% na energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, w tym głównie z energetyki wodnej. 

Pozostałe nośniki energii odgrywają mniejszą rolę i są przedmiotem importu, w tym 

zwłaszcza ropa naftowa i gaz ziemny. Zgodnie ze strukturą gospodarki wysokorozwiniętej w 

Austrii ważną rolę odgrywa sektor usług, skupiający przedsiębiorstwa handlowe i usługowe, 

funkcjonujące w wielu zakresach usług. Duże znaczenie odgrywa turystyka, gdzie działa ok. 

70 tys. przedsiębiorstw turystycznych, zatrudniających ok. 10% całkowitych zasobów pracy. 

Austria odznacza się bardzo dobrze rozwiniętym systemem transportowym, opartym 

na sieci tras kolejowych, dróg kołowych oraz połączeń lotniczych. Integracja sytemu 

transporotowego pozwala na swobodne przemieszczanie się osób oraz przewóz towarów w 

relacjach gminnych oraz regionalnych i krajowych, z możliwością wykorzystania integracji 

komunikacyjnej z otroczeniem zewnętrznym. System transportowy umożliwia zatem 

pokonywanie znacznych odległości w stosunkowo krótkim czasie, co znacząco ułatwia 

prowadzenie działalności gospodarczej. Infrastruktura gospodarcza jest zatem dostosowana 

do potrzeb rozwojowych. Rząd federalny, a także rządy krajów związkowych reagują szybko 

na zmiany popytu, jeśli chodzi o usługi publiczne i dostosowują stan infrastruktury do 

zmieniających się potrzeb. Jest to szczególnie wyraźnie widoczne jeśli chodzi o komunikację 

zbiorową oraz transport towarów, budownictwo drogowe oraz motoryzację indywidualną. 
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Rysunek 4. Wpływ grup czynników zgodnie z metodologią SBA na klimat rozwoju MŚP w 

Austrii w 2019 r. 

 

Źródło: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_pl, Small Business 

Act. 

Odwołując się do „Small Business Act” (SBA) wpływ czynników uwzględnianych 

przez SBA do oceny warunków rozwoju MŚP w Austrii jest zróżnicowany. W roku 2019 

polityka wspierania MŚP została oceniona stosunkowo wysoko. Głównie miały na to wpływ 

następujące czynniki: środowisko, jednolity rynek, umiędzynarodowienie, umiejętności i 

innowacje. Wymienione czynniki dla rozwoju MŚP znalazły się powyżej średniej dla UE, 

natomiast takie czynniki jak pomoc ze strony państwa oraz zamówienia publiczne, 

przedsiębiorczość, przyjazna administracja były ocenione poniżej średniej dla UE. 

Austria klasyfikowana jest na wysokich pozycjach w międzynarodowych rankingach 

przedsiębiorczości. Przykładem mogą być wyniki analizy Global Entrepreneurship and 

Development Index (GEDI), badającej otoczenie gospodarcze na świecie i zilustrowanej 

wskaźnikami dającymi porównywalność wyników w szerszym układzie państw świata. 

Zgodnie z tą metodologią gromadzone są dane na temat postaw przedsiębiorczych, 

umiejętności i aspiracji lokalnej ludności, a następnie porównuje je z dominującą 

„infrastrukturą” społeczną i gospodarczą z wykorzystaniem 14 „filarów”, które GEDI stosuje 

do pomiaru stanu regionalnego ekosystemu. W roku 2018 Austria zajęła 14 miejsce w 

rankingu utworzonym w oparciu o wartość indeksu GEI, będącego wynikiem syntetycznego 

pomiaru przedsiębiorczości w krajach charakteryzujących się wysokim poziomem innowacji 

w gospodarce. Dane liczbowe dla indeksu GEI przedstawiono w tabeli 2. 

  

Przedsiębiorczość 

Umiejętności i innowacje 

Jednolity rynek Dostęp do finansowania 

Pomoc państwa i 

zamówienia publiczne 

Przyjazna 

administracja 

„Druga szansa” Umiędzynarodowienie 

Środowisko 

Austria Średnia UE +/- 0,5 odchylenie standardowe 

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_pl
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Tabela 2. Wskaźniki GEI w wybranych państwach świata w roku 2018 

Pozycja rankingowa Państwo GEI Indeks w % 

1 United States 83,6 

2 Switzerland 80,4 

3 Canada 79,2 

4 United Kingdom 77,8 

5 Australia 75,5 

6 Denmark 74,3 

7 Iceland 74,2 

8 Ireland 73,7 

9 Sweden 73,1 

10 France 68,5 

11 Netherlands 68,1 

12 Finland 67,9 

13 Hong Kong 67,3 

14 Austria 66,0 

15 Germany 65,9 

30 Poland 50,4 

Żródło: Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) 2018. 

W roku 2017 w Austrii funkcjonowało ogółem 665 447 przedsiębiorstw. W liczbie tej 

znalazło się 663 741 małych i średnich przedsiębiorstw zatrudniających do 250 osób, co 

stanowiło 99,7% liczby przedsiębiorstw ogółem. Oznacza to, że jedynie 0,3% przedsiębiorstw 

ogółem, to były przedsiębiorstwa nie zaliczane do kategorii MŚP, ich liczba wynosiła 1 706. 

W tabeli 3 przedstawiono podstawowe dane empiryczne charakteryzujące przedsiębiorstwa  

w podziale na kategorie wielkości w roku 2017.  

Tabela 3. Charakterystyka przedsiębiorstw w Austrii w roku 2017 

Wielkość 

przedsiębiorstwa wg 

liczby zatrudnionych 

Liczba 

przedsiębiorstw 

Udział w ogólnej 

liczbie 

przedsiębiorstw w % 

Liczba 

zatrudnionych 

Udział w ogólnej 

liczbie 

zatrudnionych w % 

0-9  615 830 92,5 1 196 051 26,5 

10-19  24 983 3,8 340 989 7,5 

20-49  15 392 2,3 465 418 10,3 

50-249) 7 536 1,1 760 013 16,8 

MŚP ogółem (0-249) 663 741 99,7 2 762 471 61,1 

250+ 1 706 0,3 1 759 179 38,9 

Razem 665 447 100,0 4 521 650 100,0 

Źródło: https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/betriebsgroessen-kmu.html.  

Na szczególną uwagę zasługują przedsiębiorstwa z grupy MŚP zatrudniające do 9 

osób. Przedsiębiorstwa te zdecydowanie dominowały w strukturze przedsiębiorstw ogółem. 

W roku 2017 przedsiębiorstwa te stanowiły 92,7% liczby przedsiębiorstw MŚP oraz 92,5% 

wszystkich przedsiębiorstw w Austrii.  
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Rysunek 3. Przedsiębiorstwa w Austrii w podziale na MŚP i pozostałe w roku 2017 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 3. 

Rysunek 4. Zatrudnienie w przedsiębiorstwach w Austrii w podziale na MŚP i pozostałe w 

roku 2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 3. 

Z punktu widzenia liczby przedsiębiorstw mikroprzedsiębiorstwa stanowią 

dominującą formę prowadzenia działalności gospodarczej. W tym samym czasie liczba 

pracowników w tej grupie przedsiębiorstw stanowiła 26,5% zatrudnienia we wszystkich 

przedsiębiorstwach w Austrii oraz 43,2% zatrudnienia w grupie przedsiębiorstw MŚP. Można 

zatem przyjąć, że w Austrii prowadzenie działalności gospodarczej na niewielką skalę jest 

powszechnym zjawiskiem i daje zatrudnienie ponad ¼ zatrudnionych ogółem. W liczbie tej 

dominują często przedsiębiorstwa rodzinne, gdzie zatrudnienie ma charakter 

wielopokoleniowy, a profil prowadzonej działalności gospodarczej jest kontynuowany przez 

członków rodziny. Dotyczy to w dużej mierze podmiotów gospodarczych działających w 

turystyce, gdzie dominuje właśnie taka forma prowadzenia działalności, natomiast 

zatrudnienie pracowników z zewnątrz ma charakter uzupełniający i dotyczy pracowników 

pochodzących z Austrii, a także z innych państw Unii Europejskiej. 
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Rysunek 5. Udział zatrudnionych w MŚP w liczbie zatrudnionych ogółem w państwach Unii 

Europejskiej w roku 2015 

 

Źródło: Mittelstandsbericht 2018 Bericht über die Situation der kleinen und mittleren Unternehmen der 

österreichischen Wirtschaft, Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), Wien, 

2018, s. 55. 

Jeśli chodzi o obecność MŚP w różnych sektorach gospodarki, to największą ich 

liczbę odnotowano w roku 2017 w sektorze usług. W tym czasie w sektorze usług ogółem 

pracowało 1 981 499 osób zatrudnionych w sektorze MŚP, co stanowiło 58,9% ogólnej liczby 

zatrudnionych. W przedsiębiorstwach zatrudniających do 9 pracowników, w sektorze usług 

MŚP pracowało 873 593 osób, co stanowiło 44,0% zatrudnionych w usługach w tej grupie 

przedsiębiorstw oraz 25,9% zatrudnionych w usługach w Austrii ogółem.  

 

Tabela 4. Charakterystyka przedsiębiorstw w Austrii według sektorów w roku 2017 

 Sektor pierwotny (produkcja 

pierwotna): 

Sektor przemysłowy Sektor usług 

Grupa wielkości 

przedsiębiorstw 

Liczba 

przedsiębiorstw 

Liczba 

zatrudnionych 

Liczba 

przedsiębiorstw 

Liczba 

zatrudnionych 

Liczba 

przedsiębiorstw 

Liczba 

zatrudnionych 

0-9 101 656   168 162  59 139   154 296 455 035   873 593 

10-19     346     4 821   6 189    84 742  18 448   251 426 

20-49     116     3 504   4 436   135 211  10 840   326 703 

50-249      33     2 633   2 169   227 603   5 334   529 777 

MŚP (0-249)  102 151   179 120  71 933   601 852 489 657 1 981 499 

250+       4     3 125     558   376 404   1 144 1 379 650 

Razem 102 155   182 245  72 491   978 256 490 801 3 361 149 

Źródło: https://www.wko.at/service/zahlen-daten-fakten/betriebsgroessen-kmu.html.  

Jeśli chodzi o zatrudnienie w sektorze przemysłowym, to tutaj w roku 2017 

zatrudniona była największa grupa pracowników, licząca 601 852 osób, co stanowiło 61,5% 

zatrudnionych w tym sektorze w grupie przedsiębiorstw MŚP. Najwięcej zatrudnionych w 

80% i więcej 

75 do 79% 

70 do 74% 

65 do 69% 

mniej niż 65% 

brak danych 
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sektorze przemysłowym w grupie MŚP odnotowano w przedziale wielkości przedsiębiorstw 

od 50 do 250 pracowników, odpowiednio 227 603 osoby.  

 

 

 

Rysunek 6. MŚP w Austrii według sektorów w roku 2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 4. 

Rysunek 7. Struktura zatrudnienia w MŚP w Austrii według sektorów w roku 2017 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 4. 

Jeśli chodzi o sektor bazowy (pierwotny), to tutaj zatrudnienie w grupie 

przedsiębiorstw MŚP było stosunkowo małe. Ogółem ten sektor zatrudniał 179 120 osób, 

przy czym największą liczbę pracujących odnotowano w grupie wielkości przedsiębiorstw do 

9 osób. W sektorze bazowym w Austrii w roku 2017 zatrudnieni w grupie MSP stanowili 

98,2% pracowników tego sektora ogółem. 

W Austrii na poziomie federalnym  zwraca się szczególną uwagę na utrzymanie i 

rozwój MŚP i stosuje się zróżnicowany pakiet działań promujących i wspierających 

prowadzenie działalności gospodarczej przez małe i średnie przedsiębiorstwa. Państwo 

zachęca do zakładania firm i w wymiarze strategicznym dąży do zmniejszenia obciążeń 
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administracyjnych, rozwijania e-administracji, poprawę warunków finansowania firm, 

ułatwienie dostępu do rynków zbytu oraz promowania innowacji. 

Ważną rolę w procesie wspierania MŚP w Austrii odgrywa portal usług 

korporacyjnych (Unternehmensserviceportal – USP – www.usp.gv.at) finansowany przez rząd 

federalny z udziałem ministerstw federalnych, a także innych partnerów, takich jak Federacja 

instytucji zabezpieczenia społecznego (Sozialversicherungsträger), Statistik Austria, 

Austriacka Izba Gospodarcza (Wirtschaftskammer Österreich – WKO), Zakład Ubezpieczeń 

Społecznych (Sozialversicherungsanstalt der gewerblichen Wirtschaft). Działalność tego 

portalu jest adresowana do wszystkich austriackich firm, w tym także przygotowana została 

oferta specjalnych usług dla MŚP. Celem powyższego portalu usług korporacyjnych USP jest 

udostępnienie w ramach centralnego portalu usług kompleksowej administracji elektronicznej 

dla firm. W ramach udostępnionej platformy USP funkcjonują 32 zintegrowane aplikacje do 

zarządzania dla firm, do których dostęp posiada obecnie około 210 tys. zarejestrowanych firm 

i około 270 000 użytkowników. Nie później niż do 1 stycznia 2020 r., wszystkie firmy a 

Austrii są zobowiązane do uczestnictwa w tej elektronicznej usłudze.  

Zgodnie z ustawą o deregulacji z 2017 r.  (Deregulation Act 2017, BGBl. I nr 

40/2017) możliwe jest zakładanie przedsiębiorstw droga elektroniczną na odległość. Ustawa 

stanowi, że za pośrednictwem portalu usług start-upy mogą być rejestrowane elektronicznie w 

ramach kompleksowej obsługi firmy (USP). Należy podkreślić, że w ramach portalu są 

dostępne odpowiednie formularze i informacje dotyczące zasad zakładania firm 

jednoosobowych osób fizycznych. Od 1 stycznia 2018 r. istniej możliwość rejestracji 

przedsiębiorstw w formie spółek
60

. 

W Austrii rozwinięto w ramach Ministerstwa Cyfryzacji (Ministerium für 

Digitalisierung und Wirtschaftsstandort - BMDW) oraz we współpracy z Austriacką 

Federalną Izbą Gospodarczą (WKÖ) szeroki program wsparcia rozwoju MŚP z 

wykorzystaniem wyspecjalizowanej platformy cyfryzacji. Zgodnie z tą ideą KMU DIGITAL 

zajmuje się wsparciem cyfrowym właśnie dla małych i średnich przedsiębiorstw oraz 

prowadzi indywidualne konsultacje odnośnie do możliwości wdrożenia rozwiązań cyfrowych 

w firmie. 

W Austrii funkcjonuje obecnie wiele ośrodków inicjatyw zajmujących się 

wspieraniem dla MŚP (Impulszentern) oraz parków technologicznych. Parki technologiczne i 

ośrodki wspierania rozwoju (Impulszentern) prowadzą działalność doradczą oraz pomoc dla 

osób zakładających firmy w formie start-upów, a także wspierają inne szybko rozwijające się 

przedsiębiorstwa. Parki technologiczne i ośrodki wspierania rozwoju funkcjonują w całej 

Austrii i często mają oparcie w strukturach administracji krajów związkowych. Przykładowo 

na terenie Górnej Austrii (Oberösterreich) działają następujące podmioty zajmujące się 

wsparciem dla MŚP: TDZ Ennstal, Techcenter Linz-Winterhafen, Techno-Z Braunau, 

Techno-Z Ried, TGZ Schärding, TIC Steyr, TIZ Grieskirchen, TIZ Kirchdorf, TZ Freistadt, 

TZ Mondseeland, TZis Bad Ischl
61

. 
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Celem działalności tego typu podmiotów jest przyczynianie się do trwałego rozwoju 

gospodarczego, wysokiego poziomu zatrudnienia oraz zabezpieczania właściwych warunków 

pracy poprzez tworzenie wewnętrznych koniecznych ram organizacyjno-prawnych, 

gospodarczych, jak również polityki zagranicznej. MŚP stanowią dużą szansę rozwojową nie 

tylko w Austrii ponieważ łączą w sobie ideę wykorzystania przedsiębiorczości indywidualnej 

i połączenie jej ze społecznymi i gospodarczymi celami państwa poprzez finansowe, 

organizacyjne, prawne wsparcie wszelkich działań nowych przedsiębiorców lub też 

przedsiębiorstw już istniejących. Ta koncepcja rozwoju prowadzi do optymalizacji nakładów 

w skali społecznej i przyczynia się do lepszego wykorzystania potencjałów rozwojowych na 

poziomie lokalnym. 

Idea przedsiębiorczości jest szczególnie promowana wśród młodzieży, co jest 

widoczne na uniwersytetach w Austrii. Przedsiębiorcze myślenie i przedsiębiorczość są 

uważane za przedmiot obowiązkowy lub fakultatywny na wielu austriackich uniwersytetach 

w programie nauczania i programach odpowiednich studiów. Regionalne centra transferu 

wiedzy w Austrii oferują szkolenia międzyuczelniane i kursy dokształcające. Uniwersytety 

(na przykład uniwersytety w Wiedniu, Klagenfurt, Salzburg) oferują studentom możliwość 

zdobycia dodatkowych kompetencji w dziedzinie przedsiębiorczości.  

Finansowanie MŚP w Austrii realizowane jest na wielu płaszczyznach. W 

tradycyjnym ujęciu brane są pod uwagę własne środki przedsiębiorstw oraz 

współfinansowanie firmy z różnych źródeł finansowania o charakterze zwrotnym, a także o 

charakterze bezzwrotnym. Jak wynika z raportu Mittelstandsbericht 2018 Bericht über die 

Situation der kleinen und mittleren Unternehmen der österreichischen Wirtschaft, wydanego 

przez Bundesministerium für Digitalisierung und Wirtschaftsstandort (BMDW), 

kredytowanie pozostaje głównym źródłem finansowania zewnętrznego przez MŚP.  

Jeśli chodzi o realizację idei wsparcia finansowego dla MŚP, to jest ono realizowane 

głównie przez dwie instytucje: Austria Wirtschaftsservice GmbH (aws) oraz Austrian Hotel 

and Tourism Bank GmbH (ÖHT), w postaci programów dedykowanych do zróżnicowanych 

grup docelowych. Austria Wirtschaftsservice GmbH („aws”) jest federalnym bankiem 

zajmującym się finansowym wsparciem przedsiębiorstw. W ramach programów 

przygotowanych przez bank MŚP mogą liczyć na zróżnicowane finansowe formy wsparcia, 

na nisko oprocentowane pożyczki, dotacje celowe, gwarancje pożyczkowo-kredytowe oraz 

inne wyspecjalizowane formy wsparcia, w tym usługi doradcze oraz konsultacje w zakresach 

interesujących przedsiębiorców.  

W ramach działalności statutowej Wirtschaftsservice GmbH uruchomiło w 2018 r 

nowe narzędzia cyfrowe tj. DigiCoach – konfigurator, który pozwala przedsiębiorcy 

dopasować właściwą ścieżkę finansowania, czy też „Aws Pitch your Idea” – będący 

cyfrowym formatem konsultacyjnym, gdzie po przesłaniu biznes planu przedsiębiorca może 

trzymać otrzymać informacje od zespołu „aws” o możliwościach ich finansowania. Lista 

możliwych rozwiązań jest dość szeroka i jest na bieżąco aktualizowana przez dołączanie 

nowych ofert dla przedsiębiorców, co sprawia, że mogą oni liczyć na adekwatne narzędzia 

uwzględniające zmieniające się otoczenie biznesu. 

Wirtschaftsservice GmbH zajmuje się również udzielaniem mikrokredytów z 

zastosowaniem niskiego oprocentowania oraz ustaleniem dogodnych terminów zapadalności, 

które są ukierunkowane na finansowanie inwestycji przez małe firmy. Wspomniany bank 
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udziela także pożyczek na rozwój i wdrażanie innowacji. Również i w tej sytuacji instytucja 

ta zajmuje się kompleksowo oceną oraz wskazaniem ścieżki finansowania projektów 

inwestycyjnych z zachowaniem zasady niskiego oprocentowania.  

Wirtschaftsservice GmbH zajmuje się ponadto udzielaniem gwarancji dla małych i 

średnich przedsiębiorstw oraz przedsiębiorstw rozpoczynających działalność. Gwarancje 

umożliwiają i poprawiają możliwości finansowania MŚP rozpoczynających działalność. 

System gwarancji pozwala lepiej wykorzystać potencjał innowacyjny i rozwojowy. Z 

gwarancji mogą korzystać przedsiębiorcy na etapie uruchamiania przedsiębiorstwa, ale także 

przedsiębiorcy już prowadzący działalność gospodarczą. Gwarancje mogą objąć do 80% 

wielkości kredytów przeznaczanych na inwestycje oraz na finasowanie działalności bieżącej. 

Ostatecznym gwarantem udzielanych pożyczek jest rząd federalny, jednak wysokość 

gwarancji jest limitowana i wynosi 750 mln EUR dla MŚP. 

Drugą wspomnianą instytucją finansującą MŚP w Austrii jest Austrian Hotel and 

Tourism Bank GmbH (ÖHT). Przedmiotem działania banku są podmioty gospodarcze 

funkcjonujące w sferze turystyki w Austrii. W ramach oferty znajdują się takie priorytety 

przeznaczone do finansowania jak: „inwestycje”, „młodzi przedsiębiorcy”, „innowacje” i 

„restrukturyzacja”, które mają różny zakres oddziaływania.  

Ważne miejsce jeśli chodzi o wsparcie MŚP w Austrii zajmuje promowanie 

alternatywnych form finansowania. Rozwiązania w tym zakresie zostały uregulowane na 

bazie ustawy i adresowane są do MŚP, a zwłaszcza na finansowanie start-upów oraz 

preferowanie młodych przedsiębiorców
62

. Alternatywne formy finansowania, w tym 

finansowanie społecznościowe, umożliwiają gromadzenie kapitałów przez przedsiębiorców 

na drodze publicznej sprzedaży udziałów lub emisji papierów wartościowych, co w dużej 

mierze opiera się na zaufaniu społecznym do emitentów. W Austrii na podstawie ustawy o 

spółkach finansujących MŚP z 2017 r. stworzono podstawy prawne do powoływania 

wyspecjalizowanych „firm finansowania MŚP” (Mittelstandsfinanzierungsgesellschaft)
63

. 

Firmy takie mogą działać jako pośrednicy finansowi lub inwestorzy bezpośredni angażujący 

się w przedsięwzięcia rozwojowe przedsiębiorstw z grupy MŚP. 

Wsparcie MŚP w Austrii ma również na celu internacjonalizację efektów 

inwestycyjnych. W Federalnym Ministerstwie ds. Europy, Integracji i Spraw Zagranicznych 

(BMEIA) utworzono w 2015 r. własny odrębny dział „Corporate Service”, który zajmuje się 

promocją austriackich firm działających na arenie międzynarodowej, a także promuje Austrię 

jako kierunek lokalizacji nowych inwestycji przez firmy z zagranicy. 

Na terenie Austrii działa Austriacka Federalna Izba Gospodarcza (WKO). Organizacja 

ta składa się z dziewięciu izb krajów związkowych pod przewodnictwem izby centralnej 

(federalnej) z siedzibą w Wiedniu. W skład organizacji wchodzi 110 stowarzyszeń o różnych 

profilach działalności gospodarczej. Większość izb i stowarzyszeń krajów związkowych ma 

lokalne biura, co zapewnia łatwy dostęp dla aktualnych i potencjalnych członków. Austriacka 

Izba Gospodarcza reprezentuje ponad 517 tys. firm członkowskich
64

. Zgodnie z austriackim 
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prawem federalnym członkostwo w izbach gospodarczych jest obowiązkowe i powstaje z 

chwilą uzyskania prawa do działalności gospodarczej przez firmę, a zatem obejmuje 

wszystkie działające przedsiębiorstwa. Działalność Izby obejmuje różne sektory, takie jak 

handel i rzemiosło, handel, przemysł, transport, turystyka, przemysł usługowy, finanse i 

ubezpieczenia, z wyłączeniem rolnictwa, ponieważ sektor ten obsługiwany jest przez własną 

odrębną izbę. 

Należy podkreślić, że organizacje tworzące Izbę Gospodarczą są pierwszym punktem 

kontaktowym dla wszystkich zainteresowanych podjęciem działalności gospodarczej, a także 

osób już prowadzących działalność gospodarczą, którzy poszukują odpowiednich dla siebie 

form wsparcia w zakresie działalności gospodarczej. Austriacka Federalna Izba Gospodarcza 

jest inicjatorem, mediatorem i partnerem w regionalnych, krajowych i globalnych działaniach 

na rzecz rozwoju gospodarczego na rzecz gospodarki austriackiej. Warto również podkreślić, 

że Austriacka Federalna Izba Gospodarcza jest samowystarczalna finansowo, gdyż realizując 

swoje działania korzysta w 85% ze zgromadzonych zasobów własnych. Organizacja ta jest 

zarządzana przez własny samorząd wybierany w wyborach demokratycznych i jest całkowicie 

niezależna od władz publicznych
65

. 

Struktura administracyjna oraz przestrzenna w Austrii powoduje, że wsparcie dla 

małych i średnich przedsiębiorstw jest organizowane przede wszystkim na poziomie krajów 

związkowych oraz na poziomie rządu federalnego. Na poziomie gmin organizowanie 

własnych autonomicznych systemów wsparcia dla MŚP spotykamy jedynie w większych 

miastach.  

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Austrii znajduje się głównie w gestii 

rządu federalnego oraz władz publicznych krajów związkowych. Rząd federalny oraz 

administracja krajów związkowych wspólnie dążą do poprawy i doskonalenia metod 

finansowania MŚP, tym samym zapewniając tej grupie przedsiębiorstw ważne finansowanie 

uzupełniające w stosunku do zasobów już posiadanych przez przedsiębiorstwa. W otoczeniu 

biznesu funkcjonuje duża liczba podmiotów zajmujących się zróżnicowanymi w swym 

charakterze działaniami wspierającymi małych i średnich przedsiębiorców. W gospodarce 

Austrii zachodzą sprzężenia zwrotne, z uwagi na duże znaczenie MŚP w Austrii, rząd 

federalny stara się rozwijać różne działania podtrzymujące ten sektor gospodarki i stwarza 

warunki dla dalszego jego rozwoju. Zakres oraz formy wsparcia sprawiają, że na każdym 

etapie rozwoju przedsiębiorcy mogą znaleźć niezbędne instrumenty zabezpieczające działanie 

MŚP.  

Model funkcjonowania MŚP w Austrii obejmuje wiele sektorów gospodarki, angażuje 

sektor bankowy, system szkolnictwa wyższego oraz zawodowego, państwowe instytucje 

finansowe i administracyjne, a także kapitał prywatny. W warunkach społecznej gospodarki 

rynkowej model taki prowadzi do osiągania dobrych rezultatów w wymiarze społecznym i 

gospodarczym i poprawia efektywność gospodarowania zasobami prywatnymi oraz 

publicznymi. 

 

 

 

                                                 
65

 https://www.wko.at/service/oe/Aufgaben-WKO.html 



 

69 
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Niemcy (Republika Federalna Niemiec) położone są w środkowej i zachodniej 

Europie i obejmują równoleżnikowo przestrzeń pomiędzy morzem Północnym i morzem 

Bałtyckim na północy oraz łukiem Alp na południu. Państwo niemieckie jest jednym z 

większych państw w Europie o stosunkowo dużej liczbie ludności w porównaniu z 

pozostałymi państwami kontynentu, wyłączając z tych porównań europejską część Federacji 

Rosyjskiej. Niemcy są państwem o dominującej pozycji w Europie, zarówno pod względem 

gospodarczym, jak i pod względem demograficznym. 

Republika Federalna Niemiec, jest państwem federacyjnym. Składa się z 16 krajów 

związkowych zwanych landami. Na terenie Niemiec zgodnie z aktualnie obowiązującym 

podziałem administracyjnym istnieją 3 miasta wydzielone, posiadające prawa krajów 

związkowych, są nimi: Berlin, Brema oraz Hamburg. Wewnętrzna struktura przestrzenna 

krajów związkowych (landów) składa się z powiatów (Kreise) oraz gmin (Gemeinden) jako 

mniejszych jednostek podziału administracyjnego, które w rozumieniu politycznym tworzą 

jednostki samorządu terytorialnego i są zarządzane przez władze lokalne. Na terenie Niemiec 

występują powiaty ziemskie (Landkreise) oraz miasta na prawach powiatu (Kreisfreie Städte). 

Wyjątek stanowią powiaty w  Badenii-Wirtembergii, które noszą nazwę okręgów miejskich 

(Stadtkreise). W Niemczech istnieje 401 powiatów: 294 ziemskich i 107 miast na prawach 

powiatów, z wyłączeniem wspomnianych miast Berlina, Bremy i Hamburga. 

Liczba ludności Niemiec w roku 2018 wynosiła ok. 82,9 miliona mieszkańców, jest to 

państwo o największej liczbie ludności w Unii Europejskiej. Państwo niemieckie uznawane 

jest współcześnie za jedno z najbardziej otwartych krajów, gdzie stosunkowo duża liczba 

imigrantów poszukuje stałego miejsca pobytu. Szacuje się, że ponad 18,6 miliona osób w 

Niemczech wywodzi się ze środowisk imigracyjnych. Skłaniają do tego stosunkowo liberalne 

przepisy imigracyjne. Według Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) w 

2017 r. Niemcy były drugim krajem po USA, do którego imigranci przybywali najchętniej. 

Na kształt życia społecznego i gospodarczego wpływa zatem z jednej strony otwarta polityka 

rządu federalnego i łagodne prawo azylowe, z drugiej natomiast pluralizm stylów życia i 

różnorodność etniczno-kulturowa. Słabym ogniwem jeśli chodzi o potencjał rozwoju 

społeczno-gospodarczego Niemiec jest demografia, gdzie można wskazać dwa istotne 

zjawiska, tj. stosunkowo niski przyrost naturalny oraz wydłużający się okres życia ludności. 
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Oba te zjawiska są wyrazem wysokiego poziomu rozwoju społecznego i gospodarczego. W 

odniesieniu do pierwszego zjawiska niski przyrost naturalny jest wyrazem przyjętego modelu 

rodziny, który jednak powoli ulega zmianom, w odniesieniu do drugiego zjawiska wydłużenie 

czasu życia stało się ogromnym sukcesem i osiągnięciem społecznym, mającym swoje liczne 

przyczyny. Wydaje się, że chyba żaden inny czynnik rozwojowy nie będzie w przyszłości w 

tak znaczącym stopniu wpływał na społeczeństwo niemieckie, jak zmiany demograficzne. 

Według federalnego urzędu statystycznego do 2060 r. liczba ludności Niemiec zmniejszy się 

do 67,6 mln w zależności od poziomu imigracji. Rosnąca liczba osób starszych będzie stawiać 

systemy zabezpieczenia społecznego przed nowymi wyzwaniami.  

Społeczeństwo niemieckie charakteryzuje się coraz większym pluralizmem religijnym. 

Ponad połowa ludności niemieckiej (55%) wyznaje jedną z dwóch religii chrześcijańskich, 

zorganizowanych w formie 27 katolickich diecezji i Niemieckiej Konferencji Biskupów oraz 

ewangelickich kościołów krajowych i Niemieckiego Kościoła Ewangelickiego
66

. Wskutek 

migracji islam nabiera coraz większego znaczenia w życiu religijnym. Liczba muzułmanów w 

Niemczech, pochodzących z 50 narodów, szacowana jest na około 4 miliony. W wielu 

miastach utworzyły się większe gminy muzułmańskie. Wraz z powstaniem Niemieckiej 

Konferencji Islamu od 2006 r. istnieją oficjalne ramy do prowadzenia dialogu między 

państwem a muzułmanami. Społeczność żydowska w Niemczech, liczy obecnie około 200 

tys. Żydów. Blisko 100 tys. z nich skupia się w 105 gminach żydowskich o szerokim 

spektrum religijnym. Są oni reprezentowani przez Centralną Radę Żydów w Niemczech, 

założoną w 1950 r.  

Niemcy są obecnie państwem wielonarodowym oraz państwem wielokulturowym, 

gdzie obserwuje się obecność licznych uznanych mniejszości narodowych oraz grup 

etnicznych, które zamieszkują teren Niemiec. W Niemczech istnieją cztery uznawane 

mniejszości narodowe: duńska, serbołużycka, fryzyjska oraz niemieccy Romowie i Sinti. 

Niemcy uznają za mniejszości zasiedziałe grupy narodowe, a nie młode społeczności 

imigrantów. Podstawą do zdefiniowania w Niemczech mniejszości narodowej jest Konwencja 

Ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych. Przynależność do mniejszości 

narodowej deklaruje około 5 tys. Duńczyków, 6 tys. Serbołużyczan, 3 tys. Romów i Sinti oraz 

12 tys. Fryzów
67

. 

Warto zatem zwrócić uwagę na wielokulturowość Niemiec, która podobnie jak 

wielokulturowość w wielu innych państwach Europy posiada swoją historyczna genezę. 

Wielokulturowość i różnorodność postrzegana jest przez władze niemieckie jako atut rozwoju 

społeczeństwa, powoduje to odejście od forsowanej w przeszłości koncepcji państwa 

monokulturowego i jednojęzycznego. Państwo niemieckie jest zatem państwem otwartym i 

przyjaźnie nastawionym do przybyszów z zewnątrz, co znajduje swój wyraz w poszanowaniu 

godności oraz zagwarantowaniu i poszanowaniu wartości demokratycznych ogniskujących się 

wokół języka i kultury wspomnianych narodowości. Niemcy są także państwem otwartym 

religijnie, co wiąże się z akceptacją wielowyznaniowości istniejących grup społecznych.  

Mimo występujących różnic społeczno-kulturowych Niemcy nadal posiadają własną 

tożsamość, co wiąże się z nowym miejscem, jakie społeczeństwo niemieckie znalazło we 
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współczesnym świecie. Jako państwo demokratyczne realizuje własną ścieżkę rozwoju, 

opartą na tolerancji, pracowitości, otwartości i promowaniu idei równości. Ważnym ogniwem 

demokracji w Niemczech jest samorząd terytorialny. To właśnie tej instytucji można 

przypisać funkcję wzmacniającą poczucie więzi społecznych, co odegrało i odgrywa ważną 

rolę w umacnianiu struktur organizacyjnych na poziomie lokalnym i regionalnym, a także na 

poziomie państwa federalnego. Uwarunkowania historyczne wpłynęły na wzajemne relacje 

pomiędzy Niemcami a innymi narodami w nowych warunkach społeczno-gospodarczych i 

politycznych współczesności.  

Liczba ludności Niemiec od wielu lat kształtuje się na zbliżonym poziomie z tendencją 

do nieznacznego zwiększania się. W latach 2010-2018 tempo wzrostu liczby ludności 

kształtowało się na bardzo niskim poziomie. W roku 2010 wskaźnik ten osiągnął wartość 

ujemną, natomiast w kolejnych latach nie przekroczył 1%. Niemcy charakteryzują się 

wysokim odsetkiem ludności mieszkającej w miastach, wskaźnik urbanizacji w latach 2010-

2018 kształtował się na stabilnym poziomie i wynosił ok. 77%. Wybrane dane ekonomiczne i 

demograficzne dla Niemiec przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Wybrane informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej Niemiec w latach 2010-

2018 

Wyszczególnienie 2010 2012 2014 2016 2017 2018 

Liczba ludności ogółem 81776930 80425823 80982500 82348669 82657002 82927922 

Roczne tempo zmian liczby ludności 

w % 
-0,15 0,19 0,42 0,81 0,37 0,33 

Ludność w miastach w relacji do 

ludności ogółem (w %) 
76,97 77,17 77,19 77,22 77,26 77,31 

Gęstość zaludnienia (na km
2
) 234,6 230,8 232,1 235,7 236,6 237,4 

PKB (w mld USD) 3417,1 3544,0 3898,7 3495,2 3693,2 3996,8 

Roczna stopa wzrostu PKB (w %) 4,08 0,49 2,18 2,24 2,16 1,43 

PKB na 1 mieszkańca (w USD) 41785,6 44065,2 48142,8 42443,5 44681,1 48195,6 

Roczne tempo zmian PKB na 1 

mieszkańca (w %) 4,24 0,30 1,75 1,42 1,78 1,09 

PKB na 1 zatrudnionego*  85500,6 86373,1 86898,3 88612,2 89748,2 91357,9 

Bezrobocie ogółem w relacji do 

zasobów siły roboczej ogółem (w %) 6,97 5,38 4,98 4,12 3,75   

* według parytetu siły nabywczej (PPP, Purchasing Power Parity) USD z 2011 r. 

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych źródłowych zaczerpniętych z The World Bank DataBank, 

http://api.worldbank.org/v2/en/country/ 

Sytuacja demograficzna w Niemczech charakteryzuje się niskim dodatnim lub nawet 

niekiedy ujemnym przyrostem naturalnym oraz stosunkowo dużym odsetkiem ludności w 

starszym wieku. Starzejące się społeczeństwo, jeśli chodzi o zmianę struktury wiekowej oraz 

niski przyrost naturalny stanowią ważny powód obaw władz odnośnie do zapewnienia 

zasobów pracy na poziomie bilansującym zapotrzebowanie na rynku pracy. Sytuacja taka 

utrzymuje się w Niemczech już od dłuższego czasu. Jedną z przyczyn niedopasowanie podaży 

do popytu na prace jest już osiągnięty wysoki poziom życia oraz stopniowo starzejące się 

społeczeństwo. Jest to jeden z ważniejszych problemów społecznych w Niemczech. Stąd też 
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od dawna są obserwowane tendencje wyrównywania niedoborów liczby ludności w wieku 

produkcyjnym poprzez zmiany struktury zatrudnienia na drodze planowej polityki 

imigracyjnej. 

Niemcy zaliczają się do grupy państw o najwyższym wskaźniku PKB w przeliczeniu 

na 1 mieszkańca. W roku 2010, a zatem w roku bazowym analizy, wskaźnik ten kształtował 

się na poziomie 41 785,6 USD i w kolejnych latach uległ zwiększeniu, osiągając w 2018 roku 

48 195,6  USD, co oznaczało w porównaniu z rokiem 2010 wzrost o 15,3%. Jeśli chodzi o 

PKB w przeliczeniu na 1 zatrudnionego, to w roku 2010 wartość wskaźnika osiągnęła poziom 

85 500,6 USD, natomiast w  roku 2018 osiągnęła wartość 91 357,9 USD, co oznaczało wzrost 

o 6,8%. 

Jak już wspomniano Niemcy są państwem federacyjnym. Oznacza to, że ustrój 

polityczny zakłada istnienie państwa centralnego, funkcjonującego w oparciu o konstytucję 

oraz składa się z 16 krajów związkowych, które co do zasady posiadają status jednostek o 

znacznym stopniu niezależności. Regionami tymi są: Badenia-Wirtembergia, Bawaria, 

Brandenburgia, Dolna Saksonia, Hesja, Meklemburgia-Pomorze Przednie, Nadrenia 

Północna-Westfalia, Nadrenia-Palatynat, Saara, Saksonia, Saksonia-Anhalt, Szlezwik-

Holsztyn, Turyngia. Władze krajów związkowych mają daleko idące uprawnienia jeśli chodzi 

o regulowanie spraw dotyczących obszaru danego kraju. Uprawnienia te rozciągają się na 

możliwość stanowienia prawa i ordynacji podatkowej, podejmowania decyzji w zakresie 

edukacji, bezpieczeństwa wewnętrznego, gospodarki przestrzennej oraz innych. Zakres 

kompetencji władz krajów związkowych regulowany jest na drodze wykorzystania prawa do 

stanowienia odrębnych konstytucji krajów związkowych. W praktyce oznacza to, że 

pomiędzy krajami związkowymi mogą zachodzić różnice w szeregu kwestii w zależności od 

rangi problemów i przyjętych sposobów rozwiązywania tych problemów. Warto podkreślić, 

że proces sprawowania władzy w krajach związkowych odbywa się w oparciu o własny 

wewnętrzny rząd, który stanowi organ wykonawczy w kraju związkowym. 

Kraje związkowe charakteryzują się dużą różnorodnością, którą można dostrzec pod 

wieloma względami. Różnią się pomiędzy sobą wielkością terytorium, sytuacją 

demograficzną, sytuacją społeczno-gospodarczą, a także potencjałem politycznym, który 

określa relacje pomiędzy krajem związkowym a państwem federalnym. Ten model polityczny 

Niemiec jest typowy dla państw sfederowanych: silne państwo centralne, jednak o 

ograniczonym zakresie kompetencji oraz silne kraje związkowe o dużej sile autonomii, 

zagwarantowanej konstytucyjnie. Obowiązujący układ polityczno-administracyjny państwa, 

w tym federalne organy władz publicznych oraz ich kompetencje wynikają z ustawy 

zasadniczej z 23 maja 1949 r. Jedną z fundamentalnych zasad konstytucyjnych jest federalna 

struktura państwa
68

.  

Wewnętrzna struktura organizacyjna krajów związkowych uwzględnia podział na 

mniejsze jednostki organizacyjne podstawowego podziału administracyjnego państwa: 

powiaty oraz gminy. Niemcy charakteryzują się podobnie jak Szwajcaria i Austria dużym 

rozdrobnieniem przestrzennym gmin, jeśli chodzi o powierzchnię i liczbę mieszkańców. W 

roku 2018 r. w Niemczech funkcjonowało 11 054 gminy. Większość gmin to gminy małe, 
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liczące do 5 tys. mieszkańców, których w roku 2018 było 8 125, co stanowiło 73,5% gmin 

ogółem. Interesującym zjawiskiem jest obecność w Niemczech gmin liczących od 

kilkudziesięciu do kilkuset mieszkańców, gdzie przykładowo w przedziale do 200 

mieszkańców odnotowano w Niemczech 684 gminy.  

 

 

 

Tabela 2. Gminy w Niemczech według liczby ludności w podziale na klasy wielkości 

jednostek w roku 2018. 

Przedziały wielkości  Liczba jednostek  

poniżej 100 207 

100-199 477 

200-499 1 538 

500-999 1 806 

1.000-1.999 1 876 

2.000-2.999 1 038 

3.000-4.999 1 183 

5.000-9.999 1 341 

10.000-19.999 889 

20.000-49.999 508 

50.000-99.999 111 

100.000-199.999 40 

200.000-499.999 26 

500.000 i więcej 14 

Gminy ogółem 11054 

Źródło: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1254/umfrage/anzahl-der-gemeinden-in-deutschland-nach-

gemeindegroessenklassen/ 

Obserwowane duże rozdrobnienie gminnych jednostek samorządu terytorialnego ma 

swoje negatywne konsekwencje z punktu widzenia prowadzenia przez te jednostki ich 

własnej polityki rozwoju. Niewielka liczba ludności oznacza słabszy potencjał rozwojowy, 

niezależnie do profilu gospodarki. Proces sprawowania władzy w gminach w Niemczech jest 

uzależniony od liczby ludności, wygląda on odmiennie we wspomnianych gminach 

najmniejszych oraz w gminach o stosunkowo dużej liczbie mieszańców. W gminach dużych 

proces podejmowania decyzji opiera się na sprawowaniu funkcji przez organy 

przedstawicielskie, wybierane w drodze powszechnych wyborów samorządowych.  

 

Rysunek 1. Ilustracja graficzna rozkładu gmin w Niemczech według liczby ludności w 

podziale na klasy wielkości jednostek w roku 2018. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie tabeli 2. 

Rozdrobnienie gminnych jednostek samorządu terytorialnego jest naturalną 

konsekwencją przyjętego systemu administracji publicznej i swobody w podejmowaniu 

decyzji odnośnie do liczby i wielkości gmin w krajach związkowych. Słaby potencjał 

ludnościowy większości gmin powoduje, że w praktyce jednostki takie są zmuszone 

podejmować współpracę z otoczeniem zewnętrznym, tworząc porozumienia gminne i inne 

związki komunalne. Należy jednak wyraźnie rozgraniczyć cele publiczne, które są 

wyznaczane przez władze lokalne na poziomie gminnym i tu potencjał lokalny z punku 

widzenia celów publicznych ma duże znaczenie, od zachowań przedsiębiorczych 

mieszkańców, prowadzenia działalności gospodarczej w ramach firm sektora prywatnego lub 

też podejmowania zatrudnienia w większych przedsiębiorstwach zlokalizowanych w 

przestrzeni, przy przyjęciu typowych dla działalności gospodarczej kryteriów 

lokalizacyjnych. Gminy małe z racji ograniczonego potencjału ludnościowego, mają 

ograniczone możliwości angażowania się w zróżnicowane procesy wsparcia małej i średnie 

przedsiębiorczości, ponieważ do takich zadań nie posiadają wystarczających zasobów 

własnych. W takich przypadkach poszukiwanie wsparcia dla MŚP powinno mieć miejsce w 

sferze działalności państwa oraz organizacji zorientowanych na tego rodzaju działalność. 

Rysunek 2. Gminy w Niemczech w układzie przestrzennym. 
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Źródło: https://kartendesign.de/produkt/deutschland-plus-gemeinden-vektorkarte/ 

Rozdrobnienie gmin, jeśli chodzi o powierzchnię i liczbę ludności, wykazuje 

zróżnicowanie przestrzenne. Największe rozdrobnienie gmin obserwuje się w północnej 

części państwa, gdzie można wskazać kraje związkowe: Szlezwik-Holsztyn, Meklemburgia-

Pomorze Przednie oraz Nadrenia-Palatynat. Stosunkowo najmniejsze rozdrobnienie gmin jeśli 

chodzi o powierzchnię i liczbę ludności występuje w krajach związkowych: Saksonia-Anhalt, 

Hesja oraz Nadrenia Północna-Westfalia. Historycznie ukształtowane rozdrobnienie gmin w 

Niemczech nie pozostaje bez wpływu na obecną, bieżącą sytuację społeczno-gospodarczą 

gmin. Należy jednak wskazać, że w gminach niemieckich wyżej wskazane czynniki 

demograficzne i przestrzenne nie stanowią wyłącznych kryteriów zróżnicowania potencjałów 

o charakterze rozwojowym. Potencjał ten jest obecnie kształtowany również poprzez inne 

czynniki rozwoju gospodarczego oddziałujące na procesy rozwojowe; lokalizacyjne, 

surowcowe, zasobowe, infrastrukturalne, społeczne oraz inne, mieszczące się chociażby w 

kategoriach czynników naturalnych.  

Samorząd terytorialny oraz demokracja lokalna znajdują się w Niemczech na bardzo 

wysokim poziomie rozwoju. Obywatele mają znaczący udział w procesie sprawowania 

władzy na poziomie lokalnym, co gwarantuje wysoki poziom efektywności gospodarowania 

na poziomie jednostek samorządu terytorialnego. Samorząd terytorialny w Niemczech 

znajduje się na wysokim poziomie rozwoju instytucjonalnego i zapewnia dostęp do lokalnych 
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usług publicznych, które są świadczone na wysokim poziomie. Samorząd terytorialny włącza 

się we wszystkie inicjatywy, które mogą mieć wpływ na poprawę warunków życia 

mieszkańców. Obecność instytucji samorządu terytorialnego w życiu publicznym widoczna 

jest w sferze usług publicznych, a także w sferze wsparcia działalności przedsiębiorstw, w 

tym MŚP. Samorząd terytorialny jest konstytucyjnie zdefiniowaną strukturą, która daje prawo 

do samodzielnego i nieskrępowanego działania władz lokalnych w ramach istniejącego 

porządku prawnego. Proces sprawowania władzy w jednostkach samorządu terytorialnego 

opiera się na wyłanianiu organów o charakterze uchwałodawczym oraz organów 

wykonawczych. 

Duże rozdrobnienie gmin w Niemczech oraz struktura administracyjna i przestrzenna 

sprawiają, że wsparcie dla małych i średnich przedsiębiorstw może być skutecznie 

organizowane na wyższym  poziomie administracyjnych jednostek organizacyjnych, a zatem 

na poziomie rządu federalnego oraz na poziomie administracji krajów związkowych. Ten 

poziom odniesienia gwarantuje lepsze przygotowanie organizacyjne oraz finansowe 

podmiotów zajmujący się wsparciem MŚP. Duża mobilność społeczeństwa pozwala na łatwe 

kontakty ze strukturami administracyjnymi zorganizowanymi np. na poziomie regionalnym. 

Na poziomie większości gmin organizowanie własnych autonomicznych systemów wsparcia 

dla MŚP jest utrudnione, czy wręcz niemożliwe, a takie formy mogą powstawać jedynie w 

większych miastach, charakteryzujący się rozbudowanymi strukturami instytucjonalnymi oraz 

relatywnie wyższymi dochodami budżetowymi. 

Finanse gmin w Niemczech należą do sektora finansów publicznych. Finansowanie 

działalności gminnych jednostek samorządu terytorialnego odbywa się za pomocą środków 

zgromadzonych w ramach budżetów tych jednostek i przyjmuje formę gospodarki 

budżetowej. Gospodarka budżetowa gmin w Niemczech oparta jest na autonomii finansowej i 

uprawnieniu do gromadzenia w budżecie dochodów budżetowych oraz do prowadzenia 

polityki wydatkowania środków z budżetu zgodnie z preferencjami społeczności lokalnych. 

W gminach niemieckich nie jest stosowana zasada celowego gromadzenia środków jako 

strumieni dochodów pod kątem późniejszego celowego ich wydatkowania na wcześniej 

ustalone zadania. Zatem nie przewiduje się tworzenia w ramach budżetów gmin osobnych 

kont, na które ze szczególnych źródeł miałyby wpływać środki z późniejszym 

przeznaczeniem na wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw. 

Na poziomie gmin wykorzystywane są możliwości finansowego wsparcia głównie 

przedsiębiorstw komunalnych, co wynika z naturalnego ograniczenia zakresu finasowania 

zadań ze środków gminnych do zadań publicznych, regulowanych zasadami komunalnej  

„konstytucji finansowej” oraz przepisami prawa budżetowego. Zgodnie z regulacjami 

wyłączone jest bezpośrednie dotowanie przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o system poręczeń i 

gwarancji, to jest on instrumentem stosowanym dla wsparcia gospodarki komunalnej gmin i 

krajów związkowych, a zatem może być stosowany w ograniczonym stopniu w stosunku do 

przedsiębiorstw, zajmujących się realizacją zadań publicznych lub świadczących usługi na 

publiczne zlecenie. W stosunku do małych i średnich przedsiębiorstw wsparcie ze strony 

gmin często ogranicza się do promowania zróżnicowanych forma zachęt w stosunku do 

przedsiębiorstw odnośnie do lokalizacji w terenie w oparciu o miejscowe plany 

zagospodarowania przestrzennego. Finansowe środki wsparcia są adresowane do 
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przedsiębiorstw za pośrednictwem organizacji i podmiotów na poziomie  krajów 

związkowych oraz na poziomie federalnym
69

. 

Gospodarka finansowa samorządu gminnego w Niemczech ma swoją podstawę 

konstytucyjną, wynikającą z zapisów Ustawy Zasadniczej Republiki Federalnej Niemiec z 23 

maja 1949 roku. Na mocy Ustawy Zasadniczej gminom przysługuje prawo do gromadzenia 

własnych dochodów, w szczególności do dochodów z tytułu podatków lokalnych oraz z tytułu 

udziału w podatkach od osób fizycznych, stanowiących dochody krajów związkowych oraz 

państwa federalnego, a także udział w podatku obrotowym przekazywanego gminom przez 

kraje związkowe. Gminom przysługują także wpływy z podatków gruntowych i od 

działalności gospodarczej oraz wpływy z lokalnych podatków konsumpcyjnych. Ponadto 

gminom przysługuje w ramach ustaw prawo do ustalania stawki podatku gruntowego i 

podatku od działalności gospodarczej
70

. Oznacza to, że gminy w ramach posiadanego 

władztwa podatkowego mogą stosować różne formy pośredniego stymulowania aktywności 

gospodarczej oraz zachęt dla przedsiębiorców z grupy MŚP poprzez stosowanie 

zróżnicowanych preferencyjnych stawek wspomnianych podatków.  

Władze federalne gwarantują gminom także udział procentowy w przypadającej 

krajom związkowym części wpływów z podatków wspólnotowych: podatku dochodowego od 

osób fizycznych, podatku obrotowego, podatku dochodowego od osób prawnych. Udział 

gmin w dochodach podatkowych Niemczech jest zróżnicowany. Kategorie podatkowe i 

wysokość udziałów gmin w państwowych dochodach podatkowych ma charakter zmienny, co 

jest wyraźnie widoczne na przestrzeni wielu dziesięcioleci istnienia państwa niemieckiego
71

.  

W zakresie wysokości stawek podatkowych mamy do czynienia z autonomią 

podatkową gmin, której zakres jest regulowany przez ustawy krajów związkowych. W tym 

zakresie mogą występować pewne różnice, jednak prawo krajów związkowych nie może być 

sprzeczne z Ustawą Zasadniczą. Gminy mają prawo do gromadzenia dochodów 

pochodzących z zarządzania i sprzedaży majątku. Ponadto dochodami gmin mogą być 

nadwyżki finansowe wypracowane w ramach działalności gminnych przedsiębiorstw 

świadczących usługi publiczne. Jeśli chodzi o zarządzanie majątkiem gminy, to mogą one 

gromadzić dochody z tytułu dzierżawy nieruchomości, czy też zbycia majątku gminy. Gminy 

prowadzą gospodarkę finansową w oparciu o roczny budżet, będący rocznym planem 

dochodów i wydatków. Mając jednak na uwadze finansowanie przedsięwzięć angażujących 

środki mieszczące się w budżetach kolejnych okresów, często opracowywane są 

„średniookresowe plany finansowe” na okres 3 lat
72

. 

Gminy mają ograniczony zakres swobody podatkowej. Zasady podatkowe zostały 

uregulowane w konstytucji oraz w ustawach krajów związkowych. W Niemczech w ramach 

systemu podatkowego istnieje mechanizm wyrównywania dochodów podatkowych, gdzie 

zmierza się do zmniejszenia różnic w poziomie dochodów gmin o zróżnicowanych 
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możliwościach gromadzenia dochodów. System ten ogranicza samodzielność finansową gmin 

i prowadzi do uzależnienia części gmin od środków przekazywanych w formie subwencji
73

. 

Obecnie w Niemczech podobnie jak w Unii Europejskiej, małe i średnie 

przedsiębiorstwa traktowane są jako spójna i ważna grupa podmiotów gospodarczych, które 

odgrywają ważną rolę gospodarczą, ale także i społeczną. MŚP mają w Niemczech 

ugruntowaną pozycję, ponieważ ich rozwój przebiega w sposób uporządkowany i od wielu 

dziesięcioleci stanowi trwały i ugruntowany element systemu społeczno-gospodarczego. W 

warunkach społecznej gospodarki rynkowej małe i średnie przedsiębiorstwa, w rozumieniu 

przepisów określających tę grupę przedsiębiorstw, stanowią dominującą kategorię 

przedsiębiorstw, zwłaszcza z punktu widzenia liczby podmiotów gospodarczych, z punktu 

widzenia liczby zatrudnionych oraz wytwarzanego PKB. Rozwój MŚP w Niemczech wpisuje 

się ogólne trendy rozwoju MŚP na świecie. 

W latach siedemdziesiątych XX w Stanach Zjednoczonych oraz w Europie, nastąpił 

nowy okres rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw, będący konsekwencją poszukiwania 

metod aktywizacji zawodowej ludności poprzez rozwijanie przedsiębiorczości i promowanie 

małych i średnich przedsiębiorstw jako dopełnienia w strukturze gospodarczej państwa, a 

także dopełnienia rynku pracy
74

. Rozwój MŚP następował z różnym nasileniem i różnym 

czasie w państwach Europy Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych. Przełomowym 

momentem było zakończenie II wojny światowej i uruchomienie szeregu programów 

mających na celu szerszą aktywizację zawodową społeczeństwa. Szybko okazało się, że taka 

forma rozwoju przedsiębiorczości stała się dobrą alternatywą w stosunku do przedsiębiorstw 

dużych, słabo reagujących na potrzeby rynku pracy. MŚP zaczęły dominować jeśli chodzi o 

liczbę podmiotów oraz liczbę zatrudnionych wśród ogółu podmiotów gospodarczych 

funkcjonujących na rynku. 

Ranga MŚP systematycznie wzrastała do tego stopnia, że przedsiębiorstwa te znalazły 

swoje odniesienie w Traktacie z Maaastricht o Unii Europejskiej, przyjętym 7 lutego 1992 

roku. Z punktu widzenia dalszego rozwoju społeczno-gospodarczego państw członkowskich 

Unii Europejskiej ujęcie problematyki MŚP na poziomie traktatowym oznaczało w praktyce 

przeniesienie do praktyki poszczególnych krajów rozwiązań stanowiących próbę unifikacji 

problemów związanych z funkcjonowaniem MŚP na terenie Unii. W pierwszej kolejności 

chodziło o ujednolicenie spraw organizacyjnych oraz prawnych, a następnie wskazanie 

jednolitych ram finansowych, zgodnie z którymi można było realizować wsparcie dla MŚP w 

poszczególnych państwach członkowskich. Rozwiązanie to stanowiło ważny krok w kierunku 

poprawy sytuacji MŚP w państwach członkowskich i nadawało wspomnianym rozwiązaniom 

pierwszoplanowy wymiar gospodarczy. Z tych powodów naturalną konsekwencją było 

podporządkowanie spraw związanych ze wsparciem MŚP organizacjom publicznym 

działającym na poziomie państwa oraz na poziomie regionalnym. Z uwagi na możliwość 

transferu środków pieniężnych pochodzących z budżetu UE na rzecz wsparcia MŚP w 

procesie tym mogła uczestniczyć większość gminnych jednostek samorządu terytorialnego. 

Wobec słabej pozycji finansowej części gmin i ograniczonych możliwości transferu 
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gminnych środków publicznych na rzecz wsparcia prywatnej działalności gospodarczej w 

ramach MŚP, przyjętą praktyką stało się przeniesienie wiodącej roli jeśli chodzi o rozwój 

MŚP na poziom państwa.  

Wobec tego, że dynamiczny rozwój MŚP stał się w wielu państwach UE faktem, 

państwa członkowskie zaczęły przykładać ogromną wagę do rozwoju tego sektora. Mając 

powyższe na uwadze, 3 listopada 1986 roku utworzono pierwszy Wieloletni Program 

Działania na rzecz Małych i Średnich Przedsiębiorstw
75

. W tym samym roku Rada Unii 

Europejskiej powołała zespół zadaniowy do spraw MSP, który miał opracować program 

koordynujący wszelkie działania Komisji Europejskiej dotyczące MSP. Praktyka gospodarcza 

oraz rozwiązania instytucjonalne w ramach UE bardzo mocno osadziły problematykę MŚP 

jeśli chodzi o strukturę celów działania Unii. Dlatego też obecnie państwa członkowskie, w 

tym także Niemcy i Austria opierają się na wytycznych wynikających z wymienionych 

przepisów i budują system wsparcia dla MSP w oparciu o wydatne zaangażowanie państwa 

jako organizatora działań. W roku 2003 Komisja Europejska wydała zalecenie regulujące ten 

problem poprzez ujednolicenie definicji mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw
76

. 

Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech jest niezwykle zróżnicowany, 

z jednej strony mamy do czynienia z ogromną liczbą firm jednoosobowych oraz firm 

rodzinnych posiadających długie, wielopokoleniowe tradycje na obszarach wiejskich, w 

sferze rzemiosła i handlu, a także wolnych zawodów i osób samozatrudniających się. Dużą 

rolę, jak już wspomniano, odgrywają w Niemczech różne formy wspierania 

przedsiębiorczości poprzez oferowanie dogodnych form rozwoju firm w postaci start-upów. 

Myśląc zatem o silnej gospodarce niemieckiej należy mieć na uwadze silnie rozwinięty sektor 

MŚP.   

Niemcy, podobnie jak Austria, zajmują wysoką pozycję w rankingach 

międzynarodowych dotyczących przedsiębiorczości. Jak wynika z analizy Global 

Entrepreneurship and Development Index (GEDI) otoczenie gospodarcze w Niemczech 

oceniane jest bardzo wysoko.  

W Niemczech zostały stworzone bardzo dobre warunki dla rozwoju 

przedsiębiorczości. Sytuację tę ilustrują wskaźniki opracowane zgodnie z metodologią GEDI. 

Należy przypomnieć, że zgodnie z tą metodologią gromadzone są dane na temat postaw 

przedsiębiorczych, umiejętności i aspiracji lokalnej ludności, a następnie porównuje się z 

dominującą „infrastrukturą” społeczną i gospodarczą – obejmuje to takie aspekty, jak 

łączność szerokopasmowa i połączenia transportowe z rynkami zewnętrznymi. Ten proces 

tworzy 14 „filarów”, które GEDI wykorzystuje do pomiaru stanu regionalnego systemu 

gospodarczego. W roku 2018 Niemcy zajęły 15 miejsce, zaraz za Austrią w rankingu 

utworzonym w oparciu o wartość indeksu, stanowiącego syntetyczny pomiar 

przedsiębiorczości w krajach charakteryzujących się wysokim poziomem innowacji w 

gospodarce. Wyższą pozycję, jeśli chodzi o wartość indeksu, zajęło 10 państw europejskich 

oraz Stany Zjednoczone, Kanada, Hong Kong i Australia. Dane liczbowe dla indeksu GEI 

przedstawiono w tabeli 3. 
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Niemcy w znaczącym stopniu opierają swoją gospodarkę na małych i średnich 

przedsiębiorstwach, dlatego też podstawą polityki gospodarczej jest aktywne wspieranie tego 

segmentu gospodarki. W gospodarce Niemiec małe i średnie przedsiębiorstwa posiadają 

ugruntowaną pozycję, która w najbliższych latach może nawet ulec poprawie. Wynika to z 

polityki regionalnej Unii Europejskiej oraz z preferencji Komisji Europejskiej, jeśli chodzi o 

rozwój małej i średniej przedsiębiorczości we wszystkich państwach członkowskich. 

 

Tabela 3. Wskaźniki GEI w wybranych państwach świata w roku 2018. 

Pozycja rankingowa Państwo GEI Indeks w % 

1 United States 83,6 

2 Switzerland 80,4 

3 Canada 79,2 

4 United Kingdom 77,8 

5 Australia 75,5 

6 Denmark 74,3 

7 Iceland 74,2 

8 Ireland 73,7 

9 Sweden 73,1 

10 France 68,5 

11 Netherlands 68,1 

12 Finland 67,9 

13 Hong Kong 67,3 

14 Austria 66,0 

15 Germany 65,9 

30 Poland 50,4 

Źródło: Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) 2018. 

W Niemczech małe i średnie przedsiębiorstwa definiowane są tak samo jak w innych 

państwach członkowskich Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa, jeżeli liczba zatrudnionych 

jest mniejsza niż 250 osób, niezależnie od ich struktury prawnej i profilu działalności są 

zaliczane do MŚP. MŚP w Niemczech tworzą ponad 63% wszystkich miejsc pracy, 

podlegających obowiązkowym składkom na ubezpieczenie społeczne oraz generują popyt na 

ponad 80% dostępnych zróżnicowanych form szkoleń. W tabeli 4 przedstawiono podstawowe 

dane empiryczne charakteryzujące przedsiębiorstwa  w podziale na kategorie wielkości w 

roku 2017.  

 

 

 

 

Tabela 4. Charakterystyka przedsiębiorstw w Niemczech wg. wybranych cech w 2017 r. 

Typ 

przedsiębiorstw 

Liczba 

podmiotów 

Udział w 

% 

Liczba 

zatrudnionych 

Udział w 

% 

Value 

added 

Udział w 

% 

Mikro  2 036 100  82,6  5 688 702  19,6  255,4  15,2  

Małe  357 651  14,5  6 749 152  23,3  309,9  18,4  

Średnie  58 878  2,4  5 863 981  20,3  342,2  20,4  

MŚP razem  2 452 629  99,5  18 301 835  63,2  907,6  54,0  

Duże  11 379  0,5  10 651 385  36,8  773,5  46,0  

Ogółem  2 464 008  100,0  28 953 220  100,0  1 681,1  100,0  
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Źródło: SME Performance Review, SBA Fact Sheet Germany, 2018, 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/32581/attachments/12/translations/en/renditions/native 

 

Jak wynika z tabeli 4 w roku 2017 mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa ogółem 

stanowiły 99,5% ogółu przedsiębiorstw zarejestrowanych w Niemczech. Dominującą 

wielkością przedsiębiorstwa w tym czasie były przedsiębiorstwa mikro, stanowiące 82,6% 

przedsiębiorstw ogółem. Warto odnotować, że przedsiębiorstwa te zatrudniały 19,6% 

zatrudnionych ogółem, mikro i małe przedsiębiorstwa łącznie w tym czasie zatrudniały 42,9% 

zatrudnionych ogółem. Przedstawione dane dobitnie wskazują, że w gospodarce niemieckiej 

grupa przedsiębiorstw MŚP dawała zatrudnienie 63,2% ogółu pracowników, natomiast 

przedsiębiorstwa duże dawały zatrudnienie 36,8% zatrudnionych ogółem. Wyniki 

potwierdzają zatem już na trwałe ukształtowaną ogólna prawidłowość, polegającą na dużym 

znaczeniu firm MŚP w gospodarce. W latach 2011-2017 mieliśmy do czynienia za stałym 

wzrostem liczby małych i średnich przedsiębiorstw, wyjątek stanowił tutaj rok 2017, gdzie w 

stosunku do roku 2016 liczba MŚP zmniejszyła się o 3,6%. Należy sądzić, że spadek liczby 

MŚP wynikał raczej ze zmian strukturalnych w gospodarce i miał charakter przejściowy, niż 

miałoby oznaczać to początek trwałych zmian.  

 

Rysunek 3. Liczba małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech w latach 2011-2017 (w 

mln). 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Statista, https://www.statista.com. 

W regionach problemowych, do których w szczególności należy zaliczyć landy 

wschodniej części Niemiec, małe i średnie przedsiębiorstwa stały się najważniejszymi 

wektorami rozwoju gospodarczego. Szybki rozwój małych i średnich przedsiębiorstw 

Niemczech, a także w innych państwach objętych badaniem, jest bezpośrednim przejawem 

uruchomienia potencjałów rozwojowych tkwiących w zasobach ludzkich, kiedy dostrzeżono 

ogromną siłę indywidualnych cech osobowych obywateli polegających na przejawianiu 

przedsiębiorczości. Wzięcie pod uwagę tych cech osobowościowych oraz połączenie ich z 

odpowiednimi rozwiązaniami o charakterze prawno-organizacyjnym i finansowym zawsze 
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stawało się podstawą do rozpoczęcia działalności gospodarczej na niewielką skalę, a 

następnie sukcesywnego rozwijania przedsiębiorstw.  

 

 

Rysunek 4. Wpływ grup czynników zgodnie z metodologią SBA na klimat rozwoju MŚP w 

Niemczech w 2019 r. 

 
Źródło: https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_pl, Small Business 

Act. 

Zgodnie z wytycznymi „Small Business Act” (SBA) wpływ poszczególnych 

czynników przyjętych przez SBA do syntetycznej oceny w odniesieniu do warunków rozwoju 

MŚP w Niemczech był zróżnicowany, jednak ogólnie polityka wspierania MŚP została 

oceniona stosunkowo wysoko w 2019 r. Złożyły się na to wysoko oceniane następujące 

czynniki: wsparcie dla przedsiębiorstw wykazujących trudności w funkcjonowaniu („druga 

szansa”), umiejętności i innowacje, umiędzynarodowienie, środowisko oraz dostęp do źródeł 

finansowania. Warunki dla rozwoju MŚP określone przez wymienioną grupę czynników 

znalazły się powyżej średniej dla UE, natomiast takie czynniki jak przedsiębiorczość, pomoc 

ze strony państwa oraz zamówienia publiczne, pozytywne nastawienie administracji do MŚP 

były ocenione poniżej średniej dla UE. 

Uznanie znaczenia MŚP w Niemczech oraz podniesienie rangi tej grupy 

przedsiębiorstw spowodowało wdrożenie najważniejszego instrumentu stosowanego w 

Niemczech w ramach krajowej polityki regionalnej, która miała być realizowana jako zadanie 

wspólne władz federalnych oraz regionalnych na rzecz poprawy struktur gospodarczych 

(Gemeinschaftsaufgabe „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“, GRW). Dlatego 

też od 1969 r. GRW wspiera w różnych formach zrównoważony rozwój regionalny. Należy 

podkreślić, że środki z GRW w pierwszej kolejności przeznaczane były na regiony słabsze 

gospodarczo. Ideą tego stało się wzmocnienie regionalnych inwestycji, które z kolei miałyby 

w perspektywie długoterminowej generować lokalnie miejsca pracy. Realizując krajową 

politykę regionalną władze publiczne GRW starały się udostępniać regionom szeroki pakiet 

instrumentów i strategii finansowania. Środki w ramach GRW były oraz są wykorzystywane 

Przedsiębiorczość 

Umiejętności i innowacje 

Jednolity rynek Dostęp do finansowania 

Pomoc państwa i 

zamówienia publiczne 

Przyjazna 

administracja 

„Druga szansa” Umiędzynarodowienie 

Środowisko 

Niemcy Średnia UE +/- 0,5 odchylenie standardowe 

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_pl
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przede wszystkim do wspierania inwestycji w sferze handlu i przemysłu oraz inwestycji w 

lokalną infrastrukturę społeczno-gospodarczą z nastawieniem na poprawę warunków 

funkcjonowania przedsiębiorstw, a zwłaszcza podniesienie konkurencyjności MŚP. 

Ważną ideą wspierania rozwoju jest zachęcanie firm do inwestowania na obszarach 

słabiej rozwiniętych, o niekonkurencyjnej strukturze gospodarczej. Taki kierunek działań ma 

prowadzić do wzrostu inwestycji w sektorze przedsiębiorstw, powinno prowadzić do wzrostu 

zatrudnienia i poprawy sytuacji dochodowej ludności. Na pierwszym miejscu działania w 

ramach powyższych celów powinny koncentrować się na promocji małych i średnich 

przedsiębiorstw, podniesieniu poziomu technologicznego i innowacji, a także wspieraniu 

przedsiębiorczości na obszarach wiejskich. GRW w znacznym stopniu wspiera finansowo 

inwestycje związane z budową nowoczesnej struktury produkcyjnej dla inwestorów. Wiąże 

się to z ukierunkowaniem i promocją transferu nowych technologii, na rzecz poprawy 

poziomu innowacyjności regionów. Mając na uwadze finansowania zadań w ramach środków 

GRW, warto także wskazać inne ważne strumienie kierowane na finansowania inwestycji w 

ramach MŚP. Cele te wskazują, że małe i średnie przedsiębiorstwa są głównym przedmiotem 

zainteresowania GRW jako centralnego instrumentu finansowania MŚP na obszarach 

słabszych gospodarczo. W tabeli 5 przedstawiono dane charakteryzujące strukturę źródeł 

finansowania inwestycji w podziale na środki własne przedsiębiorstw, środki o charakterze 

zwrotnym, udzielane przedsiębiorstwom głównie w formie kredytów oraz na środki 

bezzwrotne, głównie w formie wsparcia ze strony administracji państwowej w latach 2006-

2018. 

 

Tabela 5. Struktura źródeł finansowania inwestycji w MŚP w Niemczech w latach 2006-2018 

w % 

Rok Środki własne Kredyty bankowe Środki pomocowe Inne źródła 

2006 43 31 15 11 

2007 44 36 12 8 

2008 48 32 12 8 

2009 50 30 13 6 

2010 48 31 13 8 

2011 54 29 11 6 

2012 53 28 14 5 

2013 52 30 12 6 

2014 49 31 15 5 

2015 53 30 11 7 

2016 50 30 13 7 

2017 51 31 12 6 

2018 45 34 15 6 

Źródło: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/261431/umfrage/finanzierungsquellen-von-

mittelstaendischen-unternehmen-in-deutschland/ 

W sferze działań GRW ważne miejsce zajmują obszary wiejskie, gdzie nadal istnieją 

potrzeby poprawy ogólnego stanu gospodarki rolnej, a także poprawy atrakcyjności 

lokalizacyjnej dla MŚP. Inwestycje na obszarach wiejskich w Niemczech mają zatem 

przyczynić się do wzrostu lub utrzymania liczby miejsc pracy, zatrudnienia i poprawy sytuacji 

ekonomicznej społeczności lokalnych w sferze rolnictwa oraz poza nim. Ten kierunek działań 

wychodzi naprzeciw szczególnie trudnej sytuacji na wsi, jeśli chodzi o możliwości 
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pozyskania kapitału inwestycyjnego. Uruchomienie wspomnianych źródeł może zatem 

prowadzić do inwestycyjnych efektów mnożnikowych z wykorzystaniem także czynników 

endogenicznych rozwoju i nadania gospodarce lokalnej w oparciu o MŚP statusu 

samopodtrzymującego się rozwoju lokalnego w obrębie jednostek samorządu terytorialnego. 

 

 

 

 

Rysunek 5. Struktura źródeł finansowania inwestycji w MŚP w Niemczech w roku 2018 (w 

%) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z tabeli 5. 

Szczególne znaczenie sektora MŚP dostrzeżono w sferze wymiany gospodarczej, 

gdzie miałyby być rozwijane nowe technologie oraz rozszerzanie działalności gospodarczej o 

nowe rynki zbytu. W tym celu uznano, że należy zwiększyć zaangażowanie w ujęciu 

międzynarodowym i szerzej wykorzystywać możliwości współpracy z partnerami 

zagranicznymi. Jednym z najważniejszych celów stawało się dostosowanie się małych i 

średnich przedsiębiorstw do zmieniających się warunków, a zwłaszcza nasilającej się 

konkurencji. Dlatego też jednym z priorytetowych celów jeśli chodzi o politykę w stosunku 

do małych i średnich przedsiębiorstw stało się kształtowanie i poprawa otoczenia 

gospodarczego w taki sposób, aby umożliwić pełne wykorzystanie posiadanego potencjału 

rozwojowego oraz stworzyć warunki do innowacyjnego rozwoju. 

Wsparcie małych i średnich przedsiębiorstw w Niemczech znajduje się w gestii rządu 

federalnego oraz administracji krajów związkowych także z powodu lepszej alokacji środków 

budżetowych Unii Europejskiej przeznaczanych na rozwój przedsiębiorczości. Dlatego też 

rząd federalny, instytucje otoczenia biznesu oraz banki i inne instytucje finansowe dążą do 

doskonalenia metod finansowania MŚP, zgodnie z wytycznymi strategii rozwoju małych i 

średnich przedsiębiorstw w Niemczech. Tym samym zapewniają tej grupie przedsiębiorstw 

finansowanie uzupełniające w tych zakresach, gdzie własne zasoby przedsiębiorstw są 

niewystarczające. 

45,0 

34,0 

15,0 

6,0 

Środki własne Kredyty bankowe Środki pomocowe Inne źródła
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Na poziomie federalnym polityka w stosunku do rozwoju małych i średnich 

przedsiębiorstw jest przedsięwzięciem o dużym stopniu złożoności i z tego powodu jej 

wdrożenie mogło być skutecznie przeprowadzone tylko w warunkach dobrej współpracy i 

zrozumienia wielu środowisk gospodarczych i społecznych w sektorze prywatnym i sektorze 

publicznym. Z uwagi na szeroki zakres koniecznych działań w polityce względem małych i 

średnich przedsiębiorstw wyodrębniono następujące cele szczegółowe: 

• finansowanie przedsiębiorstw rozpoczynających działalność gospodarczą (start-up’y), 

• finansowanie przedsiębiorstw już istniejących oraz ułatwienie dostępu do kapitału 

akceptującego podwyższony poziom ryzyka, 

• ułatwienie dostępu do technologicznego know-how i promowanie innowacji w małych i 

średnich przedsiębiorstwach, 

• rozwijanie i utrzymanie sprawnego, rozbudowanego systemu szkoleń, z nastawieniem na 

zaspokojenie potencjalnych przyszłościowych potrzeb  w tym zakresie, 

• wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw o charakterze 

międzynarodowym, 

• sukcesywne redukowanie wpływu nadmiernej biurokracji na procesy rozwoju 

gospodarczego. 

Ze względu na wzrost liczby MŚP w Niemczech uruchamiane są programy wsparcia, 

w tej sferze w różnych latach działało nawet ponad 10 tys. organizacji w dziedzinie szeroko 

rozumianego wsparcia gospodarczego (instytucje szkoleniowe i badawcze, centra 

technologiczne i inkubatory przedsiębiorczości, oferta banków z uwzględnieniem specyfiki 

MŚP, izby przemysłu i handlu oraz rzemiosła, jak też liczne agencje promocji gospodarczej). 

Charakter działalności tych podmiotów jest wybitnie zdecentralizowany, co ma ułatwiać 

zainteresowanym komunikację z wybraną przez siebie instytucją. Jeśli chodzi o formę 

własności, to funkcjonują w tej sferze podmioty publiczne, prywatne lub zorganizowane w 

formie partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP). Struktura organizacyjna szeroko 

rozumianego wsparcia dla MŚP wyraźnie wskazuje na duże zaangażowanie podmiotów na 

poziomie państwa i regionów, przy równoczesnym minimalnym zaangażowaniu jednostek 

samorządu terytorialnego. Państwo uznając bardzo ważną rolę MŚP w procesie rozwoju 

społeczno-gospodarczego stara się bezpośrednio, a także za pośrednictwem organizacji 

regionalnych, podmiotów prywatnych oraz innych tworzyć możliwie bogatą ofertę 

adresowaną do firm już istniejących, osób oraz podmiotów zamierzających uruchomić 

działalność gospodarczą, we wszystkich ważnych zakresach problemowych, począwszy od 

zagadnień organizacyjnych poprzez dobór pracowników i podnoszenie ich kwalifikacji po 

wskazanie źródeł finansowania, w tym zwłaszcza dla start-upów.  

Należy podkreślić, że początki zintensyfikowania polityki dotyczącej MŚP miały 

miejsce na szczeblu federalnym już w roku 1970 r. U podstaw tej polityki znalazło się 

stworzenie odpowiednich warunków ramowych dla MŚP, zmniejszenie niedoskonałości 

rynku oraz ochrona międzynarodowej konkurencyjności niemieckiej gospodarki poprzez 

promowanie kluczowych technologii i badań podstawowych. Wraz z przyjętą polityką w 

stosunku do MŚP, ustalone zostały zasady wsparcia finansowego w ramach budżetu 

federalnego. Środki finansowe zarządzane były przez Federalne Ministerstwo Gospodarki i 

przekazywane beneficjentom za pośrednictwem banków Kreditanstalt für Wiederaufbau 

(KfW) i Deutsche Ausgleichbank (DtA). W połowie lat 70. XX wieku w politykę względem 
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MŚP aktywnie włączyły się kraje związkowe, co było odpowiedzią na przyspieszenie zmian 

strukturalnych. 

W finansowaniu MŚP ważna rolę odgrywa system bankowy, który tworzą Kasy 

Oszczędnościowe oraz Banki regionalne (Sparkassen i Landesbanken), stanowiące sektor 

banków publicznych (Öffentliche Banken), następnie Banki Spółdzielcze 

(Genossenschaftsbanken: Volksbanken, Reiffeisenbanken), a trzecią grupę banków stanowią 

banki prywatne. Należy zwrócić uwagę na instytucję pod nazwą Kreditanstalt für 

Wiederaufbau (KfW), która jako bank publiczny wspiera i finansuje m. in. rozwój sektora 

MŚP. Bank ten powstał w roku 1948 jako  podmiot publiczny obsługujący transfery w ramach 

działań na rzecz odbudowy zniszczeń po II wojnie światowej.  Udziałowcami banku są: w 

80% jest państwo  niemieckie oraz w 20% kraje związkowe Niemiec
77

. Główne kierunki 

działania KfW, to wspieranie przedsiębiorstw z sektora MŚP, ochrona środowiska, wsparcie 

programów mieszkaniowych, działalność na rzecz podnoszenia kwalifikacji pracowników, a 

także uruchamianie programów wsparcia kapitałowego banków regionalnych oraz wsparcie 

eksportu i angażowanie się w rozwój przedsiębiorczości w wymiarze międzynarodowym
78

. 

Obecnie KfW zajmuje się programami wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, 

dla których organizuje fundusze wspierające, które polegają na udzielaniu głównie kredytów 

oraz udzielaniu gwarancji z poręczeniem własnym KfW do wysokości 80% udzielonej sumy 

kredytu, przy preferencyjnym oprocentowaniu oraz dogodnych terminach spłaty i przy 

stosunkowo korzystnym zabezpieczeniu. Bank KfW oferuje szereg programów adresowanych 

do nowopowstających przedsiębiorstw w ramach MŚP oraz przedsiębiorstw już istniejących, 

których obecność na rynku nie przekracza 3 lat. Zakres działania banku KfW oraz szerokie 

spektrum wsparcia pozwala skupić przedsiębiorców z grupy MŚP. Oznacza to, że bank 

wypełnia wielu funkcji związanych z finansowaniem działalności gospodarczej na 

korzystnych warunkach, oczekiwanych przez przedsiębiorców oraz gminy realizujące swoje 

zadania własne w zakresie infrastruktury
79

. 

W październiku 2018 r. została założona spółka zależna od KfW pod nazwą KfW 

Capital, której celem jest rozwój rynku kapitału podwyższonego ryzyka i rozszerzenie 

zakresu finansowania przedsięwzięć o podwyższonym ryzyku w Niemczech. Miałoby to na 

celu ułatwić rozwój nowych, innowacyjnych firm tworzących i wykorzystujących 

nowoczesne technologie. KfW Capital jest w stanie zaoferować nowe formy finansowania 

kapitałowego uwzględniające specyfikę cyklu życia MŚP. KfW Capital planuje 

wykorzystywać już istniejące podstawy organizacyjne utworzone w ramach KfW i 

Federalnego Ministerstwa Gospodarki i Energii. 

W grudniu 2018 r został wdrożony przez KfW program pod nazwą „Venture Tech 

Growth Finansowanie”, w którym początkowo zapewniono dostęp do 50 mln euro rocznie w 

formule venture capital przeznczony dla rozwijających się i innowacyjnych firm 

technologicznych. W założonym okresie finansowania w ramach programu środki publiczne 

wraz ze środkami inwestorów prywatnych obejma łącznie kwotę 500 mln euro, z 

przeznaczeniem na finansowanie start-upów o wysokim zaangażowaniu technologicznym. 

                                                 
77

 J. Karpowicz, op. cit., s. 89-90. 
78

 https://www.kfw.de/KfW-Group/About-KfW/Auftrag/. 
79

 https://www.kfw.de/KfW-Group/About-KfW/Auftrag/Inl%C3%A4ndische-F%C3%B6rderung/. 
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W krajach związkowych obserwuje się instytucjonalne zaangażowanie władz 

publicznych we współpracę z bankami. Przykładowo rząd kraju związkowego Saksonia- 

Anhalt zlecił Bankowi Inwestycji Saksonii-Anhalt (Investitionsbank Sachsen-Anhalt) 

opracowanie programów wsparcia dla przedsiębiorców. Spektrum wsparcia jest szerokie i 

adresowane  do osób fizycznych oraz podmiotów w zróżnicowanej formie w zależności od 

potrzeb
80

. Obok Banku Inwestycji Saksonii Anhalt w kraju związkowym funkcjonuje 

Fundusz Poręczeń zorganizowany przez Bürgschaftsbank Sachsen-Anhalt oraz 

Mittelständische Beteiligungsgesellschaft Sachsen (MBG), gdzie małe i średnie 

przedsiębiorstwa mogą liczyć na wsparcie w formie poręczenia kapitałowego w powiązaniu z 

kapitałami własnymi
81

. 

Biorąc pod uwagę potrzeby związane z szeroko rozumianym podnoszeniem 

kwalifikacji w Niemczech ważną rolę odgrywają izby przemysłowe oraz izby handlowe 

(Industrie- und Handelskammern, IHK). Instytucje te oraz podmioty z nimi powiązane 

działają jako lokalne grupy podmiotów gospodarczych w poszczególnych regionach Niemiec. 

Izby realizują przynajmniej dwie ważne funkcje: działają w formie stowarzyszeń 

zawodowych dla swoich członków oraz prowadzą działalność w zakresie wspierania i 

reprezentowania interesów przedsiębiorców wobec władz lokalnych, krajów związkowych i 

federalnych. Zajmują się także organizowaniem szkoleń zawodowych, zgodnie z 

wymaganiami programowymi i przeprowadzają egzaminy końcowe egzaminy zawodowe, a 

także certyfikujące. 

Izby przemysłu i handlu gromadzą i dostarczają informacje odnośnie do lokalnych 

warunków gospodarczych i co ważne, starają się zapewnić zagranicznym podmiotom 

kontakty gospodarcze z potencjalnymi partnerami regionalnymi. Wszyscy członkowie IHK 

mogą również korzystać z kompleksowych porad oraz usług właściwej izby. Zakłada się, że 

Izby są zazwyczaj pierwszym punktem kontaktowym w przypadku codziennych problemów z 

prowadzeniem działalności gospodarczej. 

Jeśli chodzi o członkostwo w Izbach Przemysłowo-Handlowych, to jest ono 

obowiązkowe i następuje automatycznie wraz z rejestracją firmy w wybranym biurze Izby. W 

ramach zakresu działalności Izb Przemysłowo-Handlowych znajduje się szereg spraw 

związanych zarówno z początkowym wejściem przedsiębiorstwa na rynek, jak również spraw 

związanych z zaawansowaną działalnością przedsiębiorstwa. Ważnym zakresem działalności 

Izb jest wsparcie procesu podnoszenia kwalifikacji i wykształcenia, a także wskazanie źródeł 

finansowania przedsięwzięć interesujących poszczególne osoby, czy całe przedsiębiorstwo. 

Do tego celu w ramach IHK powołano w Niemczech System Informacji o Edukacji (WIS), 

gwarantujący za pośrednictwem internetu dostęp do zróżnicowanych jeśli chodzi o profil 

programów edukacyjnych, szkoleniowych, kwalifikacyjnych oraz wielu tematycznych 

seminariów, a także kontakt z konsultantami szkoleniowymi IHK. Działania IHK są zgodne z 

obwiązującymi od 1 maja 2013 r. niemieckimi ramami kwalifikacji (DQR), 

uwzględniającymi i przenoszącymi ośmiostopniowy model europejski (EQF) do 

niemieckiego systemu edukacji. 
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 : https://www.ib-sachsen-anhalt.de/unternehmen. 
81

 Na podstawie badań ankietowych przeprowadzonych w ramach projektu REGIOGMINA. 
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Ważną rolę odgrywają także izby rzemieślnicze (Handwerkskammern) w Niemczech, 

które co do zasady zrzeszają wszystkie zakłady rzemieślnicze funkcjonujące na obszarze 

działania poszczególnych Izb. Przynależność do Izby Rzemieślniczej jest zatem 

obowiązkowa, z czego wynika szereg ważnych praw i obowiązków przedsiębiorcy. Obecnie 

w Niemczech funkcjonuje 79 regionalnych izb przemysłowo-handlowych i 53 izby 

rzemieślnicze
82

. Izba Rzemieślnicza obligatoryjnie wymaga od każdego rzemieślnika 

planującego podjęcie działalności gospodarczej okazania stosownych dokumentów 

potwierdzających poziom wykształcenia oraz doświadczenia zawodowego, jeśli 

przedsiębiorca takie posiada. Oznacza to, że Izby poprzez obligatoryjny wymóg członkostwa 

sprawują nadzór nad posiadanymi kwalifikacjami i po części dają gwarancję odbiorcy usług, 

czy też pracodawcom co do prawidłowego przygotowania do wykonywania pracy przez 

osoby zarejestrowane w danej Izbie. Stanowi też skuteczną zaporę przed uciekaniem części 

pracujących do tzw. szarej strefy, ponieważ ich obecność na rynku usług poprzez 

wykonywaną prace jest łatwa do zaobserwowania, co stosowne służby państwowe łatwo 

mogą stwierdzić. Wymogi powyższe znajdują swoje źródło w regulacjach ustawowych w 

Niemczech, w szczególności w ustawie o rzemiośle (Gesetz zur Ordnung des Handwerks)
83

. 

Jednocześnie członkostwo w Izbie Rzemieślniczej daje członkom prawo do 

korzystania z różnych form wsparcia organizowanych przez Izbę. W szczególności należy 

tutaj wskazać szkolenia i doskonalenie zawodowe, kształcenie ustawiczne (zarządzanie, 

produkcja, inwestycje, planowanie biznesowe i finansowe), opracowanie ekonomicznych 

podstaw przedsiębiorstwa oraz wytycznych dla rozwoju przedsiębiorstwa, pomoc na etapie 

tworzenia firmy, porady prawne, dostęp do nowych technologii i innowacji, organizacja 

różnych form promocji w postaci publikacji, targów, kampanii reklamowych, jak też pomocy 

w organizowaniu współpracy gospodarczej z partnerami zagranicznymi. 

W Niemczech MŚP stanowią trwały element w gospodarce. Zwrócenie uwagi oraz 

rozwój sektora MŚP w Niemczech ma swoją długą historię, oznacza to, że współczesne formy 

organizacji i działania sektora MŚP osiągnęły wysoki poziom zaawansowania. Podobnie jak 

w Szwajcarii, czy Austrii podmioty gospodarcze zorganizowane w tej formie są ważnym 

dopełnieniem działalności sektora przedsiębiorstw, przy czym znaczenie tego sektora w 

gospodarce wyraźnie wzrasta. W minionych dekadach MŚP stanowiły uzupełnienie w 

stosunku do firm działających w większej skali, których znaczenie miało charakter 

pierwszoplanowy dla gospodarki. Zwrócenie uwagi na małą oraz średnią przedsiębiorczość w 

Niemczech wiązało się z koniecznością możliwie szerokiej aktywizacji zawodowej ludności 

przy stosunkowo ograniczonych możliwościach dla gospodarki, spowodowanych znacznymi 

zniszczeniami wojennymi. MŚP stały się zatem jedną z dróg wyjścia z sytuacji kryzysowej. 

Nie bez znaczenia pozostawały tutaj środki udzielone w ramach wsparcia przez Stany 

Zjednoczone na rzecz rozwoju gospodarczego. W konsekwencji promowanie małych i 

średnich przedsiębiorstw znalazło bardzo podatny grunt wśród potencjalnych 

przedsiębiorców, a także firm już obecnych na rynku i stanowiło dobrą alternatywę 

zatrudnienia w warunkach trudności gospodarczych. Obecnie MŚP stają się dominującą 

formą, jeśli chodzi liczbę firm oraz liczbę zatrudnionych prowadzenia działalności 
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gospodarczej. Jak wskazują dane liczbowe zwiększa się także stopniowo pozycja MSP w 

Niemczech, również pod względem wartości wytworzonego PKB. 

Główny ciężar polityki rozwoju MŚP spoczywa na rządzie federalnym oraz władzach 

krajów związkowych. To właśnie tam utworzono i tam funkcjonują najważniejsze instytucje 

zajmujące się wsparciem organizacyjnym oraz finansowaniem działalności MŚP. System 

wsparcia na wymienionych poziomach jest znacznie rozbudowany, co oznacza, że 

przedsiębiorcy z grupy MŚP niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, łatwy dostęp do 

kompleksowej oferty związanej z zakładaniem firm oraz ich prowadzeniem. Dopełnieniem 

tych struktur organizacyjnych są izby gospodarcze i rzemieślnicze skupiające wszystkie 

podmioty prowadzące działalność gospodarczą. Organizacje te jako podmioty niezależne od 

państwa działając w ramach własnej autonomii, mogą skutecznie współpracować z 

przedsiębiorcami niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa oraz skali działania. Istotnym 

uzupełnieniem oferty dla MŚP jest system kształcenia zawodowego oraz współpraca z 

ośrodkami akademickimi, co w sumie daje bardzo dobre podstawy do wykorzystania 

potencjału intelektualnego, zwłaszcza z punktu widzenia kreowania nowych rozwiązań o 

charakterze innowacyjnym. 

Małe i średnie przedsiębiorstwa odgrywają ważną rolę jeśli chodzi o rybek pracy, 

który jest pilotowany przez Federalne Agencje Pracy oraz tak zwane „Jobcenter”. Federalna 

Agencja Pracy z siedzibą w Norymberdze odgrywa ważną rolę jeśli chodzi o świadczenie 

usług na rzecz obywateli. Wypełnia zadania w zakresie pośrednictwa pracy i promocji pracy 

oraz koordynuje ubezpieczenia dla bezrobotnych, zastępcze pieniężne świadczenia w 

przypadku utraty wynagrodzeń, np. zasiłek dla bezrobotnych. Dodatkowo głównie w ramach 

Europejskiego Funduszu Społecznego (ESF) są wspierane działania w zakresie rynku pracy. 

Przykładowo w kraju związkowym Saksonia-Anhalt w ramach różnych działań 

finansowanych przez Europejski Fundusz Społeczny podejmowane są programy na szczeblu 

regionalnym przy współudziale regionalnej administracji samorządowej
84

.  

Jeśli chodzi o wsparcie MŚP, ważnym elementem jest zaangażowanie się jednostek 

samorządu terytorialnego na poziomie gmin w budowę i organizację parków przemysłowych. 

Sytuacja pod tym względem jest zróżnicowana w poszczególnych krajach związkowych, 

jednak wszystkie regiony charakteryzują się dużym zaangażowaniem jednostek samorządu 

terytorialnego w tę formę wsparcia dla rozwoju przedsiębiorczości. Zachodzi tutaj wyraźna 

zbieżność interesów pomiędzy społecznościami lokalnymi reprezentowanymi przez władze 

jednostek samorządu terytorialnego a przedsiębiorcami. Jednostki samorządu terytorialnego 

organizując parki przemysłowe, parki technologiczne, strefy ekonomiczne, czy inne obszary 

aktywności gospodarczej starają się zachęcić inwestorów do łączenia przyszłości swoich firm 

z interesami lokalnych społeczności. Gminy angażują się w budowę stref aktywności 

gospodarczej pod kątem lokalizacji inkubatorów przedsiębiorczości, parków 

technologicznych, a także w budowę zorganizowanych form handlu. Na terenie gmin mogą 

występować zróżnicowane formy prawne i własnościowe stref aktywności. Możemy tutaj 

wskazać komunalne tereny przemysłowe oraz prywatne parki przemysłowe.  

Obok prowadzonej na szczeblu lokalnym polityki w zakresie gospodarki, ważną rolę 

odgrywają funkcjonujące regionalne Agencje Wspierania Gospodarki, najczęściej na szczeblu 
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kraju związkowego, przykładowo Agencja Wspierania Gospodarki Nadrenii Północnej – 

Westfalii (NRW Invest) oraz regionalne Banki Rozwoju (Förderbanken). Spółka Wspierania 

Gospodarki NRW Invest jest własnością kraju związkowego, głównym celem działalności 

jest promocja regionu w wymiarze międzynarodowym i zwrócenie uwagi na Nadrenię 

Północną – Westfalię jako dobre miejsce docelowe lokalizacji nowych inwestycji. Agencja 

zabiega o bezpośrednie inwestycje zagraniczne dla Nadrenii Północnej – Westfalii. W tym 

celu utworzono przedstawicielstwa w Japonii, USA, Chinach, Wielkiej Brytanii, Indiach, 

Izraelu, Korei, Polsce, Rosji i w Turcji. Aktualnie w kraju związkowym Nadrenia Północna – 

Westfalia funkcjonuje 20 000 zagranicznych firm.  

Ważne ogniwo w ramach wsparcia MŚP na poziomie gminnym stanowią 

międzykomunalne tereny przemysłowe, tworzone przez kilka współpracujących ze sobą 

gmin. Takie rozwiązanie pozwala osiągnąć lepszą pozycję konkurencyjną jednostek 

samorządu terytorialnego i zgromadzić większy potencjał gospodarczy. W ramach struktury 

międzykomunalnych terenów przemysłowych organizowana jest współpraca w zakresie 

planowania strategicznego i bieżącego, budowy i promocji terenów przemysłowych. 

Międzykomunalne tereny przemysłowe wykraczają poza administracyjne granice gmin i 

mogą stać się elementem strategii rozwoju regionalnego. Zakłada się, że w ramach takiej 

formy organizacyjnej mogą być realizowane zróżnicowane przedsięwzięcia komunalne (np. 

spółki ściekowe, lokalny publiczny transport pasażerski, biblioteki, szkoły itp.)
85

. 

Przykładowo w kraju związkowym Brandenburgia w roku 2019 oficjalnie 

funkcjonowało 288 parków przemysłowych, z czego większość znajdował się we władaniu 

jednostek samorządu terytorialnego, w tym głównie miast. W liczbie tej znalazły także strefy 

zorganizowane przez inne podmioty publiczne, a także podmioty prywatne. Łączna 

powierzchnia wyodrębnionych obszarów gospodarczych wyniosła 9 951,2 ha. Należy przy 

tym zwrócić uwagę, że cena zakupu 1 m
2
 powierzchni kształtowała się na poziomie od kilku 

do kilkuset euro za 1 m
2
. Strefy te charakteryzują się bardzo dobrym zagospodarowaniem 

infrastrukturalnym oraz lokalizacją w stosunku do zasobów siły roboczej, a także szlaków 

komunikacyjnych. Strefy przemysłowe odznaczają się często dobrym zagospodarowaniem 

przemysłowym, mamy zatem do czynienia z obszarami o ugruntowanej wieloletniej tradycji 

przemysłowej, a także z obszarami dopiero uruchamianymi. 

Z punktu widzenia celu projektu należy wskazać na kraj związkowy Turyngia 

(Freistaat Thüringen). Stolicą kraju związkowego jest miasto Erfurt. Kraj ten powstał jako 

struktura administracyjna w dniu 14 sierpnia 1990 r., jeszcze przed zjednoczeniem obu 

państw niemieckich, kiedy Izba Ludowa NRD uchwaliła ustawę konstytucyjną o utworzeniu 

krajów w Niemieckiej Republice Demokratycznej. Na mocy tego dokumentu uległ zmianie 

dotychczasowy ustrój Niemiec Wschodnich, przyjmując formę państwa federacyjnego. W 

wyniku reformy utworzono sześć krajów związkowych (Bundesland), w tym pięć dużych 

regionów, tj. Brandenburgię (Brandenburg), Meklemburgię-Przedpomorze (Mecklenburg-

Vorpommern), Saksonię (Sachsen), Saksonię-Anhalt (Sachsen-Anhalt) i Turyngię 

(Thüringen) oraz stołeczny kraj związkowy Berlin, początkowo w jego skład nie wchodziła 
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zachodnia część miasta. Przeprowadzona reforma administracyjna stanowiła reaktywację 

krajów związkowych istniejących do roku 1952
86

. 

Obecnie liczba ludności regionu Turyngia wynosi 2 156 759 osób, a powierzchnia 

regionu wynosi 16 172 km
2
, co oznacza, że średnia gęstość zaludnienia wynosi 133 

mieszańców na 1 km
2
. Turyngia jest regionem o charakterze przemysłowo-rolniczym. 

Zarówno w przeszłości, jak i obecnie region ten należy do ważniejszych gospodarczo 

regionów w Niemczech.  

Turyngia jest regionem przemysłowym, posiada długą tradycję rozwoju wielu gałęzi 

przemysłu, co przez wiele dziesięcioleci ukształtowało zróżnicowany krajobraz przemysłowy. 

W gospodarce dominuje przemysł przetwórczy, a także przemysł wydobywczy, na który 

składają się górnictwo złóż gazu ziemnego, wydobycie rud żelaza i soli potasowych. Ważne 

miejsce jeśli chodzi o przemysł zajmują takie gałęzie jak hutnictwo żelaza, przemysł 

maszynowy, przemysł środków transportu, przemysł elektrotechniczny i elektroniczny, a 

także przemysł chemiczny, włókienniczy, szklarski, poligraficzny oraz przetwórstwo 

żywności. W produkcji dominują pojazdy silnikowe oraz części i maszyny do pojazdów, a 

następnie sprzęt do przetwarzania danych, produkty elektroniczne i optyczne. 

Najważniejszym partnerem handlowym jeśli chodzi o eksportu są Węgry, ważną rolę 

odgrywają także  Stany Zjednoczone oraz Francja. Region Turyngia prowadzi gospodarkę 

otwartą, co oznacza, że wymiana z otoczeniem zewnętrznym w skali państwa oraz w 

wymiarze międzynarodowym odgrywa ważną rolę zarówno po stornie eksportu, jak i importu. 

Również ważne miejsce zajmuje rozwijający się przemysł precyzyjny. Jeśli chodzi o 

rolnictwo, to w regionie dominuje na lepszych glebach uprawa pszenicy oraz buraków 

cukrowych, a na pozostałych jęczmienia, ziemniaków, warzyw i owoców. W rolnictwie 

występuje także hodowla, w tym trzody chlewnej, bydła i owiec. W regionie silny jest także 

sektor usług, w tym rozwój turystyki oparty na regionalnych i lokalnych atrakcjach 

turystycznych.  

Na rysunku 6 przedstawiono sytuację w zakresie wartości wskaźnika PKB w Turyngii 

na tle innych krajów związkowych (regionów) w Niemczech. Jak wynika z ilustracji 

graficznej, wartość wytworzonego PKB w układzie powiatów odbiegała od analogicznych 

wskaźników PKB  dla zachodniej części Niemiec. Różnice te występują nadal jako skutek 

podziału w historii Niemiec na dwa państwa niemieckie, które w latach 1945-1990 

charakteryzowały się różnym poziomem rozwoju gospodarczego, a różnice te uległy z 

biegiem czasu utrwaleniu. Zjednoczenie Niemiec, mimo uruchomienia procesów 

konwergencyjnych, nie doprowadziły do wyrównania dysproporcji w poziomie rozwoju. W 

rezultacie wskaźnik wytworzonego PKB liczony na 1 mieszkańca w Turyngii również 

odbiegał od poziomu wskaźnika w zachodniej części Niemiec i wykazywał stosunkowo 

większą zbieżność w stosunku do krajów związkowych utworzonych na terenach wschodniej 

części Niemiec. Sytuację w tym zakresie przedstawiono na rysunku 7. 
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Rysunek 6. Wartość PKB w Turyngii na tle innych krajów związkowych (regionów) w 

Niemczech w układzie powiatów w roku 2017 

 

 

Źródło: https://www.regionalstatistik.de/genesis/online/data;sid=C78B8EFFB48AE10E91B5A0DF67F6F30A. 

reg3?operation=statistikAbruftabellen&levelindex=0&levelid=1576070601031&index=2. 

 

 

Rysunek 7. Wskaźnik  PKB w przeliczeniu na 1 mieszkańca w Turyngii na tle innych krajów 

związkowych (regionów) w Niemczech w układzie powiatów w roku 2017 

od 0 do 61 297  80 

od 61 298 do 65 004 80 

od 65 005 do 68 463 81 

od 68 464 do 74 751 80 

od 74 752 do 163 592 80 
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Źródło: jak do rysunku 6. 

 

W gospodarce Turyngii od dawna ważne i ugruntowane miejsce odgrywają małe i 

średnie przedsiębiorstwa. Jak wynika z danych źródłowych, 99,6% wszystkich firm w 

Turyngii ma mniej niż 250 pracowników, a więc zaliczanych jest do kategorii MŚP
87

. W 2018 

r. jedynie 1,5% ludności regionu pracowało w rolnictwie, natomiast w przemyśle pracowało 

32,2%, a w sektorze usług 66,3%. W porównaniu ze średnią krajową w Niemczech wskaźniki 

te są wyższe i wskazują na większe znaczenie przemysłu wytwórczego niż na poziomie 

federalnym (odpowiednio: 27,4%)
88

. Warto wskazać na wymianę gospodarczą z zagranicą. 

Wartość eksportu Turyngii w 2018 r wynosiła 15,5 mld EUR, co stanowiło 1,7% całkowitego 

niemieckiego eksportu
89

.  

Niemiecki kraj Turyngia obejmuje w sumie z 664 politycznie niezależnych 

społeczności (od 1 stycznia 2019 r.). Na tę liczbę składa się 121 miast, w tym 6 miast nie 

posiadających statusu powiatu (w tym stolica regionu Erfurt), 5 dużych miast powiatowych, 

79 miast niezależnych posiadających własny status publiczny oraz 31 innych mniejszych 

miast (z czego 29 jest stowarzyszonych w ramach wspólnot administracyjnych). Na terenie 

Turyngii funkcjonują 543 inne gminne jednostki samorządu terytorialnego, w tym 56 gmin 

niezależnych oraz 487 innych gmin. W Turyngii 418 gmin uczestniczy w 47 wspólnotach 

administracyjnych i wspólnie prowadzą gospodarkę lokalną na rzecz swoich mieszkańców.  

Jak wspomniano, w gospodarce regionu ważną rolę odgrywają małe i średnie 

przedsiębiorstwa. W tabeli 6 przedstawiono szczegółowe dane dla tej kategorii 

przedsiębiorstw w podziale na klasy wielkości ustalone według liczby zatrudnionych, 
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natomiast na rysunku 8 przedstawiono graficznie liczbę MŚP ogółem w miastach 

nieposiadających statusu powiatu oraz w powiatach w roku 2018. 

 

Tabela 6. MŚP w regionie Turyngia w układzie miast i powiatów w 2018 r.  

Wyszczególnienie 

Przedsiębiorstwa 

ogółem 
MŚP ogółem 

Przedsiębiorstwa wg liczby zatrudnionych 

0 – 9 10 – 49 50 – 249 

Liczba Liczba 
Udział 

w % 
Liczba 

Udział 

w % 
Liczba 

Udział 

w % 
Liczba 

Udział 

w % 

Stadt Erfurt 8358 8317 99,5 7416 89,2 709 8,5 192 2,3 

Stadt Gera 3499 3483 99,5 3135 90,0 285 8,2 63 1,8 

Stadt Jena 3628 3590 99,0 3103 86,4 381 10,6 106 3 

Stadt Suhl 1524 1520 99,7 1360 89,5 126 8,3 34 2,2 

Stadt Weimar 2907 2896 99,6 2612 90,2 234 8,1 50 1,7 

Stadt Eisenach 1562 1550 99,2 1375 88,7 145 9,4 30 1,9 

Eichsfeld 4204 4190 99,7 3708 88,5 393 9,4 89 2,1 

Nordhausen 2778 2768 99,6 2481 89,6 225 8,1 62 2,2 

Wartburgkreis 4188 4172 99,6 3724 89,3 359 8,6 89 2,1 

Unstrut-Hainich-

Kreis 
3816 3803 99,7 3321 87,3 392 10,3 90 2,4 

Kyffhäuserkreis 2453 2450 99,9 2218 90,5 194 7,9 38 1,6 

Schmalkalden-

Meiningen 
5278 5261 99,7 4723 89,8 422 8,0 116 2,2 

Gotha 4896 4883 99,7 4328 88,6 460 9,4 95 1,9 

Sömmerda 2380 2372 99,7 2124 89,5 207 8,7 41 1,7 

Hildburghausen 2324 2318 99,7 2119 91,4 150 6,5 49 2,1 

Ilm-Kreis 4245 4233 99,7 3782 89,3 364 8,6 87 2,1 

Weimarer Land 3229 3220 99,7 2919 90,7 248 7,7 53 1,6 

Sonneberg 2238 2224 99,4 2003 90,1 176 7,9 45 2 

Saalfeld-Rudolstadt 4096 4084 99,7 3662 89,7 346 8,5 76 1,9 

Saale-Holzland-

Kreis 
3179 3169 99,7 2832 89,4 274 8,6 63 2,0 

Saale-Orla-Kreis 3477 3456 99,4 3130 90,6 262 7,6 64 1,9 

Greiz 4349 4341 99,8 3903 89,9 358 8,2 80 1,8 

Altenburger Land 3149 3138 99,7 2830 90,2 248 7,9 60 1,9 

Turyngia ogółem 81757 81438 99,6 72808 89,4 6958 8,5 1672 2,1 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://statistik.thueringen.de/datenbank/, dostęp z dn. 

19.11.2019 r. 

W regionie Turyngia małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią dominującą formę 

prowadzenia działalności gospodarczej. We wszystkich powiatach oraz miastach 

nieposiadających praw powiatu udział MŚP w liczbie przedsiębiorstw ogółem był bardzo 

wysoki i sięgał od 99,0% w mieście Jena do 99,8% w powiecie Altenburger Land. Liczby 

zamieszczone w tabeli 6 wyraźnie wskazują, że w strukturze MŚP dominują przedsiębiorstwa 

małe, o liczbie zatrudnionych od 0 do 9. Najwyższy odsetek w tej grupie przedsiębiorstw 

odnotowano w powiecie Weimarer Land, 90,7%, natomiast najniższą wartość udziału w tej 

grupie w mieście Jena, 86,4%.  

 

https://statistik.thueringen.de/datenbank/
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Rysunek 8. MŚP w regionie Turyngia w układzie miast i powiatów w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://statistik.thueringen.de/datenbank/, dostęp z dnia 19.11.2019 r. 

Rozkład liczebności przedsiębiorstw z punktu widzenia liczby zatrudnionych 

jednoznacznie wskazuje na już ukształtowany profil gospodarki w regionie Turyngia. 

Znacząca przewaga przedsiębiorstw zatrudniających do 9 osób wskazuje na bardzo dobre 

wykorzystanie potencjału społeczno-gospodarczego, przedsiębiorczości w skali społecznej 

oraz dobre wykorzystanie zasobów pracy. Rozmieszczenie przedsiębiorstw regionie Turyngia 

zilustrowano na rysunkach 9, 10 i 11.  
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Rysunek 9. MŚP w przedziale zatrudnionych od 0 do 9 w układzie miast i powiatów w 

Turyngii w 2018 r. 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://statistik.thueringen.de/datenbank/, dostęp z dnia 19.11.2019 r. 

Na rysunku 9 przedstawiono rozkład MŚP w przedziale zatrudnionych od 0 do 9 w 

układzie miast i powiatów w Turyngii w 2018 roku. Choć udział MŚP zatrudniających do 9 

pracowników w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w regionie jest bardzo wysoki, to pod tym 

względem występują pewne różnice. Najwyższy odsetek MŚP w tej grupie odnotowano w 

południowo-zachodniej części regionu, natomiast w części północnej udział ten był 

relatywnie mniejszy, choć nadal wysoki.  

 

Rysunek 10. MŚP w przedziale zatrudnionych od 10 do 49 w układzie miast i powiatów w 

Turyngii w 2018 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://statistik.thueringen.de/datenbank/, dostęp z dnia 19.11.2019 r. 

Na rysunku 10 przedstawiono rozkład zatrudnionych od 10 do 49 w układzie miast i 

powiatów w Turyngii w 2018 r. jeśli chodzi o przedsiębiorstwa w klasie wielkości od 10 do 

49  zatrudnionych sytuacja wyglądała podobnie i przedsiębiorstwa te zlokalizowane są 
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głównie w części zachodniej oraz środkowej regionu. Rozmieszczenie przedsiębiorstw w tej 

klasy wielkości jest spowodowane historycznym rozmieszczeniem przemysłu w regionie. 

Udział MŚP zatrudniających od 10 do 49 pracowników w ogólnej liczbie przedsiębiorstw w 

regionie jest zdecydowanie mniejszy i średnio dla Turyngii wynosi 8,5%. Pomiędzy 

poszczególnymi regionami występują nieznaczne różnice w poziomie miernika, jednak 

najmniejszy udział występują w części północnej regionu. 

 

Rysunek 11. MŚP w przedziale zatrudnionych od 50 do 249 w układzie miast i powiatów w 

Turyngii w 2018 r. 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://statistik.thueringen.de/datenbank/,dostęp z dnia 19.11.2019 r. 

Na rysunku 11 przedstawiono rozkład zatrudnionych od 50 do 249 w układzie miast i 

powiatów w Turyngii w 2018 r. Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa w klasie wielkości od 50 do 

249 zatrudnionych, to największy odsetek równie odnotowano w części zachodniej, co 

wynika z e struktury gospodarczej regionu. Należy zaznaczyć, że średnio w regionie udział tej 

grupy przedsiębiorstw kształtował się na poziomie2,1%. Różnice w liczbie przedsiębiorstw 

tej klasy wielkości w poszczególnych powiatach nie były znaczące. Uzupełniające informacje 

dotyczące regionu Turyngia umieszczono na rysunku 12. Rysunek ten przedstawia 

syntetycznie sytuację w regionie Turyngia jeśli chodzi o liczbę MŚP oraz zatrudnienie. Te 

dwa mierniki najpełniej odzwierciadlają pozycję MŚP w badanym regionie jeśli chodzi o 

potencjał gospodarczy. W tym miejscu należy zwrócić uwagę także na rozkład MŚP w 

układzie gałęziowym przemysłu, z uwagi jednak na daleko idące uszczegółowienie analizy, 

dane dotyczące tego zakresu nie zostały zaprezentowane. 
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Rysunek 12. Przedsiębiorstwa oraz zatrudnienie w MŚP w Turyngii w roku 2018 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Thüringen-AtlasWirtschaft, https://statistik.thueringen.de 

/webshop/pdf/2019/40506_2019_51.pdf, dostęp z dnia 19.11.2019 r. 

Na terenie państwa związkowego Turyngia bardzo prężnie i dynamicznie działają 

zróżnicowane podmioty na rzec z rozwoju oraz wsparcia przedsiębiorczości. Ważną rolę 

odgrywa tutaj Landesentwicklungsgesellschaft Thüringen mbH (LEG Thüringen) 

(Przedsiębiorstwo Rozwoju Regionu Turyngia), które współpracuje z jednostkami samorządu 

terytorialnego gminami, powiatami oraz z przedsiębiorcami na rzecz wspólnego 

wypracowania  kompleksowych metod zarządzania przestrzenią pod kątem przygotowania i 

udostępniania nowych atrakcyjnych lokalizacji na rzecz MŚP. W tym celu podejmowane są 

zróżnicowane inicjatywy na obszarach, które w przeszłości były wykorzystywane także do 

celów przemysłowych lub do celów wojskowych. Ten kierunek działań pozwala na bazie 

wcześniej istniejącej infrastruktury tworzyć współcześnie warunki dla rozwoju 

przedsiębiorczości i otwiera nowe lokalizacje pod działalność gospodarczą i społeczną. 

Zgodnie z danymi empirycznymi do roku 2019 LEG Thüringen stworzyło w ten sposób 

warunki do zatrudnienia dla ponad 23 000 pracowników oraz przyczyniło się do 

wybudowania 3 400 mieszkań.  

Dawne tereny poprzemysłowe, czy też inne obszary, które utraciły już swoje funkcje 

obejmowane są procedurami rewitalizacyjnymi i jak planuje LEG Thüringen, są 

przekształcane zgodnie z zasadą zintegrowanego rozwoju. Procesy rewitalizacyjne odnoszą 

się do nieruchomości przemysłowych i usługowych przy zachowaniu zasady holistycznego 

podejścia do problemów rozwoju społeczno-gospodarczego. Brane są zatem pod uwagę 

wymagania gospodarcze, społeczne, a także szczególnie wyraźnie wymogi środowiskowe. To 

podejście stanowi innowacyjny sposób kreowania przedsiębiorczości w oparciu o 
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zdekapitalizowane zasoby i niewykorzystaną przestrzeń. Organizacja LEG Thüringen działa 

obecnie w około 80 miejscach na terenie kraju związkowego Turyngia. Zakres działania 

obejmuje zarówno lokalne parki biznesowe oraz duże obszary o wyraźnym profilu 

przemysłowym i znaczącym ponadregionalnym zasięgu oddziaływania. Jak wynika ze 

statystyki publicznej kraju związkowego Turyngia, na terenie regionu poza wymienionymi 

wyżej parkami działa obecnie 328 parków technologicznych, obszarów przemysłowych i 

inkubatorów przedsiębiorczości. Obszary te organizowane są w zróżnicowany sposób, 

występują tutaj podmioty publiczne o lokalnym zasięgu działania, w tym jednostki samorządu 

terytorialnego, firmy prywatne, a  także organizacje o szerszym regionalnym zasięgu 

oddziaływania, np. LEG Thüringen. 

Jeśli chodzi o rozwiązania instytucjonalne, prawne i organizacyjne w odniesieniu do 

rozwoju MŚP w Turyngii, możemy spotkać zróżnicowane rozwiązania, które są 

dostosowywane do lokalnych warunków obszaru, a także w stosunku do potrzeb inwestorów 

z poszanowaniem wymogów ochrony środowiska. Parki technologiczne i inne formy 

wsparcia rozwoju gospodarczego przypisują dużą rolę nowym inwestycjom ze strony 

przedsiębiorców, a także rozwojowi przedsiębiorstw już istniejących, stosują przy tym swoją 

własną politykę w stosunku do potencjalnych inwestorów. 

Obok inicjatyw lokalnych oraz regionalnych w Turyngii ofererowane są możliwości 

udziału w programach zorientowanych na rzecz wsparcia MŚP, tworzonych na poziomie 

państwa federalnego. W tym zakresie następują szybkie zmiany, ponieważ oferta programowa 

jest szeroka i na bieżąco dostosowywania do zmieniających się potrzeb oraz warunków. 

Przykładowo można wskazać na Fundusz Innowacyjny w Turyngii, który oferuje możliwość 

współfinansowania projektów i działań związanych z pracami badawczo-rozwojowymi, 

przedsięwzięciami innowacyjnymi i pomocy przy wprowadzaniem przedsiębiorstwa na rynek. 

Ważna rolę pełnią banki i instytucje pożyczkowe, które oferują niskooprocentowane kredyty i 

pożyczki. Można tutaj przykładowo wskazać program KfW dla MŚP „Zatrudnienie i 

kwalifikacje”. Na terenie miasta istnieje możliwość korzystania ze wsparcia o charakterze 

publicznym w stosunku do MŚP, organizowanego i realizowanego w ramach wspomnianego 

już programu „Gemeinschaftsaufgabe zur Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“ 

(GRW). W ramach programu oferowane są ulgi inwestycyjne, nisko oprocentowane pożyczki 

oraz inne formy wsparcia finansowego. W szczególności w Erfurcie dotacje na inwestycje dla 

małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) regularnie mogą być przyznawane maksymalnie do 

50% wartości planowanych kosztów inwestycji. W wielu przypadkach udział ten może 

kształtować się na poziomie od 25 do 30% kwalifikowalnych kosztów inwestycji. W ramach 

struktury organizacyjnej urzędu miasta ofererowane są inne formy wsparcia za 

pośrednictwem funduszy i agencji, a także innych form organizacyjnych ukierunkowanych na 

rzecz MŚP, które są definiowane na poziomie państwa federalnego oraz krajów związkowych 

i są adresowane do osób fizycznych oraz do MŚP.  

Ważną częścią wsparcia dla MSP jest organizowanie różnych form pomocy w 

podnoszeniu kwalifikacji zawodowych. W procesie tym biorą udział placówki szkolne 

oferujące zróżnicowany profil nauki, podmioty i jednostki organizacyjne zajmujące się 

szkoleniem pod katem aktualnie zgłaszanych potrzeb ze strony MŚP, a także biorą udział 

szkoły wyższe zlokalizowane na terenie Turyngii. Na terenie kraju związkowego działa wiele 

uniwersytetów, tu warto wymienić: Uniwersytet Nauk Stosowanych w Erfurcie, Uniwersytet 
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Technologiczny w Ilmenau, Uniwersytet Friedricha Schillera w Jenie, University of 

Cooperative Education w Gera i Eisenach, Bauhaus-Universität w Weimarze, Uniwersytet w 

Erfurcie. Ważne miejsce w strukturze kształcenia i podnoszenia kwalifikacji zajmuje 

Bundesagentur für Arbeit – Regionaldirektion Sachsen-Anhalt Thüringen (Agencja 

Zatrudnienia) i Gesellschaft für Arbeits- und Wirtschaftsförderung des Freistaats Thüringen 

mbH (GFAW), (Towarzystwo Zatrudnienia i Rozwoju Gospodarczego Wolnego Państwa 

Turyngii), które oferują różnorodne możliwości pośrednictwa pracy i promocji zatrudnienia, a 

także szkoleń i dalszej edukacji. 

Badania dowodzą, że w regionie, podobnie jak w całym państwie niemieckim, są 

rozpowszechnione zróżnicowane formy wsparcia przedsiębiorczości pod kątem tworzenia 

firm, ich wejścia na rynek oraz nieprzerwanego prowadzenia działalności w kolejnych fazach 

rozwojowych. Z tego wynika dość szeroko stosowany mechanizm preorientowania zarówno 

przyszłych przedsiębiorców, jak i osoby już prowadzące działalność gospodarczą wobec 

szybko zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej, a także ewentualnych zmian o 

charakterze prawnym, organizacyjnym, czy też administracyjnym na poziomie lokalnym.  

W wielu jednostkach samorządu terytorialnego w ramach struktur urzędu funkcjonują 

Biura Rozwoju Gospodarczego. Przykładowo Biuro Rozwoju Gospodarczego utworzono w 

stolicy państwa związkowego mieście Erfurt. Biuro to zajmuje się dwojakiego rodzaju 

działalnością, po pierwsze stanowi pomoc w kontaktach z administracją regionalną, po drugie 

organizuje i ułatwia kontakty z innymi podmiotami i organizacjami zajmującymi się 

wsparciem MŚP. Jest punktem kontaktowym w strukturze administracji, gdzie przedsiębiorca 

lub osoba chcąca rozpocząć działalność gospodarczą może uzyskać daleko idącą pomoc. 

Powyższa jednostka organizacyjna stanowi wsparcie odnośnie do zasad funkcjonowania 

administracji lokalnej (miejskiej), a także pełni funkcję pośrednika jeśli chodzi o dostęp do 

informacji i kontaktów z otoczeniem gospodarczym. Należy podkreślić, że działalność ma 

charakter całkowicie bezpłatny, co do zasady stanowi główny cel działalności na rzecz 

wsparcia MŚP. Działalność ta ogniskuje się wokół następujących zakresów problemowych: 

pomoc w uzyskaniu lokalizacji, rozbudowy lub relokacji firmy w Erfurcie, pośrednictwo przy 

poszukiwaniu gruntów pod zabudowę oraz nieruchomościach użytkowych, doradztwo 

finansowe dla firm, w tym wsparcie w zakresie wskazania źródeł finansowania o charakterze 

zwrotnym i bezzwrotnym, konsultacje, pomoc ze strony miasta przy wchodzeniu na rynek, 

udostępnianie zasobów informacji gospodarczej, gromadzonych w ramach działalności Biura 

Rozwoju Gospodarczego.  

Wobec wyżej przedstawionych faktów należy zauważyć, że samorząd gminny w 

Niemczech nie musi angażować się znacząco w procesy wsparcia małych i średnich 

przedsiębiorstw. Działania samorządu sprowadzają się do prowadzenia akcji informacyjnych i 

konsultacyjnych, stanowiąc często dla przedsiębiorców pierwsze miejsce kontaktu i rozmowy 

na temat możliwości prowadzenia działalności gospodarczej. W ramach posiadanego zasobu 

informacji gminy występują w roli pośrednika, jeśli chodzi o możliwości dotarcia do 

informacji oraz w roli podmiotów działających w dobrze zorganizowanych strukturach 

zawodowych. Gminy nie angażują środków budżetowych w formie dofinansowania 

działalności MŚP. Zgodnie z przepisami budżetowymi środki finansowe wykorzystywane są 

głównie na realizację zadań własnych i ograniczają się do sfery usług publicznych. 
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W Niemczech istnieje powszechne przekonanie odnośnie do rangi i znaczenia małych 

i średnich przedsiębiorstw  w strukturze gospodarki, na te grupę przedsiębiorstw kładzie się 

duży nacisk organizując silne wsparcie ze strony zróżnicowanych podmiotów 

organizacyjnych o charakterze finansowym i niefinansowym. Małe i średnie przedsiębiorstwa 

w Niemczech szeroką płaszczyznę współpracy co sprawia, że mamy do czynienia z dobrze 

rozwiniętym systemem, obejmującym większość problemów z jakimi może spotkać się mała 

przedsiębiorczość. Cele jakie stoją przed MSP w Niemczech obejmują szeroki zakres 

działalności gospodarczej w kraju, a także w szerszym wymiarze międzynarodowym. 

Internacjonalizacja działalności MŚP w Niemczech jest jednym z priorytetów, świadczy o 

tym obecność firm niemieckich w różnych częściach świata. Ma to obecnie duże znaczenie w 

warunkach integracji europejskiej, a także w warunkach procesów globalizacyjnych. Należy 

zatem sądzić, że znaczenie MŚP w rozwoju społeczno-gospodarczym Niemiec będzie 

zwiększało się. Taką tezę pozwalają postawić nowe trendy w gospodarce światowej, jak 

cyfryzacja, restrykcyjne wymogi ochrony środowiska, gospodarka oparta na wiedzy, czy też 

inne kierunki działań, które dotychczas tradycyjnie nie były spotykane.  
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SZWAJCARIA (MAŁE I ŚREDNIE PRZEDSIĘBIORSTWA W SZWAJCARII – 

ROZWÓJ I ZASADY WSPARCIA) 

 

Krzysztof Jarosiński 

Benedykt Opałka 

 

Szwajcaria zajmuje centralne miejsce w Europie, jest państwem o stosunkowo 

niewielkiej liczbie ludności w porównaniu z dużymi państwami europejskimi, charakteryzuje 

się jednak wyraźną odrębnością polityczną oraz społeczno-gospodarczą w stosunku do wielu 

państw w Europie. W pierwszej kolejności należy zwrócić uwagę na wielokulturowość 

Szwajcarii posiadającą swoje uwarunkowania oraz ugruntowanie w jej wielowiekowej 

historii. Wielokulturowość wiąże się z odejściem od forsowania w przeszłości idei państwa 

monokulturowego i jednojęzycznego oraz wiąże się z zwróceniem w kierunku  poszanowania 

wartości demokratycznych, które obecnie ogniskują się wokół różnorodności językowej 

obywateli posługujących się w państwie czterema językami: niemieckim, francuskim, 

włoskim oraz retoromańskim, przy czym językiem niemieckim posługuje się 73% obywateli, 

językiem francuskim 21%, włoskim 4% oraz językiem retoromańskim 0,6%. Wiąże się także 

z akceptacją wielowyznaniowości występujących grup społecznych, a także ogniskuje się 

wokół problemów występujących na styku pracodawcy oraz związki zawodowe
90

.  

Mimo występujących licznych zróżnicowań społeczno-kulturowych społeczeństwo 

Szwajcarii posiada określoną własną tożsamość, co wynika z umiejętności utworzenia 

specyficznych instytucji o charakterze politycznym. To właśnie tym instytucjom przypisuje 

się funkcję jednoczącą społeczeństwo Szwajcarii, co odegrało ważną rolę w umocnieniu 

struktur samorządowych na poziomie lokalnym i regionalnym, a także utworzeniu 

specyficznej formy państwowości Szwajcarii. Uwarunkowania historyczne i świadomość 

wartości wynikających z tradycji społeczności żyjących na obszarze dzisiejszej Szwajcarii 

wpłynęły bezpośrednio na wzajemne poszanowanie i dążność do utrzymania wcześniej 

zdobytych wartości w nowych warunkach społeczno-gospodarczych i politycznych 

współczesności. Liczba ludności Szwajcarii od wielu lat kształtuje się na zbliżonym poziomie 

z tendencją do nieznacznego zwiększania się. W latach 2000-2019 tempo wzrostu liczby 

ludności kształtowało się na poziomie ok. 1% rocznie, przy czym począwszy od roku 2015 

wskaźnik ten ulegał systematycznemu obniżaniu. Szwajcaria charakteryzuje się wysokim 

odsetkiem ludności mieszkającej w miastach, wskaźnik urbanizacji w latach 2000-2019 

kształtował się na poziomie ok. 74%. Wybrane dane demograficzne przedstawiono w tabeli 1. 

 

Tabela 1. Wybrane informacje o sytuacji społeczno-gospodarczej Szwajcarii 
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2010 2012 2014 2016 2017 2018 

Liczba ludności ogółem 7824909 7996861 8188649 8373338 8451840 8516543 

Roczne tempo zmian liczby ludności 

w % 1,04 1,06 1,22 1,09 0,93 0,76 

Ludność w miastach w relacji do 

ludności ogółem (w %) 73,61 73,65 73,70 73,74 73,76 73,80 

Gęstość zaludnienia (na km
2
) 198,0 202,4 207,2 211,9 213,9 215,5 

PKB (w mld USD) 583,78 668,04 709,18 670,18 678,97 705,50 

Roczna stopa wzrostu PKB (w %) 3,00 1,01 2,45 1,60 1,62 2,54 

PKB na 1 mieszkańca (w USD) 74605,7 83538,2 86605,6 80037,5 80333,4 82838,9 

Roczne tempo zmian PKB na 1 

mieszkańca (w %) 1,94 -0,06 1,21 0,50 0,67 1,76 

PKB na 1 zatrudnionego*  103103,6 101810,7 103277,1 103063,4 103485,4 105459,7 

Bezrobocie ogółem w relacji do 

zasobów siły roboczej ogółem (w %) 4,81 4,48 4,83 4,92 4,80 - 

* według parytetu siły nabywczej (PPP, Purchasing Power Parity) USD z 2011 r. 

Źródło: zestawienie własne na podstawie danych źródłowych zaczerpniętych z The World Ban DataBank, 

http://api.worldbank.org/v2/en/country/CHE?downloadformat=excel. 

 

Jeśli chodzi o ustrój polityczny, to Szwajcaria jest państwem federacyjnym. Oznacza 

to, że organizacyjnie składa się z państwa centralnego, które funkcjonuje w oparciu o 

konstytucję państwa oraz składa się z 26 kantonów, które w praktyce posiadają status 

jednostek o dużym stopniu niezależności, łącznie z prawem ustanawiania własnej 

konstytucji
91

. Kantony różnią się między sobą pod wieloma względami, w szczególności 

wielkością terytorium, sytuacją demograficzną, sytuacją gospodarczą, a także siłą wpływów 

politycznych na sprawy kantonu, a także na relacje pomiędzy kantonem a państwem 

federalnym. Można przyjąć, że kantony z uwagi na swoją niezależność i podmiotowość, 

stanowią swego rodzaju państwa członkowskie, sfederowane w ramach państwa 

szwajcarskiego. Kantony jasno zostały zdefiniowane, co ma w praktyce oznaczać 

zapewnienie gwarancji konstytucyjnej ich istnienia. Struktura polityczno-organizacyjna 

kantonów przewiduje podział na mniejsze jednostki organizacyjne podstawowego podziału 

administracyjnego państwa, zwane gminami. Jeśli chodzi o kantony, to z organizacyjnego 

punktu widzenia, zasady funkcjonowania tych jednostek są jednoznacznie ukonstytuowane. 

Jeśli chodzi natomiast o gminy, to w Szwajcarii mamy do czynienia ze zróżnicowanymi 

kategoriami gmin w zależności od trybu ich powoływania. Gminy funkcjonują w Szwajcarii 

na podstawie wyodrębnionych przepisów prawa, podobnie jak ma to miejsce w odniesieniu 

do zasad funkcjonowania Federacji Szwajcarskiej oraz kantonów. Możemy zatem mówić o 

gminach politycznych, obywatelskich i wyznaniowych.  

Szwajcaria składa się, jak wspomniano, z 26 kantonów, w tym trzech samodzielnych 

półkantonów. Przeciętna powierzchnia kantonu wynosi 1600 km². Każdy kanton posiada 

własną konstytucję. Określa ona m.in.: zasady działania jednostek tworzących prawo 

(parlamenty), zasady działania jednostek egzekwujących prawo (sądy, prokuratura, policja) 
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oraz zasady działania jednostek sprawujących bieżące rządy (władze lokalne). W większości 

kantonów funkcjonują jednoizbowe parlamenty, w których zasiada od 58 do 200 posłów, 

natomiast rządy lokalne sprawuje od 5 do 7 ministrów. Władze w kantonach samodzielnie 

określają stopień autonomii gmin, które wchodzą w ich skład. 
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Źródło: Statistischer Atlas der Schweiz, Bundesamt für Statistik, Neuchâtel 2009-2019. 

 

Szwajcaria charakteryzuje się dużym rozdrobnieniem przestrzennym gmin. Przy 

stosunkowo niewielkiej powierzchni oraz liczbie ludności, na koniec 2018 r. w Szwajcarii 

funkcjonowało 2236 gmin. Rozdrobnienie to jest wyraźnie widoczne zwłaszcza z punktu 

widzenia liczby ludności gmin w ujęciu administracyjnym. I tak na terenie Szwajcarii 

możemy spotkać gminy o liczbie mieszańców od kilkunastu do kilkudziesięciu osób, które 

należą od najmniejszych jednostek osadniczych w Szwajcarii, możemy także spotkać gminy o 

liczbie ludności nieco większej, gdzie liczebność nadal jest niewielka. Oznacza to, że 

potencjał społeczno-gospodarczy gmin w istniejącym układzie administracyjnym w  

Szwajcarii nie jest duży. Oznacza to, że indywidualnie takie gminy mają znacznie 

ograniczone możliwości prowadzenia działalności. Należy zaznaczyć, że w ponad połowie 

gmin w Szwajcarii liczba ludności nie przekraczał 15, tys. osób. Rozkład liczby ludności w 

gminach w Szwajcarii jest wyraźnie widoczny przy wyznaczeniu przedziałów wielkości gmin 

w oparci o liczbę ludności. Szczegółowe dane zamieszczono w zastawieniu poniżej:  

gminy o liczbie mieszkańców od 12 do 499, odnotowano  397 jednostek,  

gminy o liczbie mieszkańców od 500 do 999, odnotowano 389 jednostek,  

gminy o liczbie mieszkańców od 1000 do 1999, odnotowano 516 jednostek,  

gminy o liczbie mieszkańców od 2000 do 4999 , odnotowano 538 jednostek,  

gminy o liczbie mieszkańców od 5000 do 9999, odnotowano 238 jednostek,  

gminy o liczbie mieszkańców od 10000 do 409241 odnotowano 158 jednostek. 
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Należy zwrócić uwagę na proces sprawowania władzy w gminach szwajcarskich. 

Wygląda on odmiennie we wspomnianych gminach najmniejszych, niż ma to miejsce w 

gminach o stosunkowo dużej liczbie mieszańców. W gminach małych zgromadzenie gminne 

złożone ze wszystkich mieszkańców jest organem stanowiącym. Rozstrzyganie spraw 

odbywa się zatem za pośrednictwem wyrażenia opinii przez ogół zebranych mieszańców, co 

stanowi wyraz demokracji bezpośredniej,. Taka sytuacja ma miejsce w ok. 85% gmin w 

Szwajcarii. W większych gminach proces sprawowania władzy polega na wyłanianiu 

organów przedstawicielskich i jest bardziej zbliżony do rozwiązań znanych z innych państw 

europejskich. Oznacza to odejście w niektórych gminach od demokracji bezpośredniej, 

częściej spotykanej w gminach małych, na rzecz demokracji przedstawicielskiej
92

. 

System podatkowy w Szwajcarii jest uznawany za system dopracowany oraz spójny: 

prawo do ustalania i nakładania podatków mają podmioty na szczeblu federalnym, 

kantonalnym i gminnym. W Szwajcarii występuje specyficzna konkurencja podatkowa, która 

polega na promowaniu bardzo niskich stawek podatkowych.  

Najważniejszym podatkiem, z punktu widzenia działalności gospodarczej jest podatek 

od wypracowanego zysku (CIT). W Szwajcarii stawka tego podatku należy do najniższych w 

świecie i wynosi 8,5%. Jeszcze niższe podatki od zysku pobierają władze kantonalne w 

sytuacji, gdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą ma formę prawną fundacji, 

związku, lub organizacji wyznaniowej, w takich przypadkach stawka wynosi 4,25%. 

Wysokość podatku dochodowego od osób fizycznych PIT w skali federalnej wynosi 11,5% i 

ma charakter progresywny.  

Jeśli chodzi o podatek od towarów i usług w Szwajcarii stawka należy do najniższych 

wśród państw OECD i wynosi 8%,  natomiast w odniesieniu do towarów rolno-spożywczych 

wynosi 2,5%. Poza podatkami federalnymi w Szwajcarii obowiązują podatki kantonalne, przy 

czym ich wysokość różni się w poszczególnych kantonach. Przykładowo w kantonie Schwyz 

wynosi 2,25%, natomiast w kantonie Basel Stadt sięga 22%. Warto podkreślić, że kantony 

mają swobodę ustalania podatków i różnicują stawki CIT i PIT tak, aby tworzyć najlepsze 

warunki dla rozwoju przedsiębiorczości, w tym także MŚP. 

Jeśli chodzi o podatek PIT, stawki podatkowe w kantonach kształtują się w przedziale 

od 1,8% (Obwalden) do 26% (Basel-Stadt). Kantony nastawione na rozwój 

przedsiębiorczości oraz zainteresowane rozwojem MŚP starają się ustalać mniejsze stawki 

podatku (Zug – 8,0%, Schwyz 3,7%, Jura 6,6%). Nie pozostaje to bez znaczenia dla decyzji 

lokalizacyjnych przedsiębiorców, którzy widzą w niższych stawkach podatku PIT lepsze 

warunki rozwoju własnych firm, dotyczy to w dużej mierze firm z  grupy MŚP. 

Trzecią ważną grupę podatkową stanowią podatki gminne. W szczególności chodzi 

tutaj o trzecią składową część podatków CIT oraz PIT. Stawki tych podatków utrzymują się w 

granicach wartości dla kantonów. W ramach władztwa podatkowego gmin istnieje możliwość 

ustalenia preferencyjnych stawek podatkowych, które są przedmiotem indywidualnych 

ustaleń pomiędzy inwestorem a władzami gminy. 

Szwajcaria zajmuje wysoką pozycję w międzynarodowych rankingach 

przedsiębiorczości. Jak wynika z analizy Global Entrepreneurship and Development Index 

(GEDI) otoczenie gospodarcze Na tle sytuacji na świecie w Szwajcarii stworzono doskonałe 
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środowisko dla rozwoju przedsiębiorczości. Sytuację tę można zilustrować wskaźnikami 

dającymi porównywalność wyników w szerszym układzie Państw. Pomocna tutaj jest 

metodologia GEDI. Zgodnie z tą metodologią gromadzone są dane na temat postaw 

przedsiębiorczych, umiejętności i aspiracji lokalnej ludności, a następnie porównuje się z 

istniejącą „infrastrukturą” społeczną i gospodarczą. Ten proces prowadzi do utworzenia 14 

„filarów”, które GEDI wykorzystuje do pomiaru stanu regionalnego ekosystemu. W roku 

2018 Szwajcaria zajęła 2 miejsce za Stanami Zjednoczonymi w rankingu utworzonym w 

oparciu o wartość indeksu GEI, stanowiącego syntetyczny pomiar przedsiębiorczości w 

krajach charakteryzujących się wysokim poziomem innowacji w gospodarce. Dane liczbowe 

dla indeksu GEI przedstawiono w tabeli 2. 

 

Tabela 2. Wskaźniki GEI w wybranych państwach świata w roku 2018. 

Pozycja rankingowa Państwo GEI Indeks w % 

1 United States 83,6 

2 Switzerland 80,4 

3 Canada 79,2 

4 United Kingdom 77,8 

5 Australia 75,5 

6 Denmark 74,3 

7 Iceland 74,2 

8 Ireland 73,7 

9 Sweden 73,1 

10 France 68,5 

11 Netherlands 68,1 

12 Finland 67,9 

13 Hong Kong 67,3 

14 Austria 66,0 

15 Germany 65,9 

30 Poland 50,4 

Żródło: Global Entrepreneurship and Development Index (GEDI) 2018. 

 

Fundamentem szwajcarskiej polityki gospodarczej dotyczącej MŚP jest aktywne wspieranie 

tego segmentu gospodarki. W gospodarce Szwajcarii małe i średnie przedsiębiorstwa 

odgrywają fundamentalną rolę. MŚP stanowią ogromną większość przedsiębiorstw, które 

tworzą dwie trzecie miejsc pracy. W Szwajcarii  małe i średnie przedsiębiorstwa definiowane 

są tak samo jak w Unii Europejskiej. Przedsiębiorstwa, niezależnie od ich struktury prawnej i 

profilu działalności są zaliczane do MŚP, jeżeli liczba zatrudnionych jest mniejsza niż 250 

osób. W tabeli 3 przedstawiono podstawowe dane empiryczne charakteryzujące 

przedsiębiorstwa  w podziale na kategorie wielkości w roku 2016.  

 

Tabela 3. Charakterystyka przedsiębiorstw w Szwajcarii według liczby zatrudnionych w roku 

2016 
Wielkość przedsiębiorstwa 

mierzona liczbą 

zatrudnionych 

Liczba 

przedsiębiorstw 

Udział w ogólnej 

liczbie 

przedsiębiorstw 

Liczba 

zatrudnionych 

Udział w ogólnej 

liczbie 

zatrudnionych w 
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w % % 

1  295 289 50,4 295 289 6,7 

2 s 84 728 14,5 169 456 3,8 

3-4  82 340 14,1 278 780 6,3 

5-9  63 805 10,9 413 282 9,4 

10-19  31 974 5,5 425 861 9,7 

20-49  17 542 3,0 525 183 11,9 

50-99  5 700 1,0 391 599 8,9 

100-199  2 705 0,5 371 210 8,4 

200-249  541 0,1 120 050 2,7 

SME Subtotal (1-249)  584 624 99,7 2 990 710 67,8 

250-499  923 0,2 312 509 7,1 

500-999  384 0,1 268 365 6,1 

More than 1,000  283 0,1 842 727 19,1 

Total companies 586 214 100,0 4 414 311 100,0 

Micro-enterprises (1-9) 526 162 89,8 1 156 807 26,2 

Small enterprises (10-49) 49 516 8,5 951 044 21,5 

Medium-sized enterprises 

(50-249) 
8 946 1,5 882 859 20,0 

Large enterprises (250+) 1 590 0,3 1 423 601 32,3 

Total companies 586 214 100,0 4 414 311 100,0 

Źródło: zestawienie własne na podstawie STATENT 2018.  

Na poziomie państwa przywiązuje się szczególną uwagę na MŚP i dąży do ułatwienia 

prowadzenia działalności gospodarczej prze małe i średnie przedsiębiorstwa. Stosując 

zindywidualizowane zasady, państwo federalne podejmuje działania na rzecz uproszczenia 

funkcjonowania i utrzymania możliwie najlepszego środowiska dla właściwego rozwoju 

omawianej grupy firm. Główne cele strategii rozwoju MŚP w Szwajcarii obejmują 

zmniejszenie obciążeń administracyjnych, rozwijanie e-administracji, zachęcanie do 

zakładania firm, poprawę warunków finansowania firmy, ułatwienie dostępu do rynku oraz 

promowanie innowacji. 

Kluczowa rola w polityce promocji MŚP przypada Sekretariatowi Stanu ds. 

Gospodarczych (SECO). Jest to podmiot utworzony przez rząd federalny, którego działalność 

koncentruje się na wszystkich kluczowych kwestiach związanych z polityką gospodarczą i 

rynkiem pracy. Celem działalności jest przyczynianie się do trwałego rozwoju gospodarczego, 

wysokiego poziomu zatrudnienia oraz zabezpieczania właściwych warunków pracy poprzez 

tworzenie wewnętrznych koniecznych ram organizacyjno-prawnych, gospodarczych, jak 

również promowanie polityki zagranicznej. Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych działa w 

ścisłej współpracy z wieloma partnerami w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw, w 

tym z  Switzerland Global Enterprise, Swiss Insurance Risk Insurance (SERV) i czterema 

szwajcarskimi spółdzielniami gwarancyjnymi. W pracach na rzecz MŚP zaangażowany jest 

również Sekretariat Stanu ds. Edukacji, Badań Naukowych i Innowacji (SEFRI). Ważnymi 

partnerami Sekretariatu Stanu ds. Gospodarczych, działającymi na rzecz wspierania 

działalności MŚP są podmioty sektora gospodarczego, takie jak Union Suisse des Arts et 

Métiers (USAM), Fédération des entreprises suisses oraz stowarzyszenia branżowe 

wywodzące się z różnych sektorów. 
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Struktura administracyjna oraz przestrzenna w Szwajcarii powoduje, że wsparcie dla 

małych i średnich przedsiębiorstw jest organizowane przede wszystkim na poziomie 

kantonów oraz na poziomie rządu federalnego. Na poziomie gmin organizowanie własnych 

autonomicznych systemów wsparcia dla MSP spotykamy jedynie w większych miastach, ich 

zakres jest jednak ograniczony i także w praktyce odwołuje się do oferty ze strony rządu 

federalnego i struktur administracji kantonalnej. Słabszy potencjał społeczno-gospodarczy 

części gmin w Szwajcarii nie daje możliwości organizowania na szersza skalę własnego 

systemu wspierania MŚP. 

Wspieranie małych i średnich przedsiębiorstw w Szwajcarii znajduje się głównie w 

gestii rządu federalnego oraz rządów kantonalnych. Rząd federalny i kantony dążą do 

poprawy doskonalenia metod finansowania MŚP tym samym zapewniając tej grupie 

przedsiębiorstw ważne finansowanie uzupełniające w stosunku do zasobów już posiadanych 

przez przedsiębiorstwa. W otoczeniu biznesu funkcjonuje duża liczba podmiotów 

zajmujących się zróżnicowanymi w swym charakterze działaniami wspierającymi małych i 

średnich przedsiębiorców. W ramach działań rządu federalnego organizowane jest wsparcie 

wydajnym i rentownym MŚP w uzyskiwaniu dostępu do korzystnych kredytów bankowych 

poprzez organizowanie gwarancji kredytowych na drodze finansowania spółdzielni gwarancji 

kredytowych. 

Jeśli chodzi o pozycję jednostek samorządu terytorialnego i ich zaangażowanie w 

proces wspierania działalności oraz rozwoju MŚP, to sytuacja jest skomplikowana. Przede 

wszystkim wyłania się tutaj istotny problem dwubiegunowości potencjału rozwojowego 

jednostek samorządu terytorialnego, związanej z jednej strony z występowaniem gmin o 

bardzo małym potencjale rozwojowym i niewielkiej liczbie ludności, co wynika z dużego 

rozdrobnienia gmin w Szwajcarii, jako rezultat tworzenia gmin o niewielkiej liczbie ludności, 

z drugiej strony związanej  z występowaniem gmin, gdzie potencjał ten jest duży zarówno 

jeśli chodzi o zasoby, jak i liczbę mieszańców i w sposób naturalny stają się adresatem i 

odbiorcami różnych form wsparcia dla MŚP. Należy zatem zwrócić  uwagę na 6 regionów 

aglomeracyjnych: Berno, Zurich, Lucerna, Bazylea, Genewa i Lozanna. Obszary te skupiają 

w strefach miejskich wymienionych miast oraz w połączniu ze strefami podmiejskimi 

znaczący potencjał ludnościowy oraz gospodarczy. 

W Szwajcarii znaczącą część wsparcia finansowego dla gmin a także dla MSP oferują 

wyspecjalizowane podmioty bankowe. Przykładem może być Bank Vontobel, z siedzibą w 

Bernie, oferuje kredyty, a także inne instrumenty finansowe odbiorcom instytucjonalnym, w 

tym gminom oraz małym i średnim przedsiębiorcom. Tego typu rozwiązań w Szwajcarii 

znajduje się wiele, co oznacza, że główną rolę w finansowaniu MŚP w Szwajcarii przejęły 

wspomniane podmioty o zróżnicowanych formach organizacyjnych oraz banki. Analiza 

poszczególnych gmin w Szwajcarii dowodzi, że na poziomie jednostek samorządu 

terytorialnego nie organizuje się instytucjonalnych form wsparcia dla MŚP. Z racji dużej 

liczby MSP w Szwajcarii, wysokiego udziału zatrudnionych w tej grupie przedsiębiorstw w 

zatrudnieniu w kraju ogółem oraz wysokiego odsetka wytworzonego PKB, różne formy 

wsparcia dla MŚP znalazły swoje rozwiązanie instytucjonalne w jednostkach organizacyjnych 

powoływanych na poziomie państwa lub na poziomie kantonów, a także jako podmioty 

instytucjonalne organizowane w formie własności grupowej. W proces ten włączyły się także 

podmioty bankowe przygotowując wyspecjalizowana ofertę właśnie dla gmin i małych i 
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średnich przedsiębiorstw w formie start-upów oraz wsparcia dla przedsiębiorstw już 

istniejących. 

W Szwajcarii dużą wagę przywiązuje się do dobrze wyszkolonych pracowników, 

wysokiej klasy specjalistów i menedżerów. Powszechnie uważa się, że taka kadra jest 

podstawowym warunkiem, jeśli chodzi o rozwój firm. Jednostką wiodąca zapewniającą w 

Szwajcarii możliwości kształcenia i szkoleń jest Sekretariat Stanu ds. Edukacji, Badań 

Naukowych i Innowacji (SERI). Instytucja ta zapewnia, szerokie możliwości podnoszenie 

kwalifikacji na różnych poziomach – od kształcenia i szkolenia zawodowego po szkolnictwo 

wyższe. MŚP, które angażują pracowników w proces kształcenia oraz szkoleń, mogą 

korzystać z różnych forma wsparcia: mogą liczyć na atrakcyjny poziom opłat za szkolenia, 

sprawdzony i wysoki poziom szkoleń i szeroki zasób korzyści z tym związanych, a także na 

kreatywne środowisko stymulujące podejmowanie nowych idei, pomysłów i rozwiązań jeśli 

chodzi o przyszłe prowadzenie firmy. 

Państwowy Sekretariat ds. Edukacji, Badań Naukowych i Innowacji współpracuje z 

administracją rządów kantonalnych, organizacjami i stowarzyszeniami zawodowymi oraz 

gospodarczymi, a także z innymi partnerami społecznymi, starając się zapewnić 

wystarczającą liczbę miejsc nauki zawodu oraz rozwijać nowoczesne programy kształcenia i 

szkolenia zawodowego (Vocational and Professional Education and Training, VPET). SERI 

organizuje i promuje wśród zainteresowanych program matury zawodowej oraz tworzy 

możliwości kształcenia i szkolenia zawodowego od poziomu zawodowego (zawodowe 

kolegia i federalne egzaminy zawodowe i kwalifikacyjne) po instytucje szkolnictwa 

wyższego. W centrum uwagi SERI znajdują się innowacje, a zatem zwrócenie się w kierunku 

takich zawodów lub form edukacji, gdzie za główny cel stawia się profil absolwenta o dużym 

potencjale innowacyjnym. Celem Państwowego Sekretariatu ds. Edukacji, Badań Naukowych 

i Innowacji jest także nawiązywanie współpracy w układzie międzynarodowym.  

Ważną funkcję w tym zakresie pełnia kantonalne biura VPET, gdzie można uzyskać 

indywidualne porady i wsparcie, informacje nt. kształcenia i szkolenia zawodowego, a także 

materiały dydaktyczne, podręczniki oraz inne pomoce konieczne w procesie kształcenia i 

szkolenia zawodowego. Fundacja „CH Stiftung” oferuje np. szeroki zakres programów 

wymiany, zarówno w Szwajcarii, w Europie, jak również na całym świecie. Fundacja w swej 

działalności wspiera przedsiębiorstwa oraz osoby zainteresowane, zwłaszcza ludzi młodych, 

tak aby obie strony mogły skorzystać z wymiany oraz uzyskać określoną wartość dodaną 

wynikającą ze współpracy. 

Ważnym zakresem działalności jest działalność informacyjna, realizowana za 

pośrednictwem portalu szkolenia zawodowego BERUFSBILDUNGPLUS.CH, który 

zapewnia dostęp do wielu istotnych informacji, przydatnych linków oraz miejsc, gdzie można 

zwrócić się o pomoc. Ważną częścią działalności kantonalnych biur VPET jest wyróżnienie 

przedsiębiorstw, które angażują się w szkolenia, a także organizują różne formy mobilności. 

Mobilność odgrywa w systemie wsparcia MŚP kluczową rolę, stwarza bowiem możliwość 

łatwego dostępu do zróżnicowanych form szkoleń, podjęcia praktyk zawodowych, 

uzupełnienia już posiadanego wykształcenia nawet w miejscach znajdujących się w pewnym 

oddaleniu od obszarów o bardzo słabym potencjale rozwojowym. Łatwość przemieszczania 

się, a zatem duża mobilność w wymiarze społecznym powoduje, że łatwo jest osobom 

prywatnym czy przedsiębiorcom zainteresowanym usługami szkoleniowymi lub wsparciem 
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finansowym dotrzeć do dobrze zorganizowanych ośrodków świadczących tego rodzaju usługi 

bez konieczności lokalizacji tego typu instytucji lokalnie, czyli tam gdzie zlokalizowane są 

przedsiębiorstwa czy też w miejscach zamieszkania osób zainteresowanych. W tym modelu 

organizacji szkoleń oraz wsparcia MŚP dąży się zatem do tworzenia krajowych i 

regionalnych centrów ogniskujących w sobie szereg zróżnicowanych swej ofercie działań, z 

odstąpieniem od tego typu działalności w gminach małych, o małym potencjale 

gospodarczym. 

W Szwajcarii bardzo ważną rolę w wspieraniu rozwoju nowych technologii oraz 

kreowania innowacyjnych zachowań odgrywa stowarzyszenie po nazwą SwissParks.ch 

(Association of Swiss Technology Parks and Bussines Incubators). Stowarzyszenie to skupia 

45 członków, którzy zajmują się wspieraniem innowacji w wspieraniem już istniejących 

przedsiębiorstwa oraz dostarczaniem rozwiązań w formie wsparcia dla start-upów. Do 

najważniejszych podmiotów  wchodzących w skład organizacji zaliczyć należy: Ateliers de 

Renens, BIO-TECHNOPARK®, Biopôle, business parc Reinach, CP START-UP, Creapole, 

E-Tower, EPFL Innovation Park, CimArk, FONGIT, Fri Up, glaTec, Grow, be-advanced AG, 

ITS Schaffhausen, MicroPark Pilatus, Microcity, STARTFELD, Technopôle Sainte-Croix, 

TECHNOPARK® Aargau, TECHNOPARK® Luzern, TECHNOPARK® Liechtenstein AG, 

TECHNOPARK® Winterthur, TECHNOPARK® Zürich, Technopôle Sainte-Croix, 

TECNOPOLO® Ticino, TecOrbe, Technologiepark Basel AG, Y-PARC – Swiss 

Technopole
93

.  

Zakresem działania aktualnie objętych jest ponad 2000 firm. Misją stowarzyszenia 

SwissParks jest wspieranie innowacji w Szwajcarii przy czym utworzone centrum innowacji 

zajmuje się promocją i wymianą doświadczeń, kreowaniem wspólnych inicjatyw swoich 

wśród członków i poprawą ich wzajemnej współpracy tak, aby dzięki nowym, niekiedy 

przełomowym koncepcjom i  rozwiązaniom osiągać sukcesy w działalności gospodarczej w 

Szwajcarii oraz na całym świecie. 

Stowarzyszenie w ramach wyznaczonej misji realizuje następujące cele w odniesieniu 

do swoich członków: 

 rozwija powiązania sieciowe  wśród  swoich członków i wśród współpracowników, 

 Prowadzi upowszechnianie i wzajemna wymianę w odniesieniu do wypracowanych 

rozwiązań modelowych (nowe metody zarządzania, nowe metody prowadzenia biznesu,  

czy też szeroko rozumiane nowe inicjatywy w sferze gospodarczej), 

 gromadzi informacji o  różnych start-upach, 

 bada i monitoruje wpływ parków technologicznych i inkubatorów przedsiębiorczości na 

szwajcarską gospodarkę, 

 wykazuje aktywność jako Think Tank i łączy swoje wysiłki z inicjatywami władz 

publicznych w formie organizowania  udziału w debatach publicznych na temat 

zaawansowanych technologii,  inkubacji MŚP przedsiębiorstw oraz uzyskiwanych 

efektów w przedsiębiorstwach, 

 działa podobnie, jak znane organizacje zagraniczne, takie jak IASP (International 

Association of Science Parks and Areas of Innovation) (zasięg globalny), NBIA 
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(National Business Incubation Association.USA), ADT (Bundesverband Deutscher 

Innovations-, Technologie- und Gründerzentren e.V., Niemcy), Retis  (Francja). 

W Szwajcarii dużą wagę przykłada się do rozwoju systemu transportowego. 

Mobilność jest traktowana jako jeden  z ważniejszych czynników rozwoju społeczno-

gospodarczego. Ma miejsce nieustanny wzrost natężenia ruchu, a także szybko zmieniające 

się ogólne warunki ekologiczne, technologiczne, społeczne i gospodarcze. Głównymi 

wyznacznikami rozwoju transportu są energooszczędność, mała terenochłonność oraz  

możliwie najlepsze dostosowanie do potrzeb społecznych. Polityka transportowa w 

Szwajcarii jest zgodna z zasadą zrównoważonego rozwoju, co oznacza, że dąży się do 

wprowadzania wydajnych rozwiązań w zakresie mobilności, które mogą przynieść korzyści 

możliwie szerokim grupom odbiorców. Polityka transportowa w Szwajcarii na każdym 

poziomie kompetencji musi  zapobiegać niszczeniu zasobów naturalnych i gwarantować 

bezpieczeństwo ruchu.  

Cele polityki transportowej w Szwajcarii zostały zawarte w wytycznych DETEC 2040 

Federalnego Urzędu Rozwoju Przestrzennego (ARE), opracowanych we współpracy z 

biurami DETEC i jego Sekretariatem Generalnym
94

. Polityka transportowa uwzględnia zatem 

potrzeby wszystkich interesariuszy życia publicznego w Szwajcarii. Integruje zadania na 

poziomie państwa, do czego możemy zaliczyć rozwój infrastruktury transportowej w zakresie 

transportu szynowego, rozbudowy dróg kołowych oraz transportu lotniczego, a także 

integruje zadania wynikające z potrzeb społeczno-gospodarczych na poziomie samorządu 

terytorialnego. Mając na uwadze znaczne zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego 

w Szwajcarii jeśli chodzi o liczbę ludności oraz własny potencjał ekonomiczny, podejście do 

zadań wynikających z polityki transportowej jest zróżnicowane pomiędzy gminami małymi, a 

gminami o stosunkowo dużej liczbie ludności. Zróżnicowanie to sprawia, że znaczenie 

autonomicznych decyzji jednostek samorządu terytorialnego w zakresie polityki 

transportowej i jej powiazań z rozwojem społeczno-gospodarczym jest różne w zależności od 

zdolności do finansowania przedsięwzięć inwestycyjnych zorientowanych na infrastrukturę 

społeczno-gospodarczą, w tym infrastrukturę transportową.  

Dodatkowo należy zwrócić uwagę na szczególne funkcje, jakie pełnią jednostki 

osadnicze w Szwajcarii z punktu widzenia potrzeb wewnętrznych społeczeństwa 

szwajcarskiego, jak też w wymiarze międzynarodowym. Przykładowo miasto Zurich poza 

wypełnianiem funkcji miejskich oraz rozwijania własnego potencjału gospodarczego pełni 

szereg funkcji o szerszym znaczeniu. I tak jedna trzecia wszystkich banków i towarzystw 

ubezpieczeniowych istniejących w Szwajcarii posiada swoją siedzibę w Zurychu lub w 

okolicy, w tym przykładowo Credit Suisse i UBS (częściowo z siedzibą w Bazylei), Zurich 

Financial Services, Swiss Re i Swiss Life. Natomiast około 40% (około 91 000) osób 

pracujących w szwajcarskim sektorze finansowym jest zatrudnionych w regionie Zurychu95. 

Mimo pełnienia szeregu funkcji krajowych i dużego znaczenia międzynarodowego 

Zurich w ograniczonym zakresie zajmuje się promocją i wsparciem małych i średnich 

przedsiębiorstw. W mieście funkcjonuje Biuro Rozwoju Gospodarczego miasta Zurych, które 

jest punktem kontaktowym dla MŚP. Punkt kontaktowy jest odpowiedzialny za sprawy 
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 Zukunft Mobilität Schweiz UVEK-Orientierungsrahmen 2040, Bern 2017, s. 3-27. 
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 https://www.stadt-
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dotyczących małych i średnich przedsiębiorstw w ramach administracji miasta. Punkt ten 

zajmuje się jedynie prostymi sprawami, natomiast w sprawach zasadniczych, bardziej 

złożonych z punktu widzenia przedsiębiorcy, miasto kieruje osoby zainteresowane do 

wyspecjalizowanych podmiotów funkcjonujących na poziomie państwa lub kantonu. 

W celu podniesienia atrakcyjności lokalizacyjnej i inwestycyjnej władze miasta 

podejmują się realizacji projektów ukierunkowanych na wybrane zakresy działania. W 

ramach inicjatywy „City Center Workshop” rada miasta uruchomiała pięć projektów, których 

celem jest utrzymanie wysokiej atrakcyjności lokalizacyjnej dla podmiotów gospodarczych. 

We współpracy z ekspertami z dziedziny ekonomii, nauki i polityki miasto dąży do 

opracowania strategii rozwoju z nastawieniem na rozwijanie funkcji gospodarczych w 

przyszłości. 

Władze miasta podejmują inicjatywy na rzecz uporządkowania lokalizacji funkcji 

społeczno-gospodarczych w mieście, w tym także funkcji gospodarczych, stosując się tym 

samym do przepisów regulujących zasady zagospodarowania przestrzennego. W tym celu 

dokonuje się przeglądu już istniejącej zabudowy, a także formułowane są zalecenia w 

stosunku do nowych inwestycji, które powinny spełniać warunki przewidziane przy tworzeniu 

stref przemysłowych
96

. 

Należy zaznaczyć, że choć władze miasta nie odgrywają wiodącej roli w 

stymulowaniu rozwoju przedsiębiorstw to jednak od 2005 roku odnotowano w Zurychu 

bardzo dynamiczny wzrost zatrudnienia w podsektorze gospodarki określanym jako 

gospodarka oparta na wiedzy (Der Kreativwirtschaft-Plus)
97

.  

 

Tabela 4. Zatrudnienie w podsektorze „gospodarka oparta na wiedzy” w Szwajcarii, w 

miastach ogółem i w mieście Zurich. 

Wyszczególnienie  1995 2001 2005 2008 2011 2012 2013 2014 

Szwajcaria  1 196 132  1 159 015  1 116 416  1 214 865  1 254 666  1 260 142  1 268 077  1 272 619  

Miasta ogółem  668 810  643 752  609 412  662 285  698 384  699 621  704 166  705 756  

Miasto Zurich 67 106  65 357  58 561  65 083  73 121  73 603  75 004  76 014  

Gminy wiejskie.  527 322  515 263  507 004  552 580  556 281  560 520  563 911  566 863  

Werkplatzbereiche Stadt Zürich  

Gew.-  

industr. Produktion  
33 437  27 928  24 405  23 290  22 588  22 178  22 157  22 198  

Hightech  9 998  6 969  4 517  5 379  5 174  5 416  5 130  5 093  

Kreativ-wirtschaft-

Plus  
23 671  30 460  29 639  36 414  45 359  46 008  47 718  48 723  

Źródło: T. von Stokar, M. Peter, V. Angst, R. Zandonella, M. Killer, B. Rüegge,  Quo vadis Werkplatz? 

Entwicklungen und Perspektiven von Industrie und Gewerbe in der Stadt Zürich, INFRAS,  Zürich 2017, s. 26. 

Na podstawie przeprowadzonych analiz należy stwierdzić, że samorząd terytorialny na 

poziomie lokalnym (gminy) nie angażuje się powszechnie w procesy organizowania i 

finansowego wsparcia w ramach środków budżetowych działalności MŚP. Środki budżetowe 

wykorzystywane są wyłącznie na realizację zadań o charakterze obligatoryjnym, 
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wynikających z regulacji konstytucyjnych oraz wynikających z prawa miejscowego, 

gminnego. Stwierdzenie to dotyczy ogółu małych jednostek samorządu terytorialnego, gdzie 

własny potencjał nie daje możliwości swobodnego gospodarowania środkami publicznymi i 

przekazywania ich na rzecz przedsiębiorstw prywatnych sektora MŚP. Bardziej 

zaawansowane formy wsparcia MŚP występują w miastach dużych, zatem należy w tym 

miejscu zwrócić uwagę na rozwiązania instytucjonalne występujące w miastach o 

ugruntowanym potencjale gospodarczym, gdzie wsparcie MŚP na poziomie lokalnym często 

stanowi uzupełnienie rozwiązań wypracowanych na poziomie państwa oraz kantonów.  

Różnice pomiędzy charakterem prowadzonej działalności pomiędzy spółdzielniami 

gwarancyjnymi a instytucjami organizowanymi przez kantony wynikają z federalistycznego 

porządku organizacji państwa i przewidzianych form wspierania działalności gospodarczej. O 

ile gwarancje handlowe są regulowane na poziomie państwa, to w przypadku kantonów 

zasadniczo mogą być wprowadzane dodatkowe regulacje i mogą być podejmowane 

dodatkowe działania wspierające w ramach kompetencji władz kantonu. 

Cztery spółdzielnie gwarancyjne, utworzone na poziomie państwa federalnego 

współpracują z kantonami w różnym zakresie przedmiotowym i w ramach własnej 

samodzielności organizują współpracę z przedsiębiorcami. Spółdzielnie gwarancyjne 

współpracują z kantonami na podstawie zawartych umów o świadczenie usług w ramach 

wspierania MŚP. W umowach tych określono wkład finansowy kantonów na rzecz 

spółdzielni gwarancyjnych, a także wyszczególniono również zadania, które różne kantony 

powierzyły spółdzielniom gwarancyjnym w ramach tych środków (szczególnie w odniesieniu 

do wspierania handlu i przemysłu). Z tych powodów oraz w celu zachowania ogólnego 

systemu gwarancji w Szwajcarii zgodność z zasadą pomocniczości stanowi pewne wyzwanie, 

ponieważ udział wszystkich kantonów w tych inicjatywach wydaje się raczej mało realny. 

Ważną część wsparcia stanowią gwarancje kredytowe, udzielane przez 

wyspecjalizowane podmioty rządowe oraz kantonalne w procesie ubiegania się przez MŚP o 

kredyty bankowe. Jest to ważny kierunek działania, ponieważ gwarancje kredytowe 

umożliwiają pozyskanie zwrotnych instrumentów finasowania MSP w sytuacji braku historii 

kredytowej, niskiej zdolności kredytowej, w szczególności w odniesieniu do firm 

rozpoczynających działalność gospodarczą. Ten mechanizm jest kluczowy w odniesieniu do 

tych podmiotów gospodarczych, które bez poręczeń kredytowych nie byłyby w stanie 

rozpocząć, czy też rozwijać działalności gospodarczej.  

Procedury związane z udzieleniem gwarancji są uproszczone i przyjmują formę 

przyjazną dla przedsiębiorcy. Często stosuje się zasadę, aby spółdzielnie gwarancyjne były 

zaangażowane możliwie wcześnie w proces ustalania warunków finansowania między 

pożyczkobiorcą a bankiem. Spółdzielnie gwarancyjne współpracują z firmą przez cały okres 

obowiązywania udzielonej gwarancji kredytowej. To rozwiązanie, a w szczególności 

regularna wymiana informacji między przedsiębiorcą, bankiem finansującym i spółdzielnią 

udzielającą gwarancji, zapewnia szybką i skuteczną pomoc w przypadku wystąpienia 

zróżnicowanych trudności w działalności przedsiębiorstwa (działalność operacyjna, płynność, 

przekształcenia w przyjętym w modelu funkcjonowania przedsiębiorstwa). 

Spółdzielnie gwarancji kredytowych są wspierane przez rząd federalny i ułatwiają 

MŚP dostęp do kredytów bankowych, ponieważ organizacje te mogą udzielać bankom 
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gwarancji. W Szwajcarii istnieją trzy regionalne spółdzielnie gwarancji kredytowych, a także 

jedna krajowa organizacja gwarancji kredytowych dla kobiet: 

 BG Mitte, spółdzielnia gwarancji kredytowych dla MŚP (założony w 2007 r.) 

działająca na terenie kantonów Bern, Jura, Solothurn, Basel Stadt, Basel Landschaft, 

Obwalden, Nidwalden, Luzern, 

 BG OST-SÜD, spółdzielnia gwarancji kredytowych dla MŚP (założony w 1933 r.), 

 spółdzielnia gwarancyjna SAFFA, działających w całej Szwajcarii, której oferta 

skierowana jest do kobiet-przedsiębiorców (założony w 1931 r.), 

 Cautionnement romand, spółdzielnia gwarancji pożyczkowych we francuskojęzycznej 

Szwajcarii Zachodniej (założony w 2007 r.)
98

 

Wymienione cztery spółdzielnie gwarancyjne są jedynymi podmiotami oficjalnie 

uznawanymi przez Sekretariat Stanu ds. Gospodarczych (SECO). Spółdzielnie te mogą 

udzielać gwarancji pożyczkowych do wysokości 1 miliona CHF. Państwo zabezpiecza w 

ramach swoich gwarancji do 65% związanego z nią ryzyka straty. Władze pokrywają również 

część kosztów administracyjnych
99

. 

W Szwajcarii z uwagi na ukształtowaną strukturę gospodarczą, w tym strukturę 

przedsiębiorstw z dominująca pozycją MŚP, utrwaliło się przekonanie o konieczności dobrej 

organizacji systemu finansowego wsparcia małych i średnich przedsiębiorstw. Finansowanie 

MSP, a także wsparcie innowacyjnych rozwiązań, które przedsiębiorcy starają się wdrożyć do 

produkcji, stanowi jeden z ważniejszych celów polityki gospodarczej państwa 

szwajcarskiego. Państwo szwajcarskie kładzie ogromny nacisk na kreowanie 

przedsiębiorczości oraz wdrażanie innowacji w gospodarce. Dlatego też w państwie 

zbudowano strukturę organizacyjną, która wykorzystując środki publiczne na poziomie 

państwa ma za zadanie skutecznie wspierać przedsiębiorczość. Finansowane MŚP może być 

realizowane za pośrednictwem banków i wówczas ważną rolę odgrywa system gwarancji 

kredytowych, udzielanych bankom przez wyspecjalizowane instytucje zorientowane na 

wsparcie MŚP.  

 

Rysunek 2. Obszar działania spółdzielni gwarancyjnych w Szwajcarii 
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Źródło: www.kmu-buergschaften.ch 

 

Obok wsparcia ze strony banków, finansowanie działalności MŚP, w tym także 

finansowanie start-upów może być realizowane poprzez zróżnicowane podmioty i instytucje 

na poziomie kantonów, które funkcjonują w zrównywanych formach organizacyjnych, a więc 

mogą to być fundacje, spółdzielnie, fundusze, a także przedsiębiorstwa prywatne, działające 

na bazie wpłat fundatorów instytucjonalnych, czy też poprzez wpłaty udziałowców 

indywidualnych. Wsparcie dla MSP może być także realizowane w różnej formie w ramach 

organizacji gminnych na terenie większych miast oraz poprzez wsparcie władz kantonalnych 

w formie doradztwa finansowego, organizacyjnego i prawnego, a także w formie gwarancji 

finansowych dla kredytów bankowych. Udziałowcami wspomnianych podmiotów mogą być 

także gminy i pojedynczy mieszkańcy. 

Finansowanie jest niezbędnym krokiem w rozwoju MŚP. Oprócz instytucji 

bankowych istnieje wiele instytucji, które wspierają MŚP i mogą zapewnić wsparcie dla start-

upów. Wspomniana wyżej organizacja znajdująca się pod auspicjami państwa – SECO 

prowadzi i aktualizuje zbiór informacji na temat podmiotów zaangażowanych w finansowanie 

nowych przedsiębiorstw, we współpracy z szwajcarskim stowarzyszeniem Genilem, które 

pomaga tworzyć firmy. Wyniki tej działalności są publikowane w formie baz danych, które 

obejmują wielkość inwestycji, sektory gospodarki, a także zawierają informacje na temat 

zasad wyboru i warunków udzielania pożyczek według regionów. Nowe rozwiązania mają na 

celu wzmocnienie procesu tworzenia nowych firm w Szwajcarii i ułatwienie procedur 

administracyjnych dla przedsiębiorców przy ubieganiu się o wsparcie finansowe. 

Wymienione wcześniej cztery spółdzielnie gwarancyjne współpracują ze wszystkimi 

bankami szwajcarskimi, zapewniając MŚP dostęp do kredytów bankowych, przy czym 

wysokość udzielanej gwarancji może sięgać kwoty do 1 miliona CHF i  mieć ustalony okres 

spłaty maksymalnie do dziesięciu lat. Istotą gwarancji w przyjętych rozwiązaniach 

organizacyjnych w relacjach pomiędzy przedsiębiorcami a bankami jest  ograniczenia 

niezabezpieczonego ryzyka kredytowego, co prowadzi do poszerzenia zakresu udzielanych 
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kredytów w sytuacji, gdy przedsiębiorcy rozpoczynający działalność lub MŚP indywidualnie 

nie posiadają możliwości zabezpieczenia takich kredytów. W konsekwencji możliwa jest 

szersza bezpieczna akcja kredytowa banków i większa liczba pozytywnie wydawanych 

decyzji kredytowych. Stosowane rozwiązanie jest szczególnie użyteczne w przypadku 

mniejszych kredytów, które w przypadku braku zabezpieczenia mogłyby być bardzo 

kosztowne dla banków lub też kredyty w ogóle nie byłyby udzielane, natomiast współpraca ze 

spółdzielniami gwarancyjnymi sprawia, że kredyty mogą być udzielane. 

Organizacje i platformy zapewniające wsparcie dla przedsiębiorstw rozpoczynających 

działalność lub już utworzonych MŚP nie zawsze działają na terenie całej Szwajcarii, choć 

jednostkowo ich zakres może być rozszerzony. Zarówno rządowe, jak i prywatne inicjatywy 

zapewniają różnorodne usługi i wsparcie organizacyjne dla MŚP oraz dla przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność, zwłaszcza w formie „start-up”. W tym miejscu należy wskazać 

na najważniejsze podmioty zajmujące się w wsparciem dla MŚP i oferujące dostęp do 

różnych usług: appGoBiz.ch, Creative Hub, economiesuisse, Expert Directory, 

GastroProfessional, Genilem, gruenden.ch, helpy.ch, IFJ, Innosuisse, KMU-Forum St. Gallen, 

KMU-HSG, KMU Next, KMU Ratgeber, KMU Swiss Event, Startzentrum.ch, Switzerland 

Global Enterprise, STARTUPS.CH, Technology Fund, Venture Kick, Venturelab, 

Wachstumsinitiative für KMU, EIC (pilot) stanowią dodatkowe rozszerzenie zakresu 

wsparcia i zwiększają dostępność ze strony MSP do form wsparcia.  

W Szwajcarii rozwój MŚP stał się już pewną tradycją, podmioty gospodarcze 

organizowane w tej formie mogą pojawiać się w różnych branżach i stanowić dość 

powszechne rozwiązanie. W przeszłości MSP stanowiły uzupełnienie działalności firm 

dużych o kluczowym znaczeniu dla gospodarki, obecnie staje się to stopniowo dominującą 

formą prowadzenia działalności gospodarczej. Jak wynika z danych liczbowych wzrasta także 

stopniowo ranga MŚP w Szwajcarii, biorąc pod uwagę liczbę działających podmiotów 

gospodarczych, liczbę zatrudnianych pracowników, czy też wartość wytworzonego PKB. 

Należy sądzić, że ten dynamiczny rozwój przedsiębiorstw z grupy MŚP niesie ze sobą ważne 

i wymierne konsekwencje, w szczególności chodzi tutaj o większe identyfikowanie się 

przedsiębiorców z własną firmą oraz lepsze powiązanie nakładów pracy z jej efektami. 

Uwaga ta dotyczy zwłaszcza przedsiębiorstw najmniejszych ujmowanych w kategoriach 

mikro, choć w miarę upływu czasu i rozwoju tej grupy przedsiębiorstw rozszerza się i utrwala 

na przedsiębiorstwa MŚP.  

Zasady funkcjonowania samorządu terytorialnego w Szwajcarii nie dają możliwości 

prowadzenia polityki polegającej na bezpośrednim finansowaniu przedsięwzięć 

gospodarczych w sektorze prywatnym. Należy uznać, że samorząd terytorialny na poziomie 

lokalnym w Szwajcarii (gminy) nie angażuje środków publicznych w procesie finansowania 

małych i średnich przedsiębiorstw. Oznacza to, że gminy nie angażują środków budżetowych 

w szczególnej formie na rzecz MŚP. Zgodnie z przepisami prawa środki budżetowe 

wykorzystywane są na realizację zadań własnych, mających często charakter obligatoryjny, 

co wynika wprost z regulacji konstytucyjnych oraz ustaw i aktów prawa niższego rzędu. 

Analiza materiałów źródłowych dowodzi, że sektor MŚP w Szwajcarii jest 

przedmiotem zainteresowania zróżnicowanych środowisk: przedsiębiorców, władz państwa 

federalnego, władz kantonalnych, samorządu terytorialnego, organizacji pracowniczych 

banków, instytucji finansowych, placówek edukacyjnych i szkół wyższych oraz  organizacji 
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zawodowych. Cele stawiane MŚP w Szwajcarii obejmują nie tylko działalność gospodarczą w 

kraju, odnoszą się także, co jest charakterystyczne dla otwartej gospodarki rynkowej, do 

szerszych celów w wymiarze międzynarodowym i obejmują zarówno sprawy eksportu, ale 

także importu. Cele MŚP sięgają dalej i dotyczą także promowania inwestycji w za granicą 

oraz różne formy zachęty dla kapitału zagranicznego i przedsiębiorców chcących inwestować 

w Szwajcarii. Należy zatem oczekiwać, że kolejne lata przyniosą dalsze umocnienie pozycji 

MŚP w Szwajcarii zgodnie z oczekiwaniami odnośnie do rozwoju społeczno-gospodarczego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REPUBLIKA KOREI POŁUDNIOWEJ 

Krzysztof Marecki 

Maciej Wieloch 

 

1. Informacje o kraju  

 

Republika Korei jest jednym z krajów Azji, które w drugiej połowie XX w. odnotowały 

najbardziej znaczący rozwój gospodarczy. Jego odzwierciedlenie stanowi fakt, iż o ile w 

latach 60. XX w. PKB per capita w tym kraju nie przekraczał 25% średniego poziomu na 

świecie, to na początku XXI w. wskaźnik ten był wyższy ponaddwukrotnie od średniej 

wartości światowej [www 2]. Sukces ten był możliwy dzięki skutecznej polityce 

gospodarczej, opartej w dużej mierze na aktywnej polityce proeksportowej. Należy przy tym 

podkreślić długofalowe korzyści związane z rozwojem eksportu koreańskiego: przychody z 

eksportu były przeznaczane m.in. na import nowoczesnych technologii oraz dóbr 

przemysłowych wykorzystywanych do dalszego rozwoju przemysłu koreańskiego, ekspansja 

na rynki zagraniczne zachęcała koreańskich producentów do dalszego wzrostu 

produktywności i jakości wytwarzanych produktów, a poszerzenie rynku zbytu o rynki 

zagraniczne umożliwiło wykorzystanie efektów skali produkcji, co było wcześniej 

niemożliwe z uwagi na relatywnie niewielki rynek wewnętrzny [Kightley, 2013, s. 121]. 

Cechą charakterystyczną rozwoju koreańskiego eksportu była istotna rola państwa aktywnie 

uczestniczącego w realizacji przyjętej strategii proeksportowej. Na przykład w latach 1962-

1976 wdrożono trzy plany pięcioletnie zakładające modernizację gospodarczą Republiki 

Korei. Administracja państwowa w oparciu o posiadane analizy prorozwojowe dokonywała 
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wyboru produktów mających szansę odnieść sukces na rynkach zagranicznych oraz 

współpracując z producentami z sektora prywatnego, tworzyła strategiczne plany rozwoju ich 

produkcji. Koreańskie firmy mogły m.in. korzystać z subsydiów, ulg podatkowych, kredytów 

preferencyjnych oraz zwolnień z cła importowego [Kightley, 2013, s. 124-125]. Realizacja 

przyjętej strategii stanowiła początek procesu modernizacji koreańskiej gospodarki, 

prowadzącego ten kraj ku osiągnięciu obecnej pozycji na międzynarodowej arenie 

gospodarczej. Dzięki systematycznemu unowocześnianiu produkcji i modelu zarządzania oraz 

konsekwentnej promocji aktywności eksportowej koreańskich producentów, nawet 

negatywne skutki kryzysu azjatyckiego końca lat 90. XX w., miały relatywnie krótkotrwały 

wpływ na rozwój gospodarczy Korei.  
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Szybki wzrost gospodarczy Korei Południowej w relatywnie krótkim okresie, nie obył się 

bez wyzwań i problemów społecznych. Istnieje rosnąca przepaść między zamożnymi, 

miejskimi Koreańczykami południowymi a tymi, którzy zostali pozostawieni w tyle w 

wyniku nagłego wzrostu dobrobytu w kraju, charakteryzującym się wyraźnym wzrostem 

nierówności dochodów. Tradycyjne wartości kulturowe i pragnienie bezpieczeństwa 

zahamowały rozwój przedsiębiorczości i kultury start-upu, szczególnie wśród dobrze 

wykształconej, nastawionej technicznie młodzieży, jednak rosnące zaangażowanie 

amerykańskich inwestorów venture capital w koreańskiej diasporze może powoli to zmienić. 

Patrząc w przyszłość, wiele inwestycji Korei Południowej w naukę, technologię i innowacje 

wynika z priorytetów bezpieczeństwa narodowego, takich jak energooszczędne i zielone 

technologie, fizyka wysokoenergetyczna i kosmos. Najnowsze założenia kierunków polityki 

gospodarczej sugerują, że przywódcy rządowi i sektora prywatnego w Korei Południowej 

przechodzą od badań i rozwoju opartych na technologii i komercjalizacji do bardziej 

ambitnej, długoterminowej i transformacyjnej nauki. Długoterminowe (rządowe i niezależne 

od technologii) inwestycje w badania i rozwój w dziedzinie nauk podstawowych, a także 

podnoszenie standardów uniwersytetów i podkreślanie globalnej współpracy posuną się w 

kierunku realizacji wizji Korei dotyczącej gospodarki opartej na wiedzy, ale tylko w 

połączeniu ze zwiększoną akceptacją podejmowanego ryzyka.100 

 

2. Charakterystyka sektora MŚP w Korei Południowej 

 

Poprzez prowadzone przez państwo badania i edukację oraz badania i rozwój 

przedsiębiorstw 

(R&D), Korea Południowa rozwinęła solidny potencjał naukowy i technologiczny. Kraj 

obecnie kładzie nacisk na badania i rozwój w dziedzinie zielonych technologii, usług o 

wartości dodanej oraz konwergencja technologii - połączenie technologii 

telekomunikacyjnych i sieciowych w sieć na przykład pojedyncze urządzenie. Rząd zapewnia 

to również poprzez swoje wsparcie zorientowane na przemysł centra badawcze, istnieje 

centralne miejsce badań ukierunkowanych na rozwój technologii platform i infrastruktury 

(podstawowe technologie, które umożliwiają późniejsze tworzenie innych produktów i 

procesów). 

Przemysł i gospodarka Korei Południowej są zdominowane przez konglomeraty 

biznesowe zwane chaebol (np. Samsung, Hyundai, Pohang Iron and Steel Company i LG). 

Firmy te zrezygnowały z „bezpiecznych” inwestycji technologicznych i przyrostowych na 

rzecz innowacji w kierunku najnowocześniejszych innowacji naukowych poprzez przyjęcie 

zachodnich praktyk biznesu. W miarę rozwoju kraju historyczny nacisk Korei Południowej na 
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produkcję przeniósł się na usługi i inwestycje w badania i rozwój (B+R) na czele z 

technologią.101 

Do 2014 r. definicja MŚP w Korei opierała się na liczbie stałych pracowników, sprzedaży, 

kapitału i aktywów ogółem, przy czym progi różniły się w zależności od branży. Miało to 

jednak statystycznie istotny negatywny wpływ na rozwój małych firm: MŚP sztucznie 

utrzymywały się poniżej progów, aby nadal otrzymywać korzystne wsparcie oferowane MŚP 

(Kim, 2017). Aby zmniejszyć to zjawisko, w 2015 r. zmieniono definicję na aktywa ogółem 

(do 500 mld KRW - 463 mln USD) i sprzedaż. Aby zostać sklasyfikowanym jako MŚP, 

średnia sprzedaż firmy w ciągu ostatnich trzech lat nie mogła przekroczyć pewnego progu 

branży, w której działa. Pułap sprzedaży waha się od 40 mld KRW (37 mln USD) do 150 mld 

KRW (139 mln USD) w branżach określonych w ustawie o MŚP. Jednak zachęty dla MŚP do 

pozostawania poniżej progu nadal są obecne w tej zmienionej definicji. Prawie dwie trzecie 

miejsc pracy w sektorze MSP znajduje się w sektorze usług, a produkcja stanowi kolejne 

27%, a budownictwo 8%. MŚP stanowiły 90% pracowników w sektorze usług, 85% w 

budownictwie i 81% w produkcji w 2014 r. (OECD, 2017c). W 2014 r. Rząd ustanowił 

pośrednią klasyfikację średnich przedsiębiorstw, która obejmuje firmy, które są zbyt duże, 

aby kwalifikować się jako MŚP i które nie są powiązane z dużymi grupami biznesowymi, 

które podlegają przepisom dotyczącym udziałów kapitałowych. Suma aktywów firm w tej 

kategorii musi wynosić od 500 mld KRW do 10 bilionów KRW (9,3 mld USD), co, podobnie 

jak w przypadku MŚP, zniechęca do wzrostu. Ta kategoria nie obejmuje firm, które są w 

ponad 30% własnością instytucji finansowych, publicznych i non-profit lub których 

największym udziałowcem jest firma zagraniczna. Chociaż siła ekonomiczna koncentruje się 

w dużych przedsiębiorstwach (Jones, 2018), firmy średniej wielkości, które często określa się 

mianem „przedsiębiorstw o wysokim potencjale”, odgrywają ważną i rozwijającą się rolę. W 

rzeczywistości ich wzrost sprzedaży i aktywów w 2013 r. Przewyższył wzrost MŚP i dużych 

firm. MŚP stanowiły 99,8% firm i 76,8% zatrudnienia w 2014 r. Ponadto MŚP miały 

największy odsetek sprzedaży, chociaż duże przedsiębiorstwa stanowiły dwie trzecie 

eksportu. Jednak MŚP miały najniższą marżę zysku operacyjnego i najwyższy wskaźnik 

zadłużenia do kapitału własnego, chociaż częściowo odzwierciedla to fakt, że są one zwykle 

młodsze niż większe firmy. Korea stoi w obliczu dużych i rosnących luk w wydajności pracy 

między różnymi wielkościami firm. Rzeczywiście, wydajność pracy MŚP to tylko około 

połowa średnich firm, co z kolei stanowi nieco więcej niż połowę dużych firm. Jak 

wspomniano powyżej, duże luki w wydajności zwiększają nierówność dochodów i stanowią 

przeszkodę dla wzrostu sprzyjającego włączeniu społecznemu. Ponadto niska produktywność 

w MŚP i firmach średnich utrudnia duże firmy, których międzynarodowa konkurencyjność 

zależy częściowo od wydajności dostawców.  

 

3. Polityka rządowa I regionalna w zakresie wspierania MŚP 

 

W raporcie Banku Światowego – World Development Report 2009 pt.: „Reshaping 

Economic Geopgraphy” chwalono koreańskie doświadczenia w zakresie polityki rozwoju 

regionalnego jako przykład udanego rozwoju regionalnego. Koreański rząd próbował 
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przekształcić politykę rozwoju regionalnego byłego rządu od lipca 2008 r. Na skutek tych 

działań nastąpiła istotna zmiana w postaci objęcia przez Koreę Południową pierwszego 

miejsca w corocznych badaniach innowacyjności gospodarek w latach 2013-2019 

(Bloomberg Innovation Index). Warto zatem przyjrzeć się dwa wydarzenia ramom przyjętej 

przez władze Korei Płd. polityki rozwoju regionalnego. Jednym z kłopotliwych aspektów 

badań nad koreańskim wzrostem gospodarczym i rozwojem regionalnym jest to, że Korea jest 

często wskazywana jako historia sukcesu rynkowego systemu gospodarczego, a także 

centralnego systemu planowania. Wydaje się, że aktualna sytuacja jest wynikiem wspólnego 

funkcjonowania obydwu elementów w Korei. Drzwi do modernizacji gospodarki zostały po 

raz pierwszy otwarte na początku lat 60. XX wieku, dzięki systemowi planowania 

ukierunkowanemu na efektywną mobilizację zasobów. Wraz z tym przedsiębiorczość w 

sektorze prywatnym została połączona z przywództwem politycznym w sektorze publicznym 

w jasno określonym celu - wzrostu gospodarczego. Rola byłego prezydenta Park ChungHee 

była ważna w tym sensie, że był pierwszym prezydentem, który zmobilizował i zorganizował 

potencjał gospodarczy Korei. 

 

Warto tutaj przytoczyć opinię Paula Krugmana, która jest interesująca z dwóch punktów 

widzenia w odniesieniu do koreańskiego wzrostu gospodarczego. Po pierwsze, w 1994 roku 

powiedział, że wzrost gospodarczy w Azji Wschodniej jest możliwy prawie wyłącznie 

poprzez rosnące wykorzystanie tanich zasobów102. W związku z tym prognozował, że przy 

wyczerpaniu tanich zasobów gospodarka Azji Wschodniej ulegnie stagnacji w najbliższej 

przyszłości. Nie wiadomo, czy jego prognoza była trafna. Ale jego uwaga jest nadal istotna w 

tym sensie, że uświadamia, że potrzebne są dalsze działania w celu ustanowienia systemu 

gospodarczego o wysokiej wartości dodanej dla utrzymania długoterminowego rozwoju 

gospodarczego Korei. Po drugie, Krugman wyjaśnił proces i mechanizm powstawania zmiany 

w geografii ekonomicznej103. Twierdził, że ekonomie skali są siłą napędową regionalnego 

wzrostu gospodarczego i tworzenia geografii gospodarczej. Jego argument został przyjęty w 

WDR 2009 jako jeden z podstawowych wglądów w geografię ekonomiczną z ostatnich badań 

(WDR 2009, s. 136). Według niego, gdy ekonomie skali działają w danej lokalizacji (np. 

wiosce), lokalizacja ta staje się coraz bardziej aglomerowana ze zwykłej wioski do obszaru 

metropolitalnego. Ale w jaki sposób i która lokalizacja może najpierw osiągnąć korzyści 

skali? Jego odpowiedź jest dość dwuznaczna (lub nie udziela odpowiedzi) na ten temat: 

historyczny zbieg okoliczności. Czy pojawienie się byłego prezydenta Park Chung-Hee jako 

pierwszego organizatora współczesnej gospodarki koreańskiej było historycznym zbiegiem 

okoliczności? Na takie pytanie ekonomia może nie być w stanie udzielić odpowiedzi. 

Z tych dwóch kwestii poruszanych przez Paula Krugmana, wynikają główne tematy czy 

kierunki związane z wspieraniem przedsiębiorczości w Korei Południowej - jak kształtować 

system gospodarczy o wysokiej wartości dodanej oraz jak wykorzystywać korzyści skali dla 

rozwoju regionalnego?  

W nowym paradygmacie rządu koreańskiego MŚP i start-upy mają zastąpić duże firmy 

jako motory innowacji. Jednym z powodów nowej strategii jest to, że tradycyjny model 
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wzrostu prowadzony przez eksport producentów przez duże grupy biznesowe, znany jako 

chaebole, który napędzał wyjątkowo szybki rozwój gospodarczy Korei, wydaje się 

słabnąć104. Chociaż wzrost gospodarczy zwykle spowalnia, gdy kraje zbliżają się do 

gospodarek o wysokich dochodach, gwałtowne spowolnienie z rocznej stopy 6,4% w latach 

1991-2001 do 2,9% od 2011 r. budzi obawy. Ponadto wzrost wolumenu eksportu zwolnił z 

dwucyfrowego rocznego tempa w latach 1991–2011 do 2,6% od 2011 r., Pozostając w tyle za 

światowymi liderami handlu. Spowolnienie eksportu ograniczyło wzrost zatrudnienia i 

dochodów gospodarstw domowych. Ponadto wydaje się, że „efekt spływania” - wzrost popytu 

krajowego i zatrudnienia przy danym wzroście eksportu - słabnie. Dodatkowa wartość dodana 

i zatrudnienie związane z produkcją w przemyśle półprzewodników, przemysłu 

samochodowego i okrętowego już zaczęły spadać (Hong i Hong, 2017). W obliczu nasilonej 

konkurencji ze strony krajów wschodzących, zwłaszcza Chin, firmy ograniczyły wzrost płac i 

przesunęły produkcję za granicę. Udział produkcji zagranicznej dużych firm wzrósł z 16,8% 

w 2009 r. Do 22,1% w 2014 r., Co negatywnie wpłynęło na firmy podwykonawcze. Duże 

firmy zareagowały również na wzmożoną konkurencję, zwiększając inwestycje substytuujące 

pracę ludzką i przenosząc swoją ofertę produktów na produkty kapitałochłonne i 

technologiczne. Jednak doświadczenia ostatnich kilku lat sugerują, że eksport dużych firm nie 

jest wystarczający do utrzymania wzrostu Korei.  

Ponadto tradycyjny model wzrostu Korei doprowadził do polaryzacji gospodarczej i 

nierówności. Dominacja gospodarcza dużych grup biznesowych, które otrzymały hojne 

wsparcie rządowe w erze wysokiego wzrostu105, ograniczyły możliwości dla małych i 

średnich przedsiębiorstw (MŚP). Chociaż rząd udzielił szerokiego wsparcia MŚP, duże 

różnice w wydajności między dużymi firmami a MŚP oraz między sektorami produkcyjnym i 

usługowym przyczyniły się do większej nierówności dochodów. Rzeczywiście dyspersja 

między produktywnością w przedsiębiorstwach w 90. i 50. percentylu w obszarze OECD jest 

dodatnio skorelowana z dyspersją średnich dochodów z wynagrodzeń. Na przykład luki w 

wydajności i dochodach z pracy są stosunkowo niewielkie w niektórych krajach Europy 

Północnej, w przeciwieństwie do niektórych krajów Europy Środkowej. Rozproszenie 

produktywności w Korei jest drugim co do wielkości w OECD, a rozproszenie dochodów z 

wynagrodzeń jest najwyższe, do czego przyczynia się również dualizm rynku pracy (OECD 

2016b).106. 

Brak dynamiki MŚP w gospodarce zdominowanej przez dużych eksporterów 

przemysłowych jest zatem źródłem nierówności, a ponadto stanowi poważne ograniczenie 

wzrostu produkcji w Korei. Dostrzeżono zatem konieczność wprowadzenia działań, które 

poprawią sytuację sektora MŚP, będą sprzyjać wzrostowi sprzyjającemu włączeniu 

społecznemu poprzez tworzenie możliwości zatrudnienia i poprawę jakości miejsc pracy w 

MŚP poprzez podnoszenie wydajności i płac. Małe przedsiębiorstwa są głównym źródłem 

tworzenia miejsc pracy netto w OECD (OECD, 2016b). Ponadto rozwój MŚP ma tendencję 

do promowania szerokiego wzrostu dochodów w regionach i branżach, zmniejszając w ten 

sposób nierówność dochodów i ubóstwo (OECD, 2009 i 2017c). Ponadto promowanie 
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innowacyjnej przedsiębiorczości jest ważnym kanałem zwiększania uczestnictwa społecznego 

i mobilności, szczególnie dla kobiet i młodzieży. 

 

4. Narzędzia wsparcia MŚP 

 

Osiągnięcie wzrostu sprzyjającego inkluzji społecznej wymaga zatem polityk 

poprawiających wyniki MŚP, szczególnie w sektorze usług. Długofalowy cel rządu, jakim 

jest promowanie wzrostu poprzez innowacje, wymaga większego wkładu ze strony MŚP. Aby 

to osiągnąć, władze Korei dążą do zbudowania innowacyjnego ekosystemu w celu wspierania 

MŚP, pomagając im w prowadzeniu czwartej rewolucji przemysłowej i zwiększając ich 

udział w światowym handlu. Nacisk ten znajduje odzwierciedlenie w utworzeniu 

Ministerstwa MŚP i Start-up (MSS) w 2017 r. Ponadto przewiduje się szereg nowych 

programów (por. Tab. 1). 

 

Tabela 1 

Inicjatywy nakierowane na promowania MŚP i przedsiębiorstw typu start-up 

Środki mające na celu zwiększenie finansowania: 

 Rząd uruchamia fundusz inwestycyjny typu venture capital o wartości 10 trylionów 

KRW (9,3 miliarda USD). 

 Zwiększone wsparcie finansowe dla MŚP zapewnia banki państwowe. 

 Ministerstwo MŚP i Start-up (MSS) zwiększa wsparcie dla przedsiębiorstw typu 

start-up, które przyczynia się do tworzenia miejsc pracy. 

 Komisja ds. Usług Finansowych pracuje nad pozyskaniem większej liczby funduszy 

dla MŚP i przedsięwzięciem typu venture. 

 Rząd rozwija rynek KOSDAQ (koreańskie automatyczne giełdy dealerów papierów 

wartościowych) (rynek obrotu papierami wartościowymi dla mniejszych firm) w 

celu wspierania innowacyjnych MŚP. 

 Bank centralny zwiększa wsparcie kredytowe za pośrednictwem pośredników 

finansowych. 

 Rząd rozszerza pomoc dla eksporterów MŚP. 

Usuwanie niedoborów siły roboczej: 

 Rząd zapewnia MŚP coroczne wsparcie w wysokości 20 milionów KRW (18 524 

USD) na nowo zatrudnionego młody dorosły pracownik przez trzy lata. 

 Rząd zachęca młodych pracowników w MŚP do pozostania na stanowiskach pracy 

poprzez zwiększenie liczby dopasowywanie funduszy, które zapewnia na ich 

indywidualne konta oszczędnościowe. 

Pozostałe obszary: 

 Aby promować czwartą rewolucję przemysłową, MSS wprowadza programy, takie 

jak zespoły startupowe międzypokoleniowe, w celu promowania tworzenia nowych 

branż. 

 MSS wdraża wszystkie swoje programy początkowe jako „Program Inkubatora 

Technologii dla Start-upów” (TIPS), który ma zapewniać mentoring i rozwój 

technologii. 
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 Rząd chroni małych kupców i MŚP, redukując koszty, w tym siły roboczej, 

społeczne składki ubezpieczeniowe, opłaty za karty kredytowe, podatki, długi 

finansowe i czynsz. 

 Zwiększone są kary za nieuczciwe praktyki podwykonawstwa i zasady eliminujące 

takie praktyki mają być wprowadzone. 

 

Działania prowadzone w ramach rządowego planu stworzenia ekosystemu w celu 

wspierania innowacyjnych przedsiębiorstw typu start-up są złożone i skierowane na 

rozwiązanie istniejących problemów i wsparcie rozwoju sektora MŚP. Podkreślić należy tutaj, 

że działania, funkcjonujące na poziomie regionalnym są planowane i konstruowane centralnie 

i zgodne z polityką władz centralnych. Nie ma właściwie oddzielnej polityki prowadzonej na 

poziomach regionalnych i prowadzonych lokalnie przez samorządy. W planie ogłoszonym 

przez rząd w listopadzie 2017 r. określono trzy cele i strategie ich osiągnięcia. 

1. Tworzenie środowiska przyjaznego dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność w 

celu wspierania przedsiębiorczości 

• Wspieranie utalentowanych osób rozpoczynających różnorodne przedsięwzięcia typu start-

up start-upy: 

i) zachęcanie do wydzielenia z istniejących firm przez wprowadzenie systemu „urlopu na 

rozpoczęcie działalności”, który umożliwia przedsiębiorcom powrót do pracy w przypadku 

porażki; i 

ii) umożliwienie profesorom uniwersytetów bardziej elastycznych ustaleń dotyczących 

zatrudnienia w celu zachęcenia nowych przedsiębiorstw. 

• Przekształcenie systemu wsparcia uruchamiania przedsięwzięcia w system napędzany przez 

sektor prywatny. Zachęty do korzystania z programu Inkubator Technologii dla start-upów 

(TIPS) jako części ogólnej polityki rządu dotyczącej start-upów. 

• Zapewnienie wsparcia na początkowym etapie start-upów, takich jak powierzchnia biurowa 

oraz możliwości sieci online i offline. Wykorzystanie doliny Pangyo Techno, nieruchomości 

rządowych i instytucji publicznych jako „przestrzeni twórczych”, aby ułatwić wymianę 

pomysłów i komercjalizację innowacyjnych pomysłów. 

• Wspieranie start-upów na etapach rozwoju, w tym finansowania, udziału w zamówieniach 

publicznych, wejściu na rynki, w tym zagraniczne, pomagając im w przetrwaniu tak zwanej 

„Doliny Śmierci” i przekształceniu się w silne przedsiębiorstwa średniej wielkości. 

2. Zwiększenie możliwości finansowania i zachęt podatkowych 

• Utworzenie inicjatywy „innowacyjny fundusz przygodowy” o wartości 10 trylionów KRW 

(9,3 miliarda USD): 

i) sektor publiczny wniesie wkład w wysokości 3 bln KRW poprzez zachęty fiskalne i 

pożyczki, a sektor prywatny dostarczy 7 bln KRW; i 

ii) zapewnienie kompleksowy pakietu finansowania dla przedsięwzięć typu venture na 

różnych etapach, od komercjalizacji pomysłów do wprowadzenia na rynek, od fuzji i przejęć 

po reorganizację przedsiębiorstw. 

• Promowanie finansowania technologii na podstawie rentowności firmy i przyszłej wartości 

technologii. Zapewnienie programów edukacyjnych na temat finansowania technologii, na 

przykład w Korea Banking Institute. 
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• Zróżnicowanie zachęty podatkowe dla nowych przedsiębiorstw, aby przyciągnąć inwestycje 

szerszej grupy inwestorów: 

i) podwojenie kwoty zwolnienia z podatku od inwestycji aniołów, który można w 100% 

odliczyć do kwoty 15 mln KRW (13 893 USD); 

ii) przywrócenie zwolnień podatkowych dla zysków z opcji na akcje, 

iii) zwiększenie zwolnienia podatkowego z tytułu posiadania akcji pracowniczych z 4 

milionów KRW do 15 milionów KRW; i 

iv) wprowadzić zachęty podatkowe do inwestowania w nowe stowarzyszenia inwestycyjne, 

aby zachęcić do inwestowania w niewielkie kwoty. 

3. Ustanowienie właściwego cyklu między start-upami a inwestycjami 

• Stopniowe wycofanie wspólne gwarancje (gwarancje), które w przypadku bankructwa 

stanowią duże obciążenie dla rodziny i przyjaciół przedsiębiorców, co utrudnia ponowne 

uruchomienie firmy. Instytucje finansowe zniosą go w pierwszej połowie 2018 r., A instytucje 

prywatne będą stopniowo go wycofywać. 

• Ułatwienie wstępnych ofert publicznych (IPO) oraz fuzji i przejęć: 

i) wzmocnienie niezależności Komitetu Rynku KOSDAQ w celu wzmocnienia rynków 

KOSDAQ i KONEX; 

ii) zachęty do inwestowania z funduszy emerytalnych, 

iii) zachęty dla dużych przedsiębiorstw do udziału w fuzjach i przejęciach; i 

iv) przyciąganie zagraniczne inwestycje typu venture capital w krajowe fuzje i przejęcia. 

• Przygotowanie środków zapobiegających kradzieży technologii: powołano  grupę 

zadaniową w Koreańskiej Komisji ds. Sprawiedliwego Handlu i rozszerzono uprawnienia 

dochodzeniowe w sprawie kradzieży technologii. 

 

5. Główne bariery wsparcia MŚP – poziom narowdowy i regionalny 

 

Pojawia się powtarzający się postulat, że Infrastruktura dla przedsiębiorstw 

rozpoczynających działalność musi zostać ulepszona poza regionem stołecznym Seulu, gdzie 

skoncentrowana jest działalność gospodarcza. Badania ankietowe wykazały, że 77% 

studentów uniwersytetów spoza regionu stołecznego jest bardzo zainteresowanych 

założeniem firmy, w porównaniu z zaledwie 25% osób w regionie stołecznym (Lee i in., 

2012). Jednak infrastruktura przedsiębiorczości, a także zasoby ludzkie i systemy edukacji 

mające na celu opiekę nad młodymi przedsiębiorcami są skoncentrowane w regionie 

stołecznym. W listopadzie 2017 r. ogłoszono, że przeprojektuje 19 Centrów Kreatywnej 

Gospodarki i Innowacji, które zostały utworzone w całym kraju, jako regionalne centra 

innowacji (Ministerstwo MŚP i Start-upów, 2017b), co powinno pomóc w zmniejszeniu luki 

infrastrukturalnej. 

Dostęp MŚP do kredytu jest ograniczony przez brak zabezpieczeń, krótką historię 

kredytową i brak specjalistycznej wiedzy potrzebnej do sporządzania sprawozdań 

finansowych. Od strony podaży wymagała niewielkiej skali akcji kredytowej może nie 

zrekompensować kosztów kontroli i monitorowania, co prowadzi do asymetrii informacji. W 

rezultacie instytucje finansowe przypisują kredytobiorcom wysokie ryzyko niewykonania 

zobowiązania, co stanowi uzasadnienie interwencji rządu w celu przezwyciężenia tej 

niedoskonałości rynku (Jones i Kim, 2014). Korea odpowiedziała wsparciem na dużą skalę 
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dla MŚP. Po pierwsze, publiczne gwarancje kredytowe dla pożyczek dla MŚP wyniosły 3,8% 

PKB w 2016 r., W porównaniu z 4,1% w 2014 r., Ale nadal są drugą najwyższą w OECD po 

Japonii. Po drugie, rząd udziela pożyczek bezpośrednich w wysokości 4,5 bln KRW (0,3% 

PKB w 2016 r.). W 2016 r. Zatwierdzono 68% pożyczek, o które wnioskowały MŚP. Po 

trzecie, rząd zapewnia szereg programów subsydiowania, jak omówiono powyżej. Wielkość i 

liczba publicznych programów finansowania MŚP jest wysoka według standardów 

międzynarodowych (Koo i in., 2015). 

Przy takim wsparciu rządowym sytuacja finansowa dla MŚP wydaje się stosunkowo silna. 

MŚP stanowiły 79% ogółu kredytów na działalność gospodarczą w 2016 r., Co stanowi 

wysoki odsetek według standardów międzynarodowych (OECD, 2018a). Różnica między 

średnią stopą procentową pożyczek dla MŚP i dużych firm spadła z 79 punktów bazowych w 

2008 r. Do 23 w 2016 r. Luka w finansowaniu - niedobór finansowania dla MŚP z powodu 

niedoskonałości rynku - została oszacowana na 28 bilionów KRW w przypadku firm w wieku 

poniżej dziesięciu lat w 2015 r. (Lee i in., 2015). Stanowi to 5% łącznej kwoty pożyczek dla 

MŚP. Inne badanie, w którym przeanalizowano racjonowanie kredytu na rynku pożyczek dla 

MŚP, wykazało, że prawdopodobieństwo racjonowania kredytu wynosiło ponad 80% tylko w 

0,4% firm w latach 2013–2014 (Lee i Lim, 2017). Badania te podają w wątpliwość potrzebę 

szerokiego publicznego finansowania MŚP. 

Ponadto system stopniowego wycofywania się ze wsparcia rządowego ograniczyłby 

udział wsparcia, który służy jedynie przedłużeniu życia spółek nierokujących (Economic 

Survey of Korea z 2016 r. OECD). Taki system zwiększyłby nacisk na młode firmy, które są 

najbardziej narażone na ryzyko niedoskonałości rynku w pozyskiwaniu finansowania. 

Rzeczywiście ryzyko udzialnia kredytu zmniejsza się wraz z wiekiem firmy (Lee i Lim, 

2017). Wsparcie dla starszych firm wypiera wsparcie dla nowych i wysoce innowacyjnych 

młodych firm. Wskaźnik przeżycia nowych przedsiębiorstw po trzech latach jest w Korei 

stosunkowo niski i wynosi 41,0%, w porównaniu do innych krajów, takich jak Austria 

(62,8%), Stany Zjednoczone (57,6%), Izrael (55,4%) i Włochy (54,8% ) (Financial Services 

Commission, 2015). Inicjatywa z 2015 r. mająca na celu ograniczenie wsparcia dla MŚP 

starszych niż pięć lat jest krokiem we właściwym kierunku. Programy dla MŚP powinny 

przejść z utrzymywania przy życiu nierentownych firm na zapobieganie niedoskonałościom 

rynku, które doprowadzają do bankructwa firmy o wysokim potencjale. Taka zmiana polityki 

ułatwiłaby również stopniowy spadek wsparcia publicznego. „Zintegrowany system 

zarządzania dla MŚP”, który został stworzony w 2015 r., może stanowić podstawę do 

rygorystycznego systemu oceny opartego na odpowiednich wskaźnikach wydajności i 

programie ukończenia studiów. System obejmuje 689 programów, których łączna pomoc dla 

małych firm wyniosła 361 bilionów KRW (334 mld USD; do kwietnia 2018 r.). Ponadto 

system, który obejmuje wsparcie udzielone 2,04 mln MŚP od 2010 r., może zmniejszyć liczbę 

MŚP korzystające z wielu programów. Pożyczki dla MŚP są zazwyczaj oparte na 

bezpośrednich pożyczkach rządowych, gwarancjach publicznych i zabezpieczeniach 

udzielanych przez pożyczkobiorcę, z których każda ma pewne wady. W 2014 r. Rząd 

zainicjował inicjatywę promowania pożyczek opartych na technologii, aby zapewnić większe 

finansowanie dla przedsiębiorstw rozpoczynających działalność bez zabezpieczeń. Na koniec 

2016 r. kredyty technologiczne osiągnęły 92,8 bln KRW (23,2% ogółu kredytów dla MŚP). 

Finansowanie technologii jest jednak skomplikowane, biorąc pod uwagę wysoki stopień 
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asymetrii informacji z powodu niepewności związanej z rozwojem technologii, nieznajomości 

prywatnych pożyczkodawców w zakresie wartości niematerialnych i różnorodności aktywów. 

W związku z tym finansowanie technologii jest coraz bardziej zależne od publicznych 

instytucji finansowych (Brassell i Boschmans, 2018). Mimo to instytucje publiczne 

zapewniają wybitnym podmiotom finansowanie o niskim ryzyku, a nie pożyczki na rozwój 

zaawansowanych technologii związanych z wysokim ryzykiem, odzwierciedlających przepisy 

ostrożnościowe. Obniża to skuteczność finansowania polityki, jednocześnie zwiększając 

wielkość wsparcia. Wykorzystanie finansowania publicznego w finansowaniu rozwoju 

technologii w zbyt dużym stopniu koncentruje się na istniejących firmach, które chcą 

rozszerzyć swoją działalność przy użyciu swojej obecnej technologii niż na start-upach z 

nową, przełomową technologią. 

Z kolei, inwestycje venture capital w Korei, wynoszące 0,09% PKB w 2016 r., były 

czwartymi najwyższymi w OECD i znacznie przekraczały średnią wynoszącą 0,05%. 

Niemniej jednak kapitał wysokiego ryzyka jest stosunkowo niewielkim źródłem finansowania 

dla MŚP, wynoszącym zaledwie 0,4% pożyczek dla MŚP (OECD, 2018a). Udział sektora 

publicznego w inwestycjach typu venture capital spadł z 49,3% w 2013 r. do 33,1% w 

czerwcu 2017 r., co odzwierciedla rowój działalności sektora prywatnego. Ułatwia to 

tworzenie funduszy venture capital, które nie otrzymują funduszy publicznych, oraz 

towarzyszącego im nadzoru rządowego. Fundusze venture capital oparte wyłącznie na 

funduszach sektora prywatnego byłyby w stanie działać „autonomicznie” i twórczo, w 

przeciwieństwie do bardziej ostrożnych funduszy z zaangażowaniem sektora publiczny, które 

zwykle unikają bardziej ryzykownych przedsiębiorstw na wczesnym etapie. 

 

6. Regionalne centra inkubacji biznesu 

 

Korea rozwija centra inkubacji biznesu (TIPS), które łączą mentoring dla przedsiębiorstw 

typu start-up i wsparcie finansowe. Do 2016 r. Korea posiadała 67 centrów obsługujących 6 

655 firm o łącznym budżecie 25 mld KRW (23,2 mln USD). Około 80% znajdowało się na 

uniwersytetach i ośrodkach badawczych, co czyniło je przydatnymi do rozwoju technologii i 

współpracy przemysłu z uczelniami wyższymi. Koreański rząd uruchomił program TIPS w 

2014 r., Aby lepiej połączyć rozwój technologiczny i wiedzę biznesową. Program wzorowany 

na izraelskim inkubatorze technologicznym (TI) ma na celu skłonienie inwestorów-aniołów 

do zapewnienia inkubacji i mentoringu, co jest połączone z rządowymi działami badawczo-

rozwojowymi. Po pierwsze, TIPS są prowadzone przez sektor prywatny. Anioł biznesu z 

sektora prywatnego inwestuje 100 milionów KRW w start-up, a rząd zapewnia 500 milionów 

KRW (463 000 USD) na badania i rozwój. Po drugie, TIPS pozwala na niepowodzenie start-

upów. W przeciwieństwie do przeszłości upadłe firmy nie muszą zwracać rządowi środków 

na badania i rozwój. Po trzecie, TIPS zapewnia fundusze, miejsce pracy, inkubację i 

mentoring wraz z inwestycją anioła. W listopadzie 2017 r. rząd ogłosił plan wyboru 20 

innowacyjnych firm każdego roku, które mają potencjał wzrostu i wspierania ich w TIPS 

(MOSF, 2017). Głównymi kryteriami otrzymywania finansowania publicznego nie będzie to, 

czy firma jest MŚP, czy liczba pracowników, ale wiek i historia firmy. Priorytetem rządu są 

start-upy, tworzące z sukcesem miejsca pracy.  
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STANY ZJEDNOCZONE AMERYKI (USA) 

Krzysztof Marecki 

Maciej Wieloch 

 

1. Podstawowe informacje o kraju 

 

Stany Zjednoczone to bardzo duże, zróżnicowane państwo, którego polityczne, 

gospodarcze oraz kulturalne wpływy są odczuwalne na całym świecie. Gospodarka USA jest 

najsilniejszą gospodarką świata, ze stopą bezrobocia najniższą od czasów Wielkiego Kryzysu, 

wzrostem gospodarczym wyższym od oczekiwań ekspertów oraz z rosnącymi zarobkami 

pracowników. Od wielu lat USA utrzymuje pozycję najbardziej rozwiniętej i prężnej 

gospodarki rynkowej, która bazuje na obfitych zasobach naturalnych oraz wysoko wydajnej 

sile roboczej. Koniunktura gospodarcza USA w ciągu ostatnich lat kilkakrotnie wyznaczała 

koniunkturę reszty świata. Gospodarka USA opiera się na modelu, w którym dominuje udział 

sektora prywatnego, oddziałującego w znacznym stopniu na sposób działania i decyzje 

podejmowane przez administrację rządową. Duży nacisk kładzie się na innowacje oraz 

utrzymywanie wysokiej wydajności pracy. Motorem napędzającym rozwój rynku USA jest 

przemysł oraz sektor usług. Dolar amerykański jest najczęściej używaną walutą w 

transakcjach międzynarodowych oraz walutą, w której utrzymuje się najwięcej rezerw 
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finansowych. Pomimo tego, że globalny kryzys schłodził gospodarkę USA, to właśnie ona 

wytwarza ¼ światowego PKB. Gospodarka USA powoli wraca do stanu sprzed kryzysu. W 

2015 r. wykazała się ona wystarczającym stopniem stabilności, do tego stopni, że Rezerwa 

Federalna zdecydowała się na podniesienie stóp procentowych.  

Gospodarka USA jest niewątpliwie jedną z najbardziej konkurencyjnych gospodarek 

świata oraz tą, która na światowym rynku odgrywa bardzo ważną rolę, w takich instytucjach 

międzynarodowych jak, m. in.: Bank Światowy, ONZ, WTO, WHO, FAO, OECD czy MFW. 

Zdaniem ekonomistów gospodarka amerykańska w 2016 roku odnotuje około 2,4 proc. 

wzrost. Konsumpcja prywatna wspierana będzie poprzez stałą kreację nowych miejsc pracy, 

godnej płacy realnej oraz poprzez wzrost kredytów konsumenckich. Silna waluta i słabe 

inwestycje przedsiębiorstw uniemożliwią szybszy wzrost.  

Stany Zjednoczone są największą gospodarką świata, która odpowiada za 22% 

nominalnego światowego PKB oraz 17% światowego PKB wyliczanego według parytetu siły 

nabywczej. W 2015 roku PKB USA wyniosło 17,937 mld USD. PKB w przeliczeniu na 

mieszkańca wynosi 55,909 tys. USD i plasuje Stany Zjednoczone na 5. miejscu na świecie 

pod względem tego wskaźnika. Rok wcześniej według danych Banku Światowego USA 

zajęły 9. miejsce. Natomiast pod względem PKB per capita mierzonym parytetem siły 

nabywczej kraj ten według danych IMF zajął 10. miejsce. Uzyskany w 2015 roku średni 

dochód gospodarstwa domowego powraca stopniowo do stanu sprzed kryzysu, bowiem w 

grudniu 2007 roku był on na podobnym poziomie i wynosił 56,714 tys. USD. Tworzenie 

dochodu narodowego USA przypada w głównej mierze sektorowi prywatnemu, który tworzy 

87.1% PKB. Z tego 68.5% tworzą sektory związane ze świadczeniem usług, a 18,6% stanowi 

produkcja. Sektor publiczny zajmuje 12,9% PKB Stanów Zjednoczonych i stanowią go 

głównie usługi. Odnotowuje się bardzo niski stopień udziału rolnictwa oraz górnictwa w 

PKB, gdyż wynosi on kolejno 1,1% oraz 2,3%. Jak podaje Biuro ds. Analiz Gospodarczych, 

realny PKB wyrażony w skali rocznej, wzrósł w 2015 roku o 2,4 proc. Oznacza to, że 

odnotowano wzrost na tym samym poziomie co w roku 2014. Dynamicznie rozwijająca się 

amerykańska gospodarka w Usługi finansowe; 20 Usługi biznesowe, 12.6 Handel, 11.9 

Przemysł wytwórczy, 11.5 Ochrona zdrowia, edukcja; 8,1 Media, 4.4 okresie pokryzysowym, 

odnotowała w ostatnich kwartałach 2015 roku spowolnienie wzrostu PKB. Duży wpływ na 

przyrost realnego PKB w 2015 roku miały wydatki na konsumpcje w sektorze gospodarstw 

domowych, prywatne inwestycje w środki trwałe w tym inwestycje mieszkaniowe i 

inwestycje nie-mieszkaniowe, prywatne zapasy inwestycyjne, państwowe i lokalne wydatki 

rządowe oraz eksport i import. Największy korzystny wpływ na PKB amerykańskiej 

gospodarki miały wydatki na konsumpcję. Znacznie wzrosły wydatki na usługi, zwłaszcza 

przeznaczone na opiekę zdrowotną, jak również towary trwałego i nietrwałego użytku. 

 

2. Charakterystyka sektora MŚP 

 

Kryteria podziału przedsiębiorstw w USA są różne dla różnych sektorów. W Stanach 

Zjednoczonych Small Business Administration (SBA) ustanawia standardy wielkości małych 

i średnich przedsiębiorstw w zależności od branży, ale ogólnie określa MŚP jako 

zatrudniającą mniej niż 500 pracowników w przedsiębiorstwach produkcyjnych i mniej niż 

7,5 miliona dolarów rocznych wpływów w większości przedsiębiorstw produkcyjnych. 
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Definicja może się różnić w zależności od okoliczności - na przykład małe przedsiębiorstwo 

zatrudniające mniej niż 25 pracowników zatrudnionych w pełnym wymiarze czasu pracy o 

średnich rocznych wynagrodzeniach poniżej 50 000 USD kwalifikuje się do ulgi podatkowej 

zgodnie z ustawą o ochronie zdrowia i ustawą o ochronie pacjentów.  

W Stanach Zjednoczonych ponad 30 milionów MŚP (99,9% ogólnej liczby 

przedsiębiorstw) zatrudniających blisko 59 milionów pracowników (47,5% ogółu 

pracowników sektora prywatnego). Sektor generuje ok. 1,9 miliona nowych miejsc pracy 

netto rocznie (2015).
107

 

Przedsiębiorstwa zatrudniające mniej niż 100 pracowników mają największy udział w 

zatrudnieniu w małych firmach. Zatrudnienie w sektorze prywatnym wzrosło o 1,8% w 

okresie 12 miesięcy kończącym się w lutym 2018 r. Było to powyżej wzrostu o 1,0% w 

poprzednim okresie 12 miesięcy. Liczba właścicieli wzrosła w 2016 r. o 2,3% w stosunku do 

roku poprzedniego.
108

  

Małe firmy stworzyły 1,9 mln miejsc pracy netto w 2015 r. Firmy zatrudniające mniej niż 

20 pracowników odnotowały największe zyski, dodając 1,1 mln miejsc pracy netto. 

Najmniejsze zyski odnotowano w firmach zatrudniających od 100 do 499 pracowników, co 

zwiększyło 387 874 miejsc pracy netto. Sektor MŚP stanowi istotny filar funkcjonowania 

gospodarki Stanów Zjednoczonych i w związku z tym ich los, jako bardziej wrażliwych na 

zmiany rynkowe znajdują swoje miejsce w polityce gospodarczej zarówno na szczeblu 

federalnym jak działaniach władz stanowych czy lokalnych. 

 

3. Instrumenty wsparcia sektora MŚP  

 

3.1.Zakres wsparcia MŚP 

 

Podjęte na początku lat 80. działania wspierające rozwój przedsiębiorczości w pierwszej 

kolejności obejmowały przedsięwzięcia deregulacyjne, ułatwiające wejście nowych firm na 

rynek, często w połączeniu z inicjatywami na rzecz transferu technologii i komercyjnego 

wykorzystania wyników badań naukowych.  

Równolegle następował rozwój instrumentarium oddziaływania na procesy założycielskie w 

gospodarce – od edukacji i dostarczania informacji, po tworzenie wyspecjalizowanych 

instytucji i usług dla nowych firm. Jednocześnie praktyka pokazała wyższą efektywność 

działań na poziomie lokalnym i regionalnym, w bezpośrednim kontakcie z potencjalnym 

przedsiębiorcą. Wyniki ekonomiczne silnie zorientowanej na przedsiębiorczość 

amerykańskiej gospodarki, skłoniły inne rządy do wzrostu zainteresowania tym obszarem. 

działań interwencyjnych. Umiejętne stymulowanie przedsiębiorczości i procesów 

założycielskich w gospodarce umożliwia przede wszystkim:
109

  

 dynamizację procesów innowacyjnych, 

 podnoszenie konkurencyjności i ciągłą restrukturyzację struktur gospodarczych, 

 tworzenie trwałych miejsc pracy, 
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 rozwój nowoczesnych sieciowych systemów wytwórczych, 

 demonopolizację i deregulację rynków, 

 konkurencję i efektywniejsze wykorzystanie czynników wytwórczych, 

 restrukturyzację regionów problemowych i rozwój ekonomiczny regionów 

opóźnionych.  

W ramach podejmowanych działań należy podkreślić silne preferencje dla tzw. 

„przedsiębiorczości intelektualnej”, bazującej na zdolnościach do komercyjnego 

wykorzystywania nowej wiedzy. Ten typ przedsiębiorczości jest szczególnie pożądany ze 

względu na zmiany technologiczne i budowę pozycji konkurencyjnej gospodarki w 

tradycyjnym wymiarze schumpeterowskiej „twórczej destrukcji”.  

Instrumenty działań interwencyjnych, o prorozwojowym charakterze, podejmowanych 

w ramach polityki ekonomicznej i społecznej tworzą system wsparcia. Funkcjonalnie system 

ten krystalizuje się na poziomie wybranych elementów różnych polityk sektorowych 

(przemysłowej, rolnej, rynku pracy, regionalnej, naukowo-badawczej), które zawierają 

priorytety w zakresie tworzenia nowych firm oraz podnoszenia innowacyjności i 

konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Systemy wsparcia są rezultatem 

ewolucji charakteru polityki ekonomicznej z sektorowej w horyzontalną. Pomoc publiczna 

tym samym jest przesuwana z określonych podmiotów czy branż znaj-dujących się w trudnej 

sytuacji na rzecz aktywizacji zjawisk jakościowych – np.: poprawa konkurencyjności i 

innowacyjności. Rozwój instrumentów wsparcia wyrasta z wielowiekowej tradycji 

ofensywnego protekcjonizmu gospodarczego dalekiego od zaleceń liberalnej ekonomii. Mimo 

to działania w tym zakresie z różnym nasileniem były codzienną praktyką w kraju 

Usługi wsparcia dotyczą obszarów uznanych za kluczowe dla zrównoważonego rozwoju 

rynków, aktywizacji lokalnej gospodarki, restrukturyzacji obszarów problemowych (np. 

tradycyjne sektory przemysłowe, rolnictwo i tereny wiejskie) oraz konkurencyjności 

prywatnych małych i średnich firm – edukacja, szkolenia, doradztwo, transfer technologii, 

zarządzanie informacją itp. Usługi wspierające przedsiębiorczość (samozatrudnienie oraz 

rozwój małych i średnich firm) i procesy innowacyjne spełniają tym samym następujące 

warunki:
110

 

 wywodzą się z realizowanej w kraju, regionie lub gminie polityki ekonomicznej, 

 mają niekomercyjny charakter i są realizowane przez publiczne, parapubliczne i 

prywatne podmioty, 

 są skierowane do określonych grup odbiorców.  

Operacyjna efektywność systemu jest kształtowana na poziomie lokalnym i 

regionalnym. Sprawność poziomu makroekonomicznego jest warunkiem niezbędnym, ale 

niewystarczającym dla rozwoju sytemu wsparcia. Poszukiwanie efektywności przejawia się w 

koordynacji na poziomie regionów – w formie regionalnych systemów innowacji, a na 

poziomie lokalnym na wytworzeniu innowacyjnego środowiska – klastra. Należy 

jednocześnie podkreślić ciągły wzrost roli systemów wsparcia, jako stałego instrumentu 

ofensywnego protekcjonizmu w zakresie:  

 stymulacji przeobrażeń strukturalnych i budowy podstaw gospodarki postindustrialnej, 

 kształtowania aktywnych postaw ekonomicznych i społecznych, 
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 rozwoju relacji sieciowych oraz budowy partnerstwa i zaufania społecznego.  

 o liberalnej orientacji, np.: USA 

 

3.2. Historyczna ewolucja narzędzi wsparcia 

 

Współczesne systemy wsparcia stanowią nagromadzenie rozwijanych często przez setki lat 

zindywidualizowanych doświadczeń i instrumentariów. Źródeł obecnego, systemowego 

podejścia należy szukać w latach 20. XX w. Można wyróżnić cztery, różnią-ce się 

priorytetami i rozwijanymi instrumentami, etapy ewolucji budowy systemów:
111

 

 

Etap I. (od lat 30. do drugiej połowy lat 60. w XX w.): 

 budowa podstaw polityki naukowo-badawczej, rozwój publicznej infrastruktury B+R, 

 pierwsze akademickie kursy przedsiębiorczości (Harvard Business School – połowa 

lat 30.), 

 pierwsze regionalne programy modernizacyjne (1936-40, Stan Misissippi, Program 

Zrównoważonego Rozwoju Rolniczo-Przemysłowego), 

 utworzenie w 1953 r. US SBA (Small Business Administration), pierwszego 

ministerstwa przedsiębiorczości i początki polityki MSP, 

 pierwsze parki technologiczne (Bahanson Research Park z 1948 r.), 

 pierwsze nowoczesne instytucje venture capital (1946 r. – American Research and 

Development Corporation), 

 przyjęcie w 1958 r. przez amerykański Kongres ustawy Small Business Investment 

Companies, 

 pierwszy inkubator przedsiębiorczości utworzony w 1959 r. w Batavia (stan Nowy 

Jork).  

 

Etap II. (od połowy lat 60. przez lata 70. XX w.):  

 narodziny i rozwój instrumentarium polityki innowacyjnej, 

 poszukiwanie instrumentów intensyfikacji współpracy nauki i gospodarki, 

 reorientacja polityki przemysłowej na sektor MSP, 

 pierwsze centra transferu technologii i inkubatory technologiczne.  

 

Etap III. (lata 80. XX w.):  

 ofensywa deregulacyjna (prywatyzacja, demonopolizacja itd.),  

 decentralizacja i wzrost znaczenia poziomu regionalnego w zarządzaniu rozwojem, 

 dynamiczny rozwój infrastruktury przedsiębiorczości i transferu technologii, 

 rozwój parabankowych systemów pożyczkowych i doręczeniowych, 

 propagowanie przedsiębiorczości jako instrumentu w walce z bezrobociem, 

 początki horyzontalnego podejścia do polityki gospodarczej. 

 

Etap IV. (od początku lat 90. XX w. do ok. 2015r.:  
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 konsolidacja systemów wsparcia, 

 rozwój regionalnych systemów innowacyjnych, 

 rozwój instrumentów finansowania ryzyka (venture capital i business angels), 

 przedsiębiorczość akademicka i model uniwersytetu III generacji, 

 umiędzynarodowienie działalności MSP, 

 rozwój klastrów i wspieranie działań sieciowych, 

 nacisk na „miękkie” instrumenty wsparcia.  

 

3.3. Współczesne poglądy na wsparcie i narzędzia wsparcia MŚP 

 

3.3.1. Skuteczność wybranych narzędzi wsparcia 

 

Promowanie przedsiębiorczości jest częścią wielu strategii rozwoju gospodarczego miasta i 

państwa od co najmniej dwóch dekad. Strategie te zostały w dużej mierze oparte na piśmie 

akademickim, a ostatnio na doświadczeniu odnoszących sukcesy przedsiębiorców. Przy tak 

dużej dbałości o przedsiębiorczość można oczekiwać, że będzie się ona dynamicznie 

rozwijać. Niestety odwrotność jest w dużej mierze prawdą. Pod koniec lat 70. około 15 

procent wszystkich firm w Stanach Zjednoczonych było nowych; w 2011 r. liczba ta 

oscylowała wokół 8 procent2. Nawet branża technologii o dużej mocy uległa temu trendowi.3 

Nie tylko dziś jest mniej nowych firm niż w przeszłości, ale te start-upy, które istnieją, tworzą 

mniej miejsc pracy4. Ten spadek aktywności startupów miał miejsce w całym kraju. 

Wskaźniki wejścia firm były niższe w latach 2009–2011 niż w latach 1978–1980 w każdym 

stanie i Metropolitalnym Obszarze Statystycznym z wyjątkiem jednego. Wszystko to nasuwa 

pytanie: skoro tyle uwagi poświęcono promowaniu przedsiębiorczości, dlaczego skala 

zjawiska ulega zmniejszeniu? Odpowiedź na to pytanie jest złożona i z pewnością wiąże się z 

wieloma czynnikami, z których niektóre są poza kontrolą władz państwowych i lokalnych. 

Ale jednym z obszarów, który zasługuje na kontrolę, są popularne i szeroko wypróbowane 

strategie rozwoju gospodarczego w celu promowania przedsiębiorczości. Chociaż wiele 

napisano o przedsiębiorczości w kontekście rozwoju gospodarczego, badania akademickie nie 

nadążają za nowymi praktykami. Podczas gdy wiele badań dyskutuje o tym, co zostało 

zrobione w przeszłości, niewielu mówi o tym, co się sprawdziło lub dlaczego się sprawdziło. 

Ta wytyczna została napisana, aby zaradzić tym lukom i przekazać wnioski wyciągnięte z 

Fundacji Kauffmana dzięki naszemu doświadczeniu w prowadzeniu programów wspierania 

przedsiębiorczości , przeprowadzając wywiady i współpracując z ekspertami z wielu 

dziedzin. Artykuł zawiera syntezę ponad osiemdziesięciu recenzowanych artykułów 

akademickich, książek, artykułów dla praktyków i artykułów z konferencji. Kolejne artykuły 

będą dotyczyć pomiarów i źródeł danych dotyczących przedsiębiorczości oraz koncepcji 

ekosystemów przedsiębiorczości. W tym artykule rozpoczynamy od krytycznego przeglądu 

dwóch najczęściej stosowanych strategii promocji przedsiębiorczości: tworzenia funduszy 

venture venture i inkubatorów przedsiębiorczości. Następnie wyjaśniamy, że strategie te 

często pomijają podstawową zasadę: łączność i uczenie się przez przedsiębiorców. Następnie 

opisujemy sposoby reorganizacji funduszy i inkubatorów przedsięwzięć publicznych w 

oparciu o zasadę łączności, zanim zakończymy z kilkoma innymi zaleceniami, w jaki sposób 
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miasta i państwa mogą promować przedsiębiorczość i zacząć widzieć rzeczywiste wyniki, 

które przekształcają gospodarki i dają nowe możliwości mieszkańcom. 

 

Historycznie, aktywność samorządów lokalnych na rzecz wspierania przedsiębiorczości 

opierała się na dwóch narzędziach: wspieranych ze środków funduszach venture capital i 

ośrodkach inkubacji.
112

 Obie strategie to wysiłki publiczne mające na celu zaspokojenie 

odwiecznego zapotrzebowania przedsiębiorców na kapitał, zawsze jedno z głównych wyzwań 

zidentyfikowanych w badaniach przeszkód dla rozwoju przedsiębiorczości. Badania pokazują 

jednak, że aktywności te często są nieskuteczne w promowaniu przedsiębiorczości. Podczas 

gdy decydenci polityczni, którzy chcą wspierać rozwój młodych firm, mogą postrzegać lukę 

rynkową jako szansę dla sektora publicznego, badania wskazują, że wysiłki te nie przynoszą 

korzyści ani nie przynoszą korzyści przedsiębiorstwom ani rządowi.
113

 Wyzwania związane z 

prowadzeniem udanego funduszu venture nie są specyficzne dla sektora publicznego. Nawet 

prywatne fundusze venture capital podejmują znaczne ryzyko i często nie osiągają założonych 

stóp zwrotu. Jednak z badań wynika, że 80%funduszy venture capital generuje roczny zwrot 

mniejszy niż 3 procent, czyli standardową stopę zwrotu dla publicznego rynku akcji.
114

 

Wybór zwycięzców na podstawie biznesplanu na początkowym lub wczesnym etapie to 

ogromna niewiadoma, ponieważ połowa wszystkich firm bankrutuje lub jest zamykana w 

ciągu pięciu lat
115

. Szybko zmieniające się technologie i otoczenie rynkowe jeszcze bardziej 

utrudniają ten proces. Sektor publiczny często nie ma wiedzy specjalistycznej do oceny i 

wspierania przedsiębiorców. W związku z tym wysiłki te nie są najlepszym wykorzystaniem 

środków publicznych.  

Publiczne centra inkubacji również są mniej niż optymalne wykorzystanie publicznych 

dolarów. Liczba i rodzaj inkubatorów przedsiębiorczości dramatycznie wzrosła w ciągu 

ostatnich trzydziestu lat. National Business Incubation Association (NBIA) oszacowało, że 

liczba inkubatorów wzrosła z dwunastu w 1980 r.
116

 Do ponad 1400 w połowie 2000 r.
117

 

 

Podobnie, jak publiczne fundusze venture, inkubatory są tworzone w celu zaspokojenia 

zapotrzebowania przedsiębiorców na kapitał. Zakłada się, że zapewnienie powierzchni 

biurowej i podstawowych usług uwolni środki dla przedsiębiorców i pozwoli im 

skoncentrować się na ich podstawowych funkcjach biznesowych. Jednak powierzchnia 

biurowa i koszty ogólne są mało efektywnymi lub istotnymi funkcjami, a wsparcie to 

niekoniecznie doprowadzi do gwałtownego wzrostu liczby udanych przedsięwzięć. O ile 

                                                 
112

 Yasuyuki Motoyama, Jason Wiens: Guidelines for Local and State Governments to Promote Entrepreneurship, Ewing Marion Kauffman 

Foundation, 2015, s. 4 
113

 Cumming, Douglas, and Sofia Johan. 2009. “Pre-seeded government venture capital funds.” Journal of International Entrepreneurship 

no. 7, 2009, s. 26–56. 
114

 Bradley, Harold S., Diane Mulcahy, and Bill Weeks. 2012. We have met the enemy ... and he is us: Lessons from twenty years of the 

Kauffman Foundation’s investments in venture capital funds and the triumph of hope over experience. In Kauffman Foundation Research 
Series. Kansas City, MO: Kauffman Foundation 
115

 SBA. 2012. Firm Survival Rates. Small Business Administration 2012 [cited Jan 10, 2012]. Available from www.bls.gov/bdm/us_age_ 

naics_00_table7.txt.  

 
116

 Konczal, Jared. 2012. Evaluating the effects of accelerators? Not so fast. Forbes 2012  
117

 Knopp, Linda. 2007. State of the business incubation industry. In NBIA Research Series. 

Athens, OH: National Business Incubation Association 



 

135 

 

start-up nie wymaga kapitałochłonnego sprzętu, takiego jak precyzyjne maszyny lub 

laboratorium biotechnologiczne, inkubator jako model nieruchomości nie pomaga znacząco 

przedsiębiorcom i może służyć jedynie jako „schronienie” dla przedsiębiorstw, które inaczej 

by nie przetrwały. Niektóre inkubatory deklarują świadczenie usług wykraczających poza 

udostępnianie przestrzeni biurowej, zapewniając bardziej zróżnicowane usługi wsparcia, takie 

jak księgowość, porady prawne i zarządcze oraz pomoc w zakresie własności 

intelektualnej.
118

 Przeciętny inkubator jest jednak prowadzony tylko przez 1,8 pełnoetatowych 

menedżerów i obsługuje dwudziestu pięciu klientów-firm, co sprawia, że cele inkubatorów są 

prawie niemożliwe do spełnienia. Hannon (2003) konkluduje, że kierownik inkubatora 

musiałby być między innymi ekspertem komputerowym, pracownikiem opieki społecznej, 

specjalistą ds. pozyskania środków i zarządcą przestrzeni, aby osiągnąć te cele.
119

 

Nierealistyczne jest oczekiwanie, że organizacje o tak szczupłej kadrze będą oferować szeroki 

zakres usług, a wszystko to przy wszechobecnych ograniczeniach organizacyjnych i 

finansowych, z jakimi zwykle zmagają się te organizacje. 

 

3.3.2. Parki naukowe 

 

Pierwsze parki, jako narzędzie polityki naukowej, a później polityki innowacyjnej, pojawiły 

się w latach 50-tych XX. wieku. W literaturze przedmiotu, jako pierwsza jednostka tego typu, 

wymieniany jest Bohanson Research Park w Menlo Park, w Kalifornii, założony w roku 1948 

[Wessner, 2009]. Większość badaczy za pierwszy park technologiczny uznaje jednak 

Stanford Research Park, który powstał w 1951 roku przy Uniwersytecie Stanforda. To 

właśnie wokół tego parku powstała tzw. Dolina Krzemowa, zagłębie innowacji i wysokich 

technologii. Jednym z najstarszych parków w Europie jest natomiast Cambridge Science Park, 

stworzony w 1970 roku [Cambridge Science Park 2013], aż 20 lat po powstaniu Stanford 

Research Park. Za pierwszy park technologiczny w Polsce należy uznać Poznański Park 

Naukowo Technologiczny, powstały z inicjatywy Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w 

Poznaniu w roku 1995 [Matusiak i Bąkowski 2008]. W latach 80-tych i 90-tych XX. wieku 

zaczęło pojawiać się coraz więcej jednostek tego typu, a badania prowadzone cyklicznie przez 

Międzynarodowe Stowarzyszenie Parków Naukowych ( ang. International Association of 

Science Parks and Aresas of Innovation, IASP) wskazują, że ponad 50% parków naukowo 

technologicznych na świecie powstało po roku 2000 [IASP, 2012]. W latach 80-tych i 90-tych 

XX. wieku miasta powoływały do życia instytucje nazywane parkami technologicznymi, aby 

wspomóc proces reindustrializacji, przyczynić się do rozwoju regionalnego oraz tworzyć 

efekt synergii między firmami znajdującymi się na terenie parków [Castells i Hall 1994]. 

Swoista moda w tworzeniu parków technologicznych w Europie po roku 2000 może wynikać 

z polityki Unii Europejskiej. Wiele jednostek tego typu, również w Polsce, powstało dzięki 

dostępności funduszy unijnych, przeznaczanych na budowę infrastruktury, zarządzanie czy 

rozwój tzw. środowiska innowacyjnego.  
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Stowarzyszenie Uniwersyteckich Parków Badawczych (ang. Association of University 

Research Parks, AURP) działające w Stanach Zjednoczonych proponuje definicję parku 

badawczego: Park badawczy to przedsięwzięcie, którego plan zagospodarowania 

przestrzennego przystosowany jest do badań i ich komercjalizacji. Ma on za zadanie kreować 

partnerstwo między uniwersytetami, a jednostkami badawczymi, wspierać rozwój nowych 

przedsiębiorstw, kreować transfer technologii oraz prowadzić do rozwoju wysokich 

technologii [AURP 2013].  

Połączenie wyżej wymienionych elementów ma umożliwić realizację określonych  celów, 

które stawiane są przed parkami technologicznymi, mianowicie: • inkubowanie firm 

rozpoczynających działalność – wspieranie przedsiębiorczości generalnie, jak również firm 

rozwijających wysokie technologie, jest jednym z podstawowych zadań parków 

technologicznych. Zazwyczaj inkubowane firmy otrzymują ofertę wynajmu powierzchni na 

preferencyjnych warunkach. Wsparcie dotyczy również usług szkoleniowych, zarządczych, 

prawnych i księgowych; • świadczenie usług biznesowych – usługa ta obejmuje doradztwo w 

obszarze zakładania i rejestracji działalności gospodarczej, tworzenia biznes planu oraz 

pozyskiwania funduszy. Usługa nie ogranicza się jedynie do firm inkubowanych, dostępna 

jest zarówno dla lokatorów parku, jak również firm spoza jego obrębu; • wynajem 

powierzchni biurowej, produkcyjnej i laboratoryjno-produkcyjnej – powierzchnia może być 

oferowana firmom znajdującym się na końcowym etapie procesu inkubacji w ramach parku, 

jak również firmom zewnętrznym; • usługi badawcze – dotyczy to usług prowadzonych przez 

laboratoria ulokowane w parku; 54 • usługi w zakresie transferu technologii – jest to również 

jeden z podstawowych celów funkcjonowania parków technologicznych. Transfer technologii 

między przedsiębiorstwami a jednostkami B+R jest realizowany, gdy park może zapewnić 

specjalistyczne usługi, takie jak zarządzanie projektami innowacyjnymi, usługi 

marketingowe, badania rynku; • zarządzania terenami inwestycyjnymi – niektóre z parków 

dysponują powierzchnią pod inwestycje, którą przeznaczają dla rozwijających się firm; • 

działalność szkoleniowo-edukacyjna – jest to kluczowa sprawa dla inkubowanych 

przedsiębiorstw oraz forma wsparcia dla firm już istniejących. Firmy te często dopiero uczą 

się funkcjonowania na rynku, dlatego każde szkolenie dotyczące prowadzenia firmy, 

pozyskiwania kapitału czy marketingu jest dla nich korzystne [Matusiak, Bąkowski, 2008].  

 

Stany Zjednoczone były prekursorem tworzenia parków technologicznych. Inicjatorem 

pierwszego parku, który odniósł sukces i w dużej mierze przyczynił się do rozwoju 

podobnych podmiotów, była administracja i naukowcy z Uniwersytetu Stanforda. Idea 

zrodziła się z konieczności zagospodarowania niewykorzystywanej (zatem i generującej 

koszty) infrastruktury uczelni. Leland Stanford, fundator uniwersytetu, zapisał w akcie 

nadania gruntów uniwersytetowi klauzulę, która uniemożliwiała sprzedaż chociażby kawałka 

gruntu [Kasperkiewicz, 2009]. Działając zgodnie z prawem dr Terman, ówczesny kanclerz 

uczelni, postanowił wynajmować puste powierzchnie uniwersytetu. W ten sposób w 1951 

roku został uruchomiony park przemysłowy Stanforda, natomiast w roku 1954 został 

nazwany oficjalnie parkiem badawczym [Marciniec, 2007]. Zyski osiągane z tej działalności 

pozwoliły na podniesienie pensji profesorom, przez co wielu wybitnych naukowców 

postanowiło przenieść się do Palo Alto w Kalifornii. Grono profesorów uznało, że uczelnia 

zdobywa prestiż nie poprzez prowadzenie badań o szerokim spektrum na średnim poziomie, a 
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raczej przez skupienie się na wąskiej dziedzinie i uzyskaniu w niej pozycji lidera. Tak też 

stało się z uniwersytetem Stanforda. Prócz wybitnej kadry profesorskiej, zaczął on przyciągać 

kreatywnych studentów, którzy już w czasach studiów rozwijali własne firmy, również w 

ramach parku technologicznego.  

 

O sukcesie parku niewątpliwie świadczy fakt, że wokół niego rozwinęła się Dolina 

Krzemowa, z takimi firmami jak Apple, Hewlett-Packard czy IBM. Ambitni studenci i 

absolwenci, pracujący początkowo w wymienionych wyżej firmach, decydowali się na 

założenie własnych firm, tzw. spin-off, firm odpryskowych. Duże znaczenie przy ich rozwoju 

miał dostęp do funduszy zalążkowych, które umożliwiały młodym ludziom realizację ich 

planów i marzeń. Obecnie 1/3 wszystkich największych firm inwestujących w sferę high-tech 

znajduje się właśnie w pobliżu Doliny Krzemowej [Kasperkiewicz, 2009]. Sukces Doliny 

Krzemowej, i w efekcie całego regionu Palo Alto, wynika właśnie z lokalnego charakteru 

przedsięwzięcia. G. Pisano i W. Shih z uniwersytetu Harvarda stwierdzają, że geograficzna 

bliskość jednostek naukowych i przedsiębiorstw jest kluczowym elementem w rozwoju 

innowacyjności i konkurencyjności branż [Pisano, Shih, 2009]. Argumentują to 

przedstawiając następujący przykład: Kiedy chodzi o wiedzę, odległość ma znaczenie… Na 

przykład inżynier w Dolinie Krzemowej, chętniej dzieli się wiedzą z innym inżynierem z 

Doliny Krzemowej, niż z inżynierem z Bostonu. Kiedy się nad tym zastanawiasz, nie jest to 

ani trochę zaskakujące. Wiedza techniczna, ale również ta w naukach ścisłych, jest określana 

mianem milczącej, którą łatwiej przekazuje się twarzą w twarz. Innym przywoływanym w 

publikacjach naukowych przykładem transferu wiedzy między firmami, jest zmiana pracy 

przez pracowników. Mimo, że Amerykanie uważani są za naród mobilny, tak naprawdę 

zmiana pracy odbywa się głównie na rynku lokalnym. Powyższy przykład mogą świadczyć o 

tym, że rozwój nowych technologii może skutecznie odbywać się w parkach 

technologicznych, które skupiają zaawansowane technologicznie firmy i dysponują wysoko 

wykwalifikowaną kadrą. Obecny stan rozwoju parków technologicznych monitorowany jest 

przez Association of University Research Parks (AURP). Podobnie jak IASP, organizacja 

przeprowadza cyklicznie badanie parków technologicznych w Stanach Zjednoczonych. 

Ostatnie badanie przeprowadzone zostało w 2012 roku. Składało się z 38 pytań, na które 

odpowiedziało 108 ze 174 parków ze Stanów Zjednoczonych i Kanady. Głównym elementem 

wyróżniającym parki badawcze zlokalizowane w Stanach Zjednoczonych, od tych z Europy 

czy Azji jest fakt, że między parkiem a uniwersytetem (bądź inną jednostką naukowo-

badawczą) istnieje bardzo silny związek. Może to dotyczyć lokalizacji na terenie kampusu, 

zatrudniania w parku naukowców, studentów czy absolwentów lub korzystania ze wspólnych 

laboratoriów i sprzętów.  

 

Około 70% parków z USA powstało po roku 1990, są to zatem podmioty reprezentujące 

głównie trzecią generację, w ramach której oferowana jest pełna gama kompleksowych usług 

od zapewnienia przestrzeni do pracy poprzez odpowiednie zaplecze badawcze po usługi 

doradztwa i wsparcia kapitałowego. Jeśli chodzi o lokalizację, to 49% parków zbudowano na 

przedmieściach, 35% w miastach, natomiast 16% na terenach wiejskich. Większość parków 

zarządzana jest przez uniwersytety, lecz funkcjonuje w różnej formie. 31% działa w ramach 

uniwersytetu na zasadach non-profit, kolejne 19% działa jako wydzielona struktura 
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uniwersytetu. 18% parków zarządzanych jest przez agencję rządową lub quasi-publiczną 

jednostkę. 17% to niezależna własność prywatna, 6% działa na zasadach joint-venture, 5% 

zarządzane jest przez dewelopera i działa dla czystego zysku, , a pozostałe 5% należy do 

innych jednostek.  

 

3.3.3. Inicjatywy SBA 

 

Utworzona w 1953 roku Small Business Administration jako niezależna agencja rządu 

federalnego do rady, pomocy i ochrony interesów małych przedsiębiorstw, aby zachować 

konkurencyjność przedsiębiorstw oraz utrzymanie i wzmocnienie całej gospodarki. Instytucja 

ta na szczeblu federalnym jest kluczową „osią” i koordynatorem wsparcia sekyora MŚP z 

wieloma oddziałami funkcjonującymi lokalnie. W związku z tym, SBA pomaga rozpocząć, 

budować i rozwijać działalność. Poprzez rozbudowaną sieć biur terenowych i partnerstwa z 

organizacjami publicznymi i prywatnymi, SBA dostarcza swoje usługi do osób w całych 

Stanach Zjednoczonych, Portoryko, Wysp Dziewiczych Stanów Zjednoczonych i Guamy. 

Działalność SBA jest skierowana na wsparcie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 

(small business) i obejmuje doradztwo, finansowania i wsparcie w zakresie pozyskiwania 

zamówień (w tym w dużym stopniu publicznych). W zakresie wsparcia finansowego 

działalność SBA prowadzi swoją działalność w następujących formułach: 

 Poręczenia i gwarancje kredytowe/pożyczkowe, 

 Fundusz funduszy, 

 Wsparcie finansowe dla MŚP w przypadku klęsk żywiołowych , 

 Kaucji na zabezpieczenie kontraktów, 

 Granty na realizację projektów B+R. 

 

SBA oferuje różnorodne programy kredytowe na uruchomienie lub rozwój firmy, w tym 

oferuje: Small Business Investment Companies and the SBA Loan Guaranty Plan. Usługą 

cieszącą się największą popularnością jest program gwarancji kredytowych ma pomóc małym 

przedsiębiorcom rozpocząć lub rozwinąć swoją działalność. Maksymalną wielkość kredytu 

wynosi 5 mln USD. Pożyczki są udzielane przez instytucje kredytowe, pożyczkowe, a SBA 

gwarantuje tym instytucją, że te kredyty zostaną spłacone, co eliminuje część ryzyka 

partnerów kredytowych. Z uwagi na przesunięcie ryzyka spłaty z pożyczkobiorcy na SBA, 

obniżane są bariery udzielenia kredytu/pożyczki instytucje finansowe udzielają dłuższego 

terminu spłaty kredytu i kwota kredytu jest wyższa niż uzyskałoby się na podstawie 

tradycyjnego wniosku kredytowego, co jest główną zaletą tego sposobu finansowania 

działalności. Skala udzielanych pożyczek poręczanych tygodniowo to od kilku do nawet 20 

miliardów USD.
120

  

 

4. Doświadczenia regionalne  

 

4.1.Dolina Krzemowa 

 

                                                 
120
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Dolina Krzemowa stanowi unikatowe środowisko dla tworzenia innowacji oraz wsparcia 

startupów, co wynika z koncentracji w tym miejscu: wiodących ośrodków naukowo-

badawczych i szkół wyższych (Stanford, University of California Berkeley, University of San 

Francisco, San Francisco State University, Santa Clara University, University of California, 

San Jose State University, UC Santa Cruz), dużych firm technologicznych (Hewlett-Packard, 

Intel, Cisco Systems, Apple Inc., Scan Disk, Symantec, Oracle Corporation, Google, Sun, 

eBay, Yahoo!, Amazon co. AMD, NVIDIA, Adobe Systems, Intel, Facebook, Groupon, 

Hitachi Data Systems, Linkedln, McAfee), oraz instytutów badawczych (SRI International, 

Nasa Ames Research Center, Almaden Research Center, FXPAL), funduszy typu venture 

capital i aniołów biznesu. Innowacyjny ekosystem Doliny Krzemowej oparty jest również na 

unikalnej w światowej skali infrastrukturze organizacji wsparcia biznesu oferujących start-

upom, które chcą wejść na tamtejszy rynek, pomoc w zakresie mentoringu i identyfikacji 

źródeł finansowania. Do najbardziej aktywnych rządowych instytucji akceleracyjnych w 

Zatoce San Francisco należą biura państw europejskich: Irish Enterprise Innovation Center, 

Holland in the Valley, BootstrapLab (Szwecja), French Tech Hub, German Silicon Valley 

Accelerator, Innovation Norway/Innovation House Silicon Valley, Mind the Bridge 

(Włochy), Spain Tech Center, Enterprise Ireland, Innovation Center Denmark, Enterprise 

Estonia oraz Startup Latvia. W jednej z czołowych instytucji wsparcia biznesu w San 

Francisco – Rocket Space, mieści się obecnie biuro akceleracyjne POLSKA Silicon Valley 

Acceleration Center prowadzone przez Wydział Promocji Handlu i Inwestycji Ambasady RP 

w Waszyngtonie. Jest to również siedziba narodowych organizacji akceleracyjnych Hiszpanii 

(Spanish Technology Center - STC), Brazylii (ApexBrasil) oraz Kanady (C100). Należy 

podkreślić, iż Dolina Krzemowa tworzy unikalne środowisko dla powstawania i akceleracji 

nowych przedsiębiorstw, które korzystają w tym miejscu zarówno z dostępu do kapitału, 

rozwiązań technologicznych, modeli zarządzania, jak też unikalnej sieci powiązań osobistych. 

Kultura biznesowa w Dolinie Krzemowej opiera się w dużej mierze na koncepcji dzielenia się 

wiedzą, co wpływa na powstanie przestrzeni, w której możliwe jest powstawanie tzw. 

otwartych innowacji (open innovations). Istotną cechą tego ekosystemu jest otwartość 

wynikająca m.in. z tego, że znaczna część pracujących tam menedżerów pochodzi spoza 

USA. Tworzą oni szczególny element systemu wspierania przedsiębiorczości w Dolinie 

Krzemowej, oparty na organizacjach networkingowych o charakterze etnicznym, takich jak 

Silicon Vikings, German American Business Association czy US-Polish Trade Council. 

Organizacje te są przykładem tworzonych na podstawie lokalnej diaspory sieci 

profesjonalistów, którzy aktywnie wspierają wchodzące do Doliny Krzemowej młode firmy 

założone w krajach ich pochodzenia.  

 

4.2.Nowy Jork 

 

Nowy Jork jest drugim najsilniejszym na świecie ekosystemem startupowym, zaraz po 

Dolinie Krzemowej, z około 14 tysiącami aktywnych młodych firm i jedną z najwyższych 

kwot inwestycji około 14 tysiącami aktywnych młodych firm i jedną z najwyższych kwot 

inwestycji Venture Capital zgodnie ze światowym rankingiem „The Global Startup 

Ecosystem”.  
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Zgodnie z raportem „The Kauffman Index Startup Activity” z 2015 roku, gęstość 

rozmieszczenia startupów w Stanach Zjednoczonych wzrosła z 128,8 Przedsiębiorstw/100 tys. 

mieszkańców w 2014 roku, do 130,6 Przedsiębiorstw/100 tys. mieszkańców w 2015 roku. W 

ubiegłym roku w Stanach Zjednoczonych utworzonych zostało 410,001 nowych startupów. W 

samym Nowym Jorku w 2015 roku wskaźnik gęstości występowania startupów wyniósł 

197,3/100 tys. mieszkańców. Oznacza to, że na każdą grupę 100 tys. osób w mieście Nowy 

Jork przypadało 197,3 firm starupowych.
121

  Jeszcze w 2012 roku Nowy Jork zajmował 5 

pozycję we wskazanym wyżej rankingu „The Global Startup Ecosystem”. Jedną z głównych 

przyczyn awansu NYC w rankingu jest fakt, że jest to najbardziej popularne miejsce dla 

startupów zagranicznych, które chcą mieć tutaj swoje biuro lub przenoszą siedzibę w celu 

uzyskania dostępu do rynku amerykańskiego. PKB ekosystemu Nowy Jork wynoszące 1,5 

biliona dolarów otwiera możliwości dla promocji i sprzedaży wszelkich produktów, co 

przyczynia się również do otwierania biur sprzedaży w tym regionie. Jest to kluczowy powód, 

dla którego miasto stało się najbardziej popularnym ekosystemem dla startupów. Nowy Jork 

jest światową potęgą dystrybucji. 35% Klientów nowojorskich startupów znajduje się za 

granicą. Z uwagi na to, że miasto Nowy Jork jest numerem 1 w branżach takich jak finanse, 

nieruchomości, reklama, moda i media, wiele osób z całego świata skuszonych atrakcyjnymi 

moż. 

Ambicje i plany silnego rozwoju ekosystemu nowoczesnej przedsiębiorczości władz stanu i 

miasta Nowy Jork są silnie wspierane przez rozbudowane i różnorodne inicjatywy. 

Elementami tego ekosystemu są między innymi:
122

 

 zachęty podatkowe, w tym obejmujące wsparcie zatrudnienia i utrzymania 

pracowników (np. Excelsior Jobs Program, START-UP NY, Jobs Retention Program), 

czy dotyczące wybranych lokalizacji np. dotyczących rewitalizowanych obszarów 

(Economic Transformation Program, Brownfield Cleanup Program) czy wejścia na 

nowe rynki (New Markets Credits Program), 

 wsparcie doradcze i szkoleniowe poprawiające pozycje konkurencyjną 

przedsiębiorstw, np. Business Mentor NY, Entrepreneurship Assistance Centers, 

Employee Training Incentive Program), 

 wsparcie rozwoju poprzez fundusze wysokiego ryzyka, pożyczki i inne instrumenty 

finansowe, prowadzone głównie w formule funduszu funduszy finansowanego ze 

środków stanu czy miasta Nowy Jork. Działania te ukierunkowane są na określone 

kierunki, istotne z punktu widzenia realizowanej polityki i tak m.in.: 

o w zakresie stymulowania innowacji przez Innovate New Yoork Fund-of-

Funds, który ukierunkowany jest na wspieranie inwestycji na etapie 

zalążkowym dla innowacyjnych, kreujących miejsca pracy przedsiębiorstw o 

wysokim potencjale wzrostu w stanie Nowy Jork– finansowanie pochodzi w 

tym przypadku od Departamentu Skarbu i Goldman Sachs, 

o w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu mniejszości narodowych i 

wspieraniu kobiecej przedsiębiorczości The Minority and Women-Owned 

Business Investment Fund 

                                                 
121

 The Kauffman Index Startup Activity 2015, s. 9   
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o w zakresie komercjalizacji nowych technologii - The Innovation Venture 

Capital Fund to fundusz venture capital o wartości 100 milionów USD, który 

inwestuje w przedsiębiorstwa zalążkowe i przedsiębiorstwa na wczesnym 

etapie rozwoju w całym stanie Nowy Jork. Fundusz zapewnia krytyczne 

finansowanie w celu promowania komercjalizacji nowych technologii, 

zachęcania do tworzenia miejsc pracy i napędzania gospodarki wzrost, 

o w zakresie wsparcia rewitalizacji obszarów poprzemysłowych lub 

borykających się z problemami społeczno-gospodarczymi – Better Buffalo 

Fund, Regional Council Capital Fund, New York State Land Bank Program, 

o w zakresie wsparcia działalności eksportowej – np. Global NY Grant o 

wartości 35 mln USD zapewnia dotacje i pożyczki, aby pomóc małym i 

średnim przedsiębiorstwom stanu Nowy Jork wejść na rynek globalny i 

stworzyć nowe miejsca pracy. Program dotacji Global NY Fund Grant jest 

otwarty dla firm w stanie Nowy Jork i organizacji non-profit, które chcą 

stworzyć lub rozszerzyć eksport bezpośredni. Wszystkie dotacje eksportowe są 

przyznawane na zasadzie zwrotu. Z kolei Empire State Development (ESD) 

współpracuje z Small Business Administration (SBA) w celu zwiększenia 

liczby małych firm, które zaczynają eksportować; zwiększyć wartość eksportu 

dla małych firm, które obecnie eksportują; i zwiększyć liczbę małych firm 

poszukujących znaczących nowych możliwości handlowych 

 inkubatory biznesu i inne narzędzi wsparcia – np.  w ramach programów NYSTAR, 

gdzie oferowane są kompleksowe usługi wsparcia dla klientów inkubatorów. 
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Małe i średnie przedsiębiorstwa we Francji 

ze szczególnym uwzględnieniem 

regionu Centralnego – Doliny Loary 

Wstęp  

 

 

Niniejszy raport „Działania podmiotów publicznych na rzecz MŚP we Francji ze 

szczególnym uwzględnieniem regionu Centralnego – Doliny Loary” powstał w ramach 

projektu „Regiogmina” współfinansowanego Narodowego Centrum Badań i Rozwoju przez 

prowadzonego przez konsorcjum „Gosporegio”, którego liderem jest Województwo 

Kujawsko-Pomorskie we współpracy ze Szkołą Główną Handlową w Warszawie i 

Uniwersytetem Mikołaja Kopernika w Toruniu. Celem projektu jest wypracowanie metod i 

instrumentów wsparcia ze strony samorządów lokalnych w województwie. 

 

 

Raport składa się ze wstępu, 11 punktów merytorycznych obejmujących m.in. profil regionu 

Centralnego – Doliny Loary, opis mikro stref aktywności gospodarczej w regionie, formy i 

zakres dystrybucji informacji gospodarczej dla MŚP, punktu 12 będącego podsumowaniem, 

bibliografii obejmującej ponad 70 pozycji zwartych, raportów oraz aktów prawnych, a także 

załącznika dokumentującego kontakty z podmiotami na obszarze Francji i Polski w celu 

pozyskania informacji na temat funkcjonowania jednostek samorządowych we Francji i ich 

działań na rzecz wspierania MŚP.  
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1. Informacja o kraju 

 

Samorząd terytorialny Francji (nazywany systemem wspólnot terytorialnych (les 

collectivités territoriales) ma układ trzystopniowy i składają się na niego: gminy, 

departamenty oraz regiony. Wspólnoty terytorialne posiadają osobowość prawną, 

wyodrębnione kompetencje i zdolność podejmowania decyzji. W systemie tym 

występują także jednostki o charakterze szczególnym (np. zamorskie) oraz wyjątki, 

podlegające szczególnym regulacjom prawnym. Do tych ostatnich należą metropolie 

Paryż, Lyon i Marsylia, z których Paryż ma znaczenie dla funkcjonowania 

omawianego niżej regionu ze względu na silne oddziaływanie na otoczenie. Warto 

zaznaczyć, że samorząd terytorialny Francji korzysta z wprowadzonej w 2003 r. 

możliwości swobody prawnego eksperymentowania.
1
  

 

W 2015 r. uchwalono tzw. ustawę NOTRe (czyli NASZą, Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, o nowej organizacji terytorialnej Republiki), która na 

nowo zdefiniowała podział kompetencji między władzami lokalnymi oraz zakres 

odpowiedzialności regionów
2
. Jednym z celów nowego prawa jest wzmocnienie 

regionów jako motorów rozwoju gospodarczego kraju
3
.  

Obecnie regiony odpowiadają za: 

 Transport: nadzór nad transportem kolejowym, międzymiastowy transport publiczny, 

transport szkolny 

 Szkolnictwo średnie i wyższe: budowa, utrzymanie i prowadzenie szkół 

ogólnokształcących, szkół zawodowych, szkół rolniczych, opracowanie regionalnej 

strategii na rzecz szkolnictwa wyższego i badań 

 Szkolenie zawodowe, staże i kursy zawodowe 

 Rozwój gospodarczy i innowacje 

 Planowanie przestrzenne i środowisko 

 Zarządzanie funduszami i programami europejskimi, w tym EFRROW (Europejski 

Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich), prowadzenie polityki rolnej i 

polityki rozwoju obszarów wiejskich. 

 

Ustawa NOTRe doprowadziła do konsolidacji wcześniej funkcjonujących regionów. 

W jej wyniku obecnie funkcjonuje 13 regionów, w tym region Centre-Val-De-Loire 

(Region Centralny - Dolina Loary) 
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Sytuacja małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) 

MŚP wytwarzają 55,2% wartości dodanej w sektorze poza-finansowym, co lokuje 

wynik Francji blisko średniej UE (56,8%). Nieco mniej korzystna sytuacja występuje, 

jeśli chodzi o zatrudnienie (odpowiednio 61,6%, i 66,4%). W zakresie programu Small 

Business Act dla Europy (SBA) Francja utrzymuje we wszystkich innych obszarach 

wyniki bardzo zbliżone do średniej UE. Liczbę zatrudnionych oraz wartość dodaną 

wytwarzaną przez sektor MŚP w porównaniu ze średnią UE przedstawia wykres 1. 

 

Wykres 1 Liczba zatrudnionych oraz wartość dodana wytworzona w sektorze MŚP w 

latach 2008-2015 wraz z prognozą do 2019. 

Źródło: 

2018 SBA Fact Sheet, France, https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-

environment/performance-review_pl  

 

Gospodarka i innowacyjność 

Francja należy do grupy silnych i wpływowych innowatorów wśród krajów 

członkowskich w wielu branżach od farmaceutycznej po turystykę. Porównanie ze 

średnią UE przedstawia wykres 2.  

Wykres 2 Porównanie innowacyjności we Francji ze średnią UE w latach 2011-2018. 

https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_pl
https://ec.europa.eu/growth/smes/business-friendly-environment/performance-review_pl
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Źródło: European Innovation Scoreboard 2019, France 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35892  

 

Najważniejsze obszary innowacji to finanse i zarządzanie zasobami ludzkimi (127, 

gdzie UE=100). Istotne jest to, że Francja przoduje także jeśli chodzi o kategorię 

Innowatorów (126,5), przy czy, innowacje w zakresie produktów i procesów w MŚP 

mają wskaźnik 113,8, innowacje w zakresie marketingu i organizacji 138,3, natomiast 

innowacje in-house – 129. Poniżej średniej UE znajdują się innowacje związane z 

zastrzeżonymi znakami towarowymi i ochroną wzorów produkcyjnych, zatrudnienie 

w szybko rosnących przedsiębiorstwach oraz działania związane z eksportem i 

wchodzeniem na nowe rynki
4
. Widać więc w tym zakresie dużą potrzebę wsparcia dla 

wdrożeń innowacji i wykorzystania ich wysokiego poziomu w innych obszarach na 

zdolność przedsiębiorstw do ich wykorzystania.  

 

W większości urzędów miast funkcjonuje biuro na rzecz wsparcia zatrudnienia świadczące 

usługi dla mieszkańców  gmin. Gminy proponują spotkania z profesjonalnymi doradcami, 

byłymi rekruterami w firmach, którzy wspomagają osoby poszukujące pracy w zakresie 

rozwoju profesjonalnego projektu, wsparcia w strategii poszukiwania pracy (pomoc w pisaniu 

CV i listów motywacyjnych itp.), przygotowanie do rozmów rekrutacyjnych, przez 

symulację. Ponadto na stronach gmin są dostępne informacje o szkoleniach. Poza tym gminy 

organizują indywidualne i zbiorowe akcje na rzecz wspomagania zatrudnienia, w tym różnego 

rodzaju warsztaty szkoleniowe (praca w biurze, obsługa komputera, kursy języków obcych). 

 

Na poziomie regionalnym działają Centra Zatrudnienia, które są częścią regionalnej 

organizacji zatrudnienia i szkolenia zawodowego. Ich zadaniem jest proponowanie 

innowacyjnej polityki w celu uwzględnienia specyfiki ich terytorium w zakresie zatrudnienia.  

Centrów Zatrudnienia zarządzane są przez władze lokalne, władze szczebla centralnego oraz 

urzędy pracy. Rada Regionalna, Rada Ogólna, gminy są członkami konstytutywnymi. 

Wszyscy inni lokalni uczestnicy polityki zatrudnienia i szkolenia zawodowego, w tym 

partnerzy społeczni, mogą zostać członkami stowarzyszonymi Centrum Zatrudnienia, gdy 

tylko ich przyjęcie uzyska uprzednią zgodę zarządców. 

 

https://ec.europa.eu/docsroom/documents/35892
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Centra Zatrudnienia łączą działania partnerów publicznych i prywatnych, w szczególności 

poprzez umożliwienie zaangażowania władz lokalnych w realizację polityki zatrudnienia na 

poziomie lokalnym. Szczególny nacisk kładziony jest na kwestie wspólnej diagnozy, 

obserwacji rynku pracy i przewidywania zmian gospodarczych. 

Centra Zatrudnienia działają w 4 obowiązkowych obszarach: 

1. opracowanie wspólnej strategii terytorialnej od diagnozy opracowanej na podstawie 

analizy rynku pracy i potencjału terytorium pod względem ofert pracy i wniosków do 

planu działania. Diagnoza, szeroko rozpowszechniana wśród lokalnych interesariuszy 

stanowi niezbędną podstawę do ustalenia wspólnej strategii zatrudnienia, a ostatecznie 

planu działania wdrażanego przez różnych partnerów.  

2. uczestnictwo w przewidywaniu zmian gospodarczych. Na podstawie powyższej 

diagnozy centra zatrudnienia prowadzą koordynacyjne i specjalistyczne działania 

informacyjne skierowane do podmiotów lokalnych, instytucjonalnych i 

gospodarczych, aby umożliwić im lepsze przewidywanie zmian gospodarczych na 

danym terytorium. W szczególności, uczestniczą w animacji i koordynacji działań w 

zakresie wybiegającego w przyszłość zarządzania miejscami pracy i umiejętnościami 

terytorialnymi. Centra współpracą z innymi podmiotami publicznych służb 

zatrudnienia oraz z przedstawicielami branż działających na danym terytorium. 

Wreszcie, w przypadku obszarów niskiego zatrudnienia, Centra Zatrudnienia mogą 

przyczyniać się do ułatwiania ścieżek mobilności zawodowej i rekonwersji terytoriów, 

do koordynacji poszczególnych ścieżek lub rozwinąć platformy przekwalifikowujące. 

3. przyczynianie się do rozwoju lokalnego zatrudnienia. Na podstawie wstępnej 

diagnozy oraz w ramach lokalnej strategii centra zatrudnienia starają się przyczyniać 

do rozwoju lokalnego rynku pracy. Celem jest usprawnienie przekazywania informacji 

i relacji między podmiotami na terytorium (firmy, pracownicy, osoby poszukujące 

pracy itp.). Działanie informacyjne, animacyjne i koordynacyjne maja na celu pomoc 

w tworzeniu przedsiębiorstw, rozwój usług i pośrednictwo między urzędami pracy a 

bardzo małymi przedsiębiorstwami w celu zachęcenia tych ostatnich do złożenia 

oferty pracy operatorowi krajowemu. 

4. zmniejszenie barier kulturowych lub społecznych w dostępie do zatrudnienia poprzez 

opracowywanie specjalistycznych informacji i rozpowszechnianie dobrych praktyk w 

dziedzinie walki z dyskryminacją w zatrudnianiu, walki z analfabetyzmem, 

mobilności geograficznej. 

2. Charakterystyka analizowanego regionu - Region Centralny - Dolina Loary 

 

Region Centralny - Dolina Loary (dalej także „region”) to region administracyjny o 

powierzchni 40 000 km², złożony z 6 departamentów (Le Cher, Eure-et-Loir, Indre, 

Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher) i 1811 gmin, w tym 2 metropolii liczących ponad 

400 000 mieszkańców, Tours i Orlean. Region ma ponad 2,5 miliona mieszkańców
5
.  

Położony jest w centralnej części kraju, w niewielkiej odległości od stolicy. Jego 

powiązania przestrzenne przedstawia Rys. 1. 

 

Rys. 1 Region Centralny – Dolina Loary 
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Źródło: Region Centre – Val de Loire. Exceptionelles Rencontres, http://www.regioncentre-

valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/communs/RCVL_plaquette.pd

f  

W 2015 r. produkt krajowy brutto (PKB) regionu wyniósł 69,7 mld euro, co stanowi 

3,2% krajowego PKB. Jednak tempo wzrostu regionu jest niższe niż średnia krajowa: 

w latach 2006-2015 średnia roczna stopa wzrostu regionu wyniosła 0,8% w 

porównaniu z 1,8% na poziomie krajowym. Średnie wyniki gospodarcze regionu mają 

również wpływ na dochody ludności, w 2015 r. wynosiły one średnio (według 

parytetu siły nabywczej) 25 200 EUR rocznie, czyli 82,4% średniej krajowej i 87,2% 

europejskiej średniej
6
. 

Region należy do wysoko uprzemysłowionych, ze względu na przeniesienie zakładów 

produkcyjnych z Paryża. Jednak w ostatnim dziesięcioleciu region odczuł silny trend 

deindustrializacji. Dobra infrastruktura transportowa regionu i jego bliskie sąsiedztwo 

z regionem Paryż-Ile de France sprawiły, że jest to atrakcyjna lokalizacja dla sektora 

logistycznego, który gwałtownie rozwinął się w ciągu ostatniej dekady.  

Zestawienie podstawowych danych dotyczących ludności, gospodarstw domowych i 

zatrudnienia w porównaniu z danymi zbiorczymi dla Francji przedstawiono w Tab. 1. 

 

Tab. 1 Podstawowe informacje statystyczne Regionu Centralnego - Dolina Loary i 

Francji ogółem (o ile nie zaznaczono inaczej dane za 2016 r.) 

 Region Centralny - 

Dolina Loary (24) 

Francja 

Liczba ludności 2 577 866 66 361 587 

Gęstość zaludnienia (liczba mieszkańców/ 

km²)  

65,8 104,9 

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/communs/RCVL_plaquette.pdf
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/communs/RCVL_plaquette.pdf
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/communs/RCVL_plaquette.pdf
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Powierzchnia (w km²) 39 150,9 632 733,9 

Średnie zmiany liczby ludności pomiędzy 

2011 a 2016 r., w % 

0,2 0,4 

Liczba gospodarstw domowych w 2016 1 152 027 29 236 888 

Średnia wielkość gospodarstwa domowego* 2,24 2,27 

Średni dochód rozporządzalny gospodarstw 

domowych (w euro) 

20 658  

Liczba pracujących  977 897 26 343 023 

W tym udział zatrudnionych na podstawie 

stosunku pracy w % 

87,7 86,8 

Udział ludności aktywnej zawodowo 

pomiędzy 15 a 64 rokiem życia w % 

74,8 73,8 

Udział bezrobotnych pomiędzy 15 a 64 

rokiem życia w % 

13,0 14,1 

Liczba działających podmiotów (stan na dzień 

31.12.2015) 

215 903 6 561 892 

W tym działających w rolnictwie w % 10,1 6,0 

W tym działających w przemyśle w % 6,1 5,3 

W tym działających w budownictwie w % 10,1 10,1 

W tym działających w handlu, transporcie i 

innych usługach w % 

60,2 64,8 

Udział zatrudnionych w sektorze publicznym, 

edukacji, ochronie zdrowia i pomocy 

społecznej w % 

13,5 13,8 

Udział zatrudnionych w podmiotach 

liczących 1-9 pracowników w % 

25,1 23,1 

Źródło : Insee, RP2011 et RP2016 exploitations principales en géographie au 01/01/2019.  

* - opracowanie własne na podstawie danych Insee. 

 

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące zmian w strukturze zatrudnienia i jego zmian w 

latach 2011-2016 przedstawia Tab. 2 i Tab. 3. 
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Tab. 2. Ludność w wieku 15-64 lat według grup aktywności zawodowej w Regionie 

Centralnym – Dolina Loary 

 2016 2011 

Ogółem  1 565 122 1 604 717 

Aktywni zawodowo w % 74,8 73,4 

Zatrudnieni w % 65,1 64,9 

Bezrobotni w % 9,7 8,4 

Nieaktywni zawodowo en % 25,2 26,6 

Uczniowie, studenci i stażyści na nieodpłatnych stażach w % 9,4 8,9 

Emeryci i osoby w wieku przedemerytalnym w % 8,5 10,3 

Pozostali nieaktywni zawodowo w % 7,4 7,5 

Źródło: Insee, RP2011 et RP2016, exploitations principales, géographie au 

01/01/2019, https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=REG-24#chiffre-cle-3 

 

Tab. 3. Ludność w wieku powyżej 15 lat według grup zawodowych w Regionie 

Centralnym – Dolina Loary. 

- Population de 15 ans ou plus selon la catégorie socioprofessionnelle  

 2016 % 2011 % 

Ogółem  2 116 676 100,0 2 092 587 100,0 

Rolnicy 20 974 1,0 23 600 1,1 

Rzemiosło, handel, przedsiębiorcy 

(Artisans, commerçants, chefs d'entreprise) 

68 050 3,2 65 470 3,1 

Kadry zarządzające i pracownicy umysłowi 

wyższego szczebla 

(Cadres et professions intellectuelles 

supérieures) 

146 363 6,9 141 266 6,8 

Pracownicy umysłowi średniego szczebla 

(Professions intermédiaires) 

291 227 13,8 285 689 13,7 

Pracownicy umysłowi 

(Employés) 

345 173 16,3 345 390 16,5 

Pracownicy fizyczni 

(Ouvriers) 

300 186 14,2 314 469 15,0 

Emeryci 654 243 30,9 630 663 30,1 

Pozostali nieaktywni zawodowo 290 460 13,7 286 040 13,7 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=REG-24#chiffre-cle-3
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Źródło: Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019, 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=REG-24#chiffre-cle-11  

 

Region charakteryzuje się niskim współczynnikiem Giniego, jeśli chodzi o 

koncentrację przestrzenną pracujących (im bliżej 0 tym bardziej rozproszona 

przestrzennie populacja, im bliżej 1, tym bardziej skoncentrowana). Wskaźnik ten 

wynosi dla Doliny Loary 0,66, podczas gdy dla Francji ogółem – 0,84, a dla 

pobliskiego Ile-de-France (rejonu paryskiego) aż 0,9
7
.  

 

Pod względem przedsiębiorczości jest to aktywny ośrodek w dziedzinie zarządzania 

energią, farmaceutyki i kosmetyków, elektroniki nie tylko w skali Francji, ale UE. 

Inne istotne sektory to podwykonawstwo przemysłowe, zwłaszcza w przemyśle 

samochodowym i lotniczym oraz tworzyw sztucznych. Z uwagi na bliskiej położenie 

względem Paryża i dobrze rozwiniętą infrastrukturę jest to także dynamicznie 

rozwijający się ośrodek sektora logistycznego. W kwestii MŚP, udział firm 

zatrudniających mniej niż 9 pracowników w 2015 roku wynosił w regionie 95,7% 

podczas, gdy średnia krajowa kształtowała się na poziomie 96,2%.
8
   

 

Na tle kraju jest to region wysoce uprzemysłowiony, jednakże od kilku ostatnich lat 

odczuwalny jest trend deindustrializacji na rzecz innych sektorów, w tym usług. 

Pomimo tego przeciętne zarobki w regionie wynoszą niecałe 83% średniej krajowej.  

Poziom bezrobocia w regionie jest nieco poniżej średniej krajowej 8,6% w 

porównaniu do 9,4% dla Francji).
9
  Dla poziomu innowacyjności w regionie duże 

znaczenie ma poziom wykształcenia ludności. Przedstawia go Tab. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 4. Poziom wykształcenia ludności nieuczącej się w wieku powyżej 15 lat według płci 

w Regionie Centralnym – Dolina Loary w 2016 r. 

 Ogółem  Mężczyźni Kobiety  

Liczba ludności ogółem 1 918 649 917 571 1 001 079 

Najwyższy uzyskany poziom wykształcenia w %    

d'aucun diplôme ou au plus d'un BEPC, brevet 

des collèges ou DNB 

31,3 27,0 35,2 

d'un CAP ou d'un BEP 28,5 34,3 23,1 

d'un baccalauréat (général, technologique, 

professionnel) 

16,1 15,7 16,5 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=REG-24#chiffre-cle-11
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d'un diplôme de l’enseignement supérieur 24,1 23,0 25,1 

 

Źródło: Insee, RP2011 et RP2016, exploitations complémentaires, géographie au 01/01/2019, 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=REG-24#chiffre-cle-11  

 

Region ma dodatni bilans migracji. W latach 1999–2012 liczba ludności wzrosła o 5% 

przy stabilnym wskaźniku przyrostu naturalnego. Bilans migracji jest dodatni we 

wszystkich grupach  wiekowych, z wyjątkiem ludzi w wieku od 18 do 24 lat, z 

których wielu opuszcza region w celu ukończenia studiów lub znalezienia pierwszej 

pracy. Wzrost liczby ludności jest większy na obszarach podmiejskich, w odróżnieniu 

od ośrodków miejskich (spadek liczby ludności) i wiejskich (ustabilizowana liczba 

ludności). W 2011 r. produkt krajowy brutto (PKB) regionu wynosił 65,4 mld euro. Po 

spadku w 2009 r. Spowodowanym kryzysem wznowił wzrost. Region zajmuje 11 

miejsce pod względem PKB na mieszkańca. 

Północna część regionu, sąsiadująca z Île-de-France pozostaje pod jego znaczącym 

gospodarczym wpływem, w tym wywołuje on znaczącą mobilność związaną z 

dojazdami do pracy. Tradycyjnie Region Centralny – Dolina Loary specjalizuje się w 

działalności rolniczej i przemysłowej, z niższym udziałem zatrudnienia w sektorze 

usług, zwłaszcza w części południowej. Jest to jeden z liderów europejskich produkcji 

zboża i oczywiście lider oraz rozpoznawalna marka w produkcji wina. 

Jednak przemysł nadal ma znaczny udział w PKB (17%), w tym takie działy jak: 

przemysł farmaceutyczny, chemiczny, kosmetyki, sprzęt mechaniczny, elektryczny, 

elektroniczny i komputerowy. Region ma nadwyżkę handlową. 

Występują w nim także klastry zrzeszające firmy produkujące perfumy i kosmetyki, 

klaster S2E2 (Electric Energy Sciences and Systems) koncentrujący się na nowych 

źródłach energii oraz Elastopôle specjalizujący się w produkcji wyrobów gumowych i 

oponach. 

Regionalna mediana dochodów wynosi 19 211 euro (przy 18 737 euro dla Francji z 

wyłączeniem metropolii), więcej w innych regionach wokół Île-de-France. Jednak 

najgorzej sytuowane gospodarstwa domowe mają niższe dochody niż w innych 

regionach (około 800 euro).
10

 

 

3. Charakterystyka poziomu samorządności w analizowanym kraju, opracowana w 

oparciu o raporty Rady Europy charakteryzujące poziom usamorządowienia  

 

Francja jest krajem tradycyjnie centralistycznym, gdzie bardzo dużą rolę odgrywają osoby 

sprawujące najwyższe urzędy państwowe. Jest także krajem o ujednoliconym (unitarnym) 

systemie administracyjnym. Od lat osiemdziesiątych trwa jednak proces, obejmujący także 

reformy instytucjonalne, który kieruje sposób rządzenia w stronę bardziej włączającego, 

subsydiarnego i partycypacyjnego. Historycznie do instytucje państwowe zlokalizowane w 

Paryżu (np. Le Commissariat Général au Plan) miały kluczowy wpływ na rozwój gospodarki. 

Centralnie podejmowane decyzje kształtowały gospodarkę całej Francji. Rolą ośrodków 

https://www.insee.fr/fr/statistiques/2011101?geo=REG-24#chiffre-cle-11
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samorządowych była umiejętność oddziaływania na te decyzje poprzez negocjacje, debaty o 

bezpośrednie kontakty. 

 

Podczas prezydentury F. Mitteranda (1981–1995) została znacznie ograniczony liczba 

instrumentów interwencji państwa, na skutek deregulacji i prywatyzacji, a także procesów 

globalizacyjnych. Ministrowie, którzy wcześniej byli przywódcami w dziedzinie gospodarki, 

stali partnerami dla coraz silniejszego sektora prywatnego. Z kolei przedsiębiorcy, mniej 

zależni do państwa,  rozpoczęli budowę bezpośrednich kontaktów z administracją 

samorządową, z którą mieli do czynienia bezpośrednio. Dużą rolę odegrały tu też idee 

Nowego Zarządzania Publicznego, które były znacznie bliższe logice przedsiębiorstw 

rynkowych niż tradycyjnym celom sektora publicznego. Zmieniły się w związku z tym także 

relacje pomiędzy urzędnikami administracji rożnych szczebli, a wybierani w wyborach 

przedstawiciele samorządu stali się bardziej niezależni i w wielu obszarach działania, w tym 

we współpracy z przedsiębiorcami, przejęli znaczna część inicjatywy.
11

  

Francja ma najwyższy udział wydatków publicznych w PKB spośród krajów członkowskich 

UE. Wynosi on 56,6% PKB. 

Wykres 3 Zmiana poziomu decentralizacji w latach 2010-2016  

 
Źródło: Komisja Europejska, A comparative overview of public administration characteristics 

and performance in EU28, 2017  

 

Natomiast istotnym wskaźnikiem decentralizacji jest udział wydatków samorządów w 

stosunku do wydatków publicznych ogółem.  

 

Rys. 2 Wydatki publiczne na poziomie regionalnym i lokalnym we Francji w 

porównaniu z krajami OECD ogółem  
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Źródło: https://www.oecd.org/france/FRACE-Regions-and-Cities-2018.pdf 

 

We Francji, wydatki te wyniosły per capita  w 2016 r. mniej w liczbach bezwzględnych niż 

średnio dla krajów OECD, a ich udział w wydatkach publicznych ogółem to 19,8%, co 

oznacza 11% PKB. Średnio w krajach OECD wskaźniki te wyniosły odpowiednio 40,4% oraz 

16,2%. 

W zakresie inwestycji wydatki sektora samorządowego we Francji stanowiły 55,2% 

wydatków publicznych, przy średniej w krajach OECD wynoszącej 56,9%/ 

W niemal wszystkich krajach UE (z wyjątkiem Czech i Węgier) w latach 2010-2016 nastąpiło 

zjawisko decentralizacji i spadku udziału zatrudnienia w administracji centralnej w 

zatrudnieniu w administracji ogółem.  

 

 

 

 

 

 

Wykres 4 Zmiany w udziale zatrudnienia w administracji centralnej w zatrudnieniu w 

administracji ogółem. 

 
Źródło: Komisja Europejska, A comparative overview of public administration characteristics 

andperformance in EU28, 2017 

 

We Francji wynosi on mniej niż 40%.  

 

https://www.oecd.org/france/FRACE-Regions-and-Cities-2018.pdf
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Wykres 5 Udział zatrudnienia w administracji centralnej  zatrudnieniu w sektorze 

publicznym ogółem. 

 
Źródło: Komisja Europejska, A comparative overview of public administration characteristics 

and performance in EU28, 2017  

 

Francja pozostaje jednym z krajów (obok Austrii, Belgii, Niemiec, Włoch, Polski i Hiszpanii) 

które zachowują wielopoziomową strukturę administracyjną i trójstopniowy podział 

samorządu. Nie uległa tendencji występującej dość powszechnie w UE do „spłaszczania” 

struktury administracyjnej. Podobnie jak w większości krajów w zakresie podziału 

kompetencji Francja zachowuje wszystkie działania związane z tworzeniem prawa na 

poziomie rządowym. Ma natomiast zdecentralizowane mechanizmy finansowe – decyzje 

zapadają zarówno na szczeblu centralnym, jak i regionalnym.  

Francja przewyższa znacznie inne kraje europejskie, jeśli chodzi o liczbę podstawowych 

jednostek samorządu terytorialnego (35 416 gmin, następne w kolejności Niemcy mają ich 

nieco ponad 11 tysięcy). Liczba mieszkańców przypadających na jednostkę nie jest jednak 

najniższa w UE, ale trzecia w kolejności, po Czechach i Słowacji i wynosi 1885 osób.  

W ramach badania EUPACK oceniono aspekty organizacyjne i kulturowe funkcjonowania 

całej administracji publicznej. Mają one istotne znaczenie także dla funkcjonowania 

samorządów. Francja jest krajem o wysokim poziomie koordynacji działań administracji oraz 

średnim poziomie ich fragmentacji. Akceptacja hierarchii i asymetrii związanych z władzą 

jest bardzo zbliżona do średniej UE, ale oznacza to, że Francja znajduje się pod tym 

względem w grupie 6 państw o najwyższej wartości tego wskaźnika, w której dominują kraje 

byłego „bloku wschodniego”. Dla administracji publicznej dość istotne jest unikanie 

niepewności i ryzyka, duże znaczenie ma osobiste zaangażowanie w podejmowane działania. 

Obie te wartości są wyższe niż średnio w UE (odpowiednio 8 i 7 miejsce). Francja jest także 

krajem, gdzie procedury mają duże znaczenie i przeważają na podejściem zarządzania 

skupionego na skuteczności.
12

  

Warto zwrócić uwagę na to, że pomiędzy regionami występują niekiedy znaczne różnice w 

ocenie dobrostanu mieszkańców czy poziomu zaspokojenia ich potrzeb. W regionie Centre-

Val de Loire niektóre elementy oceny należą do najniższych we Francji. Dotyczy to więzi 

społecznych oraz ogólnej satysfakcji życiowej. 
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Rys. 3 Różnice w ogólnej satysfakcji życiowej w regionach.  

 
Źródło: OECD, Regions and Cities at a Glance 2018 – FRANCE, 

https://www.oecd.org/france/FRANCE-Regions-and-Cities-2018.pdf 

 

1. Lokalne instytucje otoczenia biznesu  

 

We Francji istnieją liczne organizacje mające na celu wsparcie rozwoju przedsiębiorstw. Zgrupowane 

są w trzy główne kategorie: 

 Instytucje publiczne lub półpubliczne (m.in. Izby Przemysłowo-Handlowe (CCI), BPI France,  

Izby Zawodowe i Rzemieślnicze (CMA), Izby Rolne, Narodowy związek wolnych zawodów 

(UNAP)), 

 Przedstawiciele zawodów prawniczych (adwokaci, prawnicy, biegli księgowi), 

 LegalTechs (start-upy z obszaru prawa). 

 

W zakresie stanowienia dokumentacji planistycznej i urbanistycznej,  przedstawiciele 

zainteresowanych samorządów (gmina, jednostka publiczna działająca na rzecz współpracy 

międzygminnej, konsorcjum mieszane, region) pilotują przygotowanie dokumentów, we 

współpracy z przedstawicielami państwa, osobami publicznymi i przedstawicielami innych 

zainteresowanych poziomów terytorialnych. Plany urbanistyczne przygotowywane są także w 

porozumieniu ze społecznością lokalną na zasadach określanych odrębnie dla każdego 

przypadku. Wykorzystywane są takie narzędzia partycypacji jak: warsztaty, ankiety, 

materiały informacyjne, spotkania publiczne i inne. 

Z punkt widzenia instytucji otoczenia biznesu istotne jest rozmieszczenie przestrzenne 

podmiotów gospodarczych oraz ich powiązania z miejscami zamieszkania. We Francji 

znaczna większość ludności pracującej mieszka w pobliżu (max. w odległości 15 km) 

co najmniej jednego przedsiębiorstwa zatrudniającego co najmniej 200 pracowników. 

Koncentrują się one oczywiście przede wszystkim w dużych miastach, gdzie 

zlokalizowanych ich jest 8300. Takie przedsiębiorstwa zatrudniają 1/4 pracowników 

sektora prywatnego działalności poza-rolniczej
13

. Mimo to dojazdy do pracy stają się 

coraz większym utrudnieniem zarówno w funkcjonowaniu gospodarstw domowych, 

https://www.oecd.org/france/FRANCE-Regions-and-Cities-2018.pdf
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jak i rozwoju gospodarczym. Pomiędzy 1999 r. a 2013 we wszystkich regionach 

wzrósł udział osób dojeżdżających do pracy z innej gminy. Dla regionu Doliny Loary 

w 1999 r. udział takich osób wynosił 58,9%, w 2013 r. już 62,8%. Stale wydłuża się 

także średnia droga dojazdu (z wyjatkiem Ile-de-France). W omawianym regionie 

wzrosła z 12,3 km do 14,8 km w latach 1999-2013
14

. blisko 80% dojeżdża do pracy 

transportem indywidualnym (samochodami), zaledwie 7,4% korzysta z transportu 

zbiorowego. Mniej niż 10% porusza się pieszo lub rowerem
15

. Ze względu na 

dominujący model dojazdu samochodami prywatnymi taka sytuacja może stanowić 

podłoże poważnych problemów społecznych czy nawet niepokojów politycznych (jak 

protesty gillets jaunes). Rola przedsiębiorstw sektora MŚP, które mogą być 

lokalizowane w sposób bardziej rozproszony i lepiej powiązany z miejscami 

zamieszkania może być nie do przecenienia w tym zakresie. 

We Francji od 2018 r. realizowane są reformy zmierzające do zwiększenia 

elastyczności rynku pracy. Toczą się także negocjacje dotyczące zabezpieczeń 

społecznych dla osób bezrobotnych. Administracja publiczna ma wesprzeć osoby 

poszukujące pracy oraz przedsiębiorców w zmniejszaniu luki pomiędzy 

poszukiwanymi zawodami (przez przedsiębiorców) a poszukiwanymi miejscami pracy 

(przez pracowników). Podmioty publiczne odpowiedzialne za wsparcie rynku pracy 

przechodzą obecnie proces ambitnie zakrojonych reform zmierzających m.in. do ich 

lepszego dostosowania terytorialnego oraz podniesienia poziomu cyfryzacji.
16

  

 

Francja jest krajem o bardzo wysokim poziomie inwestycji w porównaniu z innymi krajami 

UE. A Grand Plan d'Investissement (Wielki Plan Inwestycyjny) zakłada zaangażowanie 57 

bilionów EUR w okresie 2018-2022, w tym na cele transformacji w kierunku gospodarki 

prośrodowiskowej 20 bilionów, podniesienie kwalifikacji 15 bilionów, poprawę środowiska 

innowacyjnego 15 bilionów, cyfryzację usług publicznych 9 bilionów.
17

 

 

 

2. Standardy tworzenia przez jednostki samorządu terytorialnego mikro stref 

aktywności    gospodarczej 

 

W ubiegłych latach region przeznaczał mniej niż 1,7% PKB na badania i rozwój, co plasuje 

go średniej dla kraju i średniej europejskiej.
18

 Pomimo obecności w regionie publicznych 

jednostek naukowych w tym Université d'Orléans oraz Université de Tours to w sektorze 

prywatnym działalność badawczo-rozwojowa była znacznie wyższa. Głównie za sprawą 

dużych podmiotów przemysłowych z branży farmaceutycznej, kosmetycznej a także 

związanych z produkcją gumy i plastiku oraz maszyn i urządzeń.  

W celu wzmocnienia MŚP w regionie, w tym zwiększenia kooperacji, zbudowania więzi z 

otoczeniem gospodarczym i społecznym stworzono klastry.
19

 Zgodnie ze specjalizacjami w 

regionie działa następujące klastry:  

 Elastopôle dedykowany firmom produkującym gumy i tworzywa sztuczne
20

  

 S2E2 (Smart electricity cluster) w obszarze inteligentnej energii elektrycznej
21 

 Cosmetic Valley dedykowany kosmetykom
22 
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 DREAM (Eau & Milieux) związany z wodą i środowiskiem
23

  

 ViaMeca związany z projektowaniem, produkcją i integracją inteligentnych 

systemów
24

  

 Vegepolys dla firm związanych z produkcją roślinną
25

  

 Pole Europeen de la Ceramique związany z ceramiką
26

  

 

W przypadku MŚP prowadzone badania są na średnim i niskim poziomie innowacyjności i 

zaawansowania technologicznego, aczkolwiek liczba innowacyjnych jednostek 

systematycznie rośnie rok do roku.  

 

Z uwagi na udział uczelni i naukowców w badaniu w ramach projektu REGIOGMINA oraz 

obecnej reformy szkolnictwa wyższego warte podkreślenia jest, że zarówno mają jednostki 

zajmujące się komercjalizacją badań i transferem technologii, które współpracują ze sobą oraz 

otoczeniem gospodarczym w ramach Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur - 

PRES
27

 finansowanego z budżetu państwa. Ponadto w regionie zlokalizowanych jest pięć 

krajowych ośrodków badawczych:  

 CNRS, narodowe centrum badań będące interdyscyplinarną jednostką zajmującą się  

m.in. fizyką i nowoczesnymi technologiami
28 

 INRA, jednostka dedykowana biologii, w tym zdrowiu zwierząt i roślin
29

  

 BRGM, specjalizujące się w dziedzinie nauk geologicznych
30

  

 CEA, czyli francuska komisja w zakresie alternatywnych źródeł energii i energii 

atomowej
31 

  IRSTEA,  centrum dedykowane badaniom w obszarze środowiska i rolnictwa
32

  

 

3. Mechanizmy kształtowania budżetu gminy   

 

W kwestii budżetu regionu Centralne – Doliny Loary i mechanizmów jego kształtowania 

ustalono następujące kwestie na bazie budżetu 2019 i komentarzy do niego zamieszczonych 

na oficjalnym portalu Région Centre-Val de Loire.  Budżet na rok 2019 powstał pod hasłem 

„zarządzanie w służbie dynamicznego regionu”, który jak inne samorządy we Francji 

dotknięty jest problemem wstrzymania lub odebrania dotacji ze strony państwa, 

ograniczeniem autonomii fiskalnej i odpływem talentów. Budżet w 2019 roku wynosi 1,471 

mln EUR i jest o 3% wyższy od budżetu z 2018 roku.  

 

Wykres 6. Wpływy do budżet regionu Centralnego – Dolina Loary na rok 2019  
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Źródło: Budżet Centre – Val de Loire 2019, http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/la-

region-centre-val-de-loire/fonctionnement-conseil-regional/rapport-annuel-et-budget/budget-

2019.html 

 

Budżet regionu obejmuje wydatki (wydatki operacyjne, wydatki interwencje w zakresie 

polityk regionalnych, spłat związanych z długiem) i dochodów (podatki bezpośrednie i 

pośrednie, dotacje państwowe, fundusze europejskie, inne wpływy).
33

 Budżet w 2019 roku 

wynosi 1,471 mln EUR i jest o 3% wyższy od budżetu z 2018 roku. Obejmuje 1,032 mld 

EUR na działania operacyjne i 439 mln EUR na cele inwestycyjne.
34

 W ramach budżetu w 

bieżącym roku zaplanowano m.in. sfinansowanie szkoleń dla 7000 osób poszukujących pracy 

(inwestycje w umiejętności). Udział dochodów z podatków bezpośrednich i pośrednich w 

zasobach ogółem wynik 57% i stanowi spadek o 1,3 pp. do 2018 roku m.in. z powodu 

nieprzedłużenia przez państwo wyjątkowego funduszu wsparcia na rozwój gospodarczy w 

regionach. 

 

7. Standardy funkcjonowania administracji lokalnej na rzecz 

lokalnej przedsiębiorczości  

 

Siła oddziaływania lokalnej administracji jest nadal w części związana z możliwością 

wpływania na decyzje centralne, podejmowane urzędach państwowych. W związku z tym 

rola małych, zwłaszcza rolniczych jednostek samorządowych, jest zupełnie inna niż dużych 

miast. Wielu autorów uważa, ze to one, a nie nawet regiony stały się w latach 

dziewięćdziesiątych najważniejszymi graczami w wymiarze ekonomicznym.
35

Reforma 

NOTRe miała m.in. z tego względu wzmocnić rolę regionów.  

Centre-Val de Loire prowadzi szereg działań wspierających różne obszary 

przedsiębiorczości w regionie, w tym: rolnictwo i rzemiosło.  

W zakresie wsparcia rzemiosła region, przy wsparciu sieci izb handlowych i 

rzemieślniczych, ustanowił od maja 2011 r. nową politykę gospodarczą na rzecz rzemiosła. 

Jej cele to: 

 wsparcie dla odnowienia tradycyjnego rzemiosła,  

http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/la-region-centre-val-de-loire/fonctionnement-conseil-regional/rapport-annuel-et-budget/budget-2019.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/la-region-centre-val-de-loire/fonctionnement-conseil-regional/rapport-annuel-et-budget/budget-2019.html
http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil/la-region-centre-val-de-loire/fonctionnement-conseil-regional/rapport-annuel-et-budget/budget-2019.html
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 silna regionalna polityka wspierania rozwoju biznesu, w szczególności poprzez 

możliwość zdefiniowania i wdrożenia efektywnej strategii rozwoju, 

 potwierdzenie roli rzemiosła w ekologicznej transformacji gospodarki oraz w nowych 

kwestiach społecznych (eko-budownictwo, oszczędność energii), 

 wzmocnienie rzemieślników jako ważnych interesariuszy w procesie podnoszenia 

jakości produkcji. 

Ponadto region wprowadził specjalną politykę dla sektora związanego ze sztuką. 

W regionie działa także Centraider, sieć współpracy międzynarodowej i solidarności.
36

 Jej 

działanie jest skierowane do osób i organizacji z regionu Centre-Val de Loire w celu  

poprawy jakości i wpływu współpracy międzynarodowej i solidarności. Realizuje je poprzez: 

identyfikowanie inspirujących organizacji i praktyk, wspieranie sieciowania, wspieranie, 

promowanie i reprezentowanie liderów projektów w regionie. Wspiera wszystkie organizacje: 

przedsiębiorców, uczelnie, organizacje pozarządowe.  

Region wspiera także powstawanie i przekształcanie przedsiębiorstw. Służy temu program 

CAP Creation / Reprise Centre-Loir, który ma na celu pomoc, poprzez wsparcie finansowe, 

firm mających siedzibę w regionie, a które wymagają restrukturyzacji. Narzędzie CAP Scop 

pomaga ustrukturyzować i rozwijać zbiorową przedsiębiorczość w ramach ożywienia 

gospodarczego – relokowania, przekształcania lub tworzenia spółdzielni. Program CAP 

Solidaire to pomoc mająca na celu wzmocnienie zasobów osób, zakładających małe firmy. 

Pomoc ta ma na celu sfinansowanie całości lub części pierwszych inwestycji, aby umożliwić 

ludziom doświadczającym trudności ekonomicznych rozpoczęcie działalności. Program 

Transmission-Reprise służy wsparciu przenoszenia przedsiębiorstw i lokowania ich w 

regionie.  

W ramach swojej roli koordynacyjnej region odpowiedzialny jest za przeprowadzanie 

rocznej, ilościowej i jakościowej oceny pomocy i programów wsparcia wdrażanych na jego 

obszarze. Odpowiada również za organizację lokalnych konsultacji. Władze regionalne mogą 

także zadecydować także o przyjęciu regionalnego planu rozwoju gospodarczego. 

Ważne narzędzia rozwoju lokalnego to (dalsza część podrozdziału opracowana na podstawie 

odpowiedzi uzyskanych w ramach ankiet prowadzonych przez innych członków zespołu 

SGH): 

 Wsparcie w zakresie nieruchomości dla przedsiębiorstw – specjalne wsparcie 

przyznawane w sposób autonomiczny przez samorządy lokalne lub ich związki, 

niewymagające zawarcia formalnej zgody regionu; 

 Wsparcie przez administrację najniższego szczebla negocjacji sektora przedsiębiorstw 

w celu wypracowania porozumienia z regionem; 

 Inżynieria finansowa – możliwość przekazywania przez samorządy lokalne i/lub ich 

związki subwencji podmiotom, których jedynym celem jest udzielanie wsparcia 

finansowego na realizację inwestycji przez MŚP, lub innym organizacjom non-profit; 

celem nie jest zapewnienie pełnego finansowania projektów, lecz ułatwienie 

skorzystania z istniejącego systemu kredytów bankowych poprzez wsparcie 

organizacyjne i finansowe; 
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 Zagospodarowanie przestrzenne kształtowane w oparciu o zasadę solidarności i 

zrównoważonego rozwoju, w obszarze uzdatniania i ochrony zasobów wody; 

 Spółki mieszane (SEM) – możliwość tworzenia spółek mieszanych przez samorządy 

lokalne i/lub ich związki na danym obszarze : zagospodarowania przestrzennego, 

budowy, świadczenia usług publicznych o charakterze przemysłowym lub 

handlowym, działalności wykonywanych w interesie publicznym; 

 Lokalne spółki publiczne (SPL) i lokalne spółki publiczne ds. zagospodarowania 

przestrzennego  (SPLA) – nowe narzędzia samorządów terytorialnych umożliwiające 

utworzenie spółki handlowej bez wcześniejszego ogłoszenia i zaproszenia do 

składania ofert, pod pewnymi warunkami.  

 

W związku z ogłoszeniem stanu zagrożenia sanitarnego we FR w związku z pandemią 

COVID-19 zostały przewidziane szczególne zalecenia dla jst (ustawą z dn. 22 marca 2020 r.) 

Obejmują one rozwiązania związane z zarządzaniem, organizacją i funkcjonowaniem władz 

lokalnych i ich zgromadzeń. Podstawowe akty prawne to :  

 Note sur la loi d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, 

 Annexe explicative de la loi, Loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire 

face à l'épidémie de covid-19,  

 Ordonnance du 25 mars 2020 en application de l'article 11 de la loi du 23 mars 2020 

d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19).  

Rząd wydał szereg dokumentów, rozporządzeń i aneksów dot. funkcjonowania władz 

lokalnych w dobie pandemii COVID-19 (więcej:HYPERLINK "https://www.collectivites-

locales.gouv.fr/covid19").     

 

Powyższe akty pozwalają zachować ciągłość budżetową, finansową i fiskalną i umożliwiają 

władzom lokalnym i lokalnym instytucjom publicznym sfinansowanie wykonywania ich 

uprawnień oraz zapewniają przepływy finansowe niezbędne do zarządzania w sytuacji 

kryzysu, tj.: 

 zobowiązuje lokalne władze do podpisania z rządem umowy ustanawiającej 

fundusz solidarności, a ponadto umożliwiają przede wszystkim przedłużenie 

uprawnień przyznanych administracji na poziomie regionu w sprawach decydowania o 

pomocy dla przedsiębiorstw np. do decydowania o przyznaniu pomocy dla 

przedsiębiorstw z funduszu solidarności. Ich uprawnienia i decyzje zostały jednak 

ograniczone tj. każda przyznana pomoc jest realizowana w oparciu o umowę z 

rządem,  i ograniczona do 200 000 euro, podlega także odpowiedniej kontroli; 

 wprowadza odstępstwa i przyznaje elastyczność decyzyjną władzom lokalnym, 

grupom i instytucjom publicznym, by zapewnić niezbędną sprawność 

funkcjonowania w czasie kryzysu (np. w zakresie zwiększenia możliwości 

dokonywania nieprzewidzianych wydatków, przesunięcia terminów przyjęcia 

lokalnych budżetów na 31 lipca 2020 r.). W związku z tym, że pandemia Covid-19 

uderzyła w okresie obejmującym kilka wiążących terminów obowiązujących 

samorządy w kontekście budżetowym i fiskalnym, w szczególności zw. z cyklem 

https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19
https://www.collectivites-locales.gouv.fr/covid19
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dorocznego zatwierdzania budżetów samorządów, ustalaniu i głosowaniu stawek 

lokalnych podatków i kwot opłat licencyjnych - głosowania te zostały odroczone. 

(m.in. odnośnie ustalenia wysokości podatku TLPE od reklamy zewnętrznej na 

1.10.br, czy REOM – opłaty za wywóz odpadów komunalnych); 

 zapewnia ciągłość wykonywania uprawnień przez dotychczasowe władze lokalne; 

 upoważnia rząd do wydawania poleceń w celu zapewnienia ciągłości 

funkcjonowania lokalnych instytucji i wykonywania przez nie zadań; 

 upoważnia rząd  do wydania rozporządzeń ws. organizacji 2 tury wyborów 

samorządowych  m.in. w zakresie finansowania i ograniczenia wydatków związanych 

z wyborami oraz organizacją kampanii wyborczej; 

 zezwala funkcjonariuszom policji miejskiej wraz z narodowymi siłami 

porządkowymi zapewniać porządek publiczny zgodny z wprowadzonymi 

ograniczeniami w związku z trwającym stanem zagrożenia sanitarnego; 

 w przypadku przedsiębiorstw znajdujących się w trudnej sytuacji z powodu kryzysu 

umożliwia odroczenie (bez kar) rozliczenia podatków w kolejnych 

obowiązujących terminach dot. podatków bezpośrednich (podatek od osób 

prawnych, podatek  CVAE), natomiast w przypadku comiesięczne płatności podatku 

CFE lub innego podatku od nieruchomości można zawiesić; 

 określa warunki organizacji ceremonii pogrzebowych i pochówku zmarłych na 

COVID-19, a także transportu ciał w tym międzynarodowego. 

 

Banque des Territoires (podlegający francuskiej publiczna instytucja finansowa Caise de 

Depot et de Consignations, wykonującej działania w interesie ogólnym i w imieniu państwa 

na rzecz władz lokalnych) zapewnia system wsparcia i finansowanie dla władz lokalnych w 

czasie kryzysu zdrowotnego mając do dyspozycji fundusz w wys. 12 mld euro 

przeznaczonym na uruchomienie długoterminowych pożyczek na inwestycje władz 

lokalnych w szczególności: 6,5 mld euro na finansowanie zrównoważonego planowania i 

użytkowania gruntów (poprzez pożyczki Mobi, pożyczka Edu, GPI Ambre i pożyczka Aqua) 

oraz 5,5 miliarda euro na finansowanie inwestycji lokalnych władz. Uruchomione środki z 

tego funduszu w uzasadnionych przypadkach podlegać umorzeniu odsetek za zwłokę oraz 

odroczeniu spłaty długu. Szczegółowo zakres pomoc dla władz lokalnych ujęto na stronie 

vide link HYPERLINK "https://aides-territoires.beta.gouv.fr/recherche/COVID19/".. 

Gmina może otrzymywać, zarówno w ramach działalności, jak i inwestycji, dotacje od 

państwa, regionu i departamentu, a także publiczne instytucje współpracy międzygminnej 

(art. L. 2331–4 i L. 2331–6 CGCT ). 

 Minister spraw wewnętrznych i minister gospodarki i finansów mogą podjąć decyzję (ze 

środków w dyspozycji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych) o przyznaniu wyjątkowej dotacji 

gminom, w których nietypowe okoliczności powodują szczególne trudności finansowe 

(artykuł L. 2335-2 CGCT). W tym celu w corocznym okólniku Ministra Spraw 

Wewnętrznych prosi się prefektów o wskazanie gmin doświadczających takich trudności 

finansowych. Aby gmina kwalifikowała się do takiej pomocy powinny zachodzić poniższe 

okoliczności tj. nie jest w stanie przyjąć zrównoważonego budżetu, a prefekt, który 

zaangażował regionalną izbę obrachunkową (art. L. 1612-5 CGCT) stwierdza, że wdrożenie 

https://aides-territoires.beta.gouv.fr/recherche/COVID19/
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środków naprawczych zaproponowanych przez izbę nie przywróciło równowagi budżetowej 

w danym roku budżetowym. 

8. Formuły funkcjonowania instrumentów kapitałowych na rzecz lokalnych MŚP  

 

Jak wynika z informacji Komisji Europejskiej na obszarze UE 99% biznesów to MŚP. W 

związku z tym wsparcie ich wzrostu i innowacyjności jest istotne. Szczególnie biorąc pod 

uwagę, że jednym z największych wyzwań dla nich jest dostęp do finansowania.
37

 Na 

poziomie UE wsparcie obejmuje m.in. program  Competitiveness of Enterprises and Small 

and Medium-Sized Enterprises (COSME) na lata 2014-2020, InnovFin – finansowanie dla 

innowacyjnych podmiotów, SME Instrument w ramach Horyzontu 2020.
38

 

  

We Francji MŚP mogą ubiegać się o wsparcie podmiotów państwowych w postaci:
39

 

 Pożyczek subsydiowanych lub nieoprocentowanych 

 Dotacji na projekty inwestycji fizycznych oraz badania i rozwój 

 Zwolnień i ulg podatkowych 

 Zwolnienia ze składek na ubezpieczenie społeczne płacone przez pracodawców 

 Pokrycia niektórych wydatków (np. kosztów szkolenia dla nowych 

 pracowników itp.) 

 Gwarancji rządowych 

 

W regionie Centralnym Doliny Loary wsparcie dla firm obejmuje szereg narzędzi od 

momentu powstania, poprzez innowacje i rozwój. Wspierane są przede wszystkim podmioty 

zajmujące się działalnością produkcyjną i/lub usługową (sektor przemysłowy, usługi 

biznesowe, turystyka niezakwaterowująca), lokalne działania. Od 2006 roku udzielono ponad 

147 mln EUR pomocy dla firm w regionie. We współpracy administracji regionu z  bpifrance 

opracowana została kompleksowa informacja dla firm i liderów projektów o dostępnych 

źródłach finansowania (patrz http://entreprise.regioncentre-valdeloire.fr/se-developper-

international.html). MŚP w regionie mogą ubiegać się o granty, pożyczki, zwolnienia z 

podatku, wsparcie lokalnych władz i zwolnienie z CET - lokalnego wkładu gospodarczego w 

obszarach:
40

 

1. Inwestycje w maszyny i nieruchomości 

2. Eksport  

3. Komercjalizacja i cyfryzacja  

4. Doradztwo 

5. Badania i rozwój 

6. Innowacje  

7. Zatrudnienie  

8. Szkolenia  

 

Ad.1 Wsparcie w inwestycje w maszyny obejmuje MŚP zlokalizowane w regionie, 

zatrudniające <250 pracowników, z obrotami <50 mln EUR lub rocznym bilansem <43 mln 

EUR. Firma powinna prowadzić działalność produkcyjną lub usługową. Warunki 

finansowania obejmują kwoty do i od 20 000 EUR. W przypadku pomocy równej lub 

http://entreprise.regioncentre-valdeloire.fr/se-developper-international.html
http://entreprise.regioncentre-valdeloire.fr/se-developper-international.html
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mniejszej niż 20 000 EUR jest to forma  dotacji. W przypadku pomocy przekraczającej 20 

000 EUR: w formie zaliczki zwrotnej według stawki zerowej, przez maksymalny okres 5 lat 

od daty płatności, po okresie karencji wynoszącym maksymalnie 1 rok. Minimalna kwota 

pomocy to 5 000 EUR a maksymalna do 400 000 EUR. W przypadku inwestycji w 

nieruchomości stosowane są te same kwoty wsparcia.
41

 

 

Ad. 2 Wsparcie skierowane do MŚP z sektora przemysłowego, usługowego i turystycznego, 

które eksportują mniej niż 20% i chcą zwiększyć ten procent. Pomoc dla takich firm 

wypłacana jest jako dotacja. Minimalna kwota to 2500 EUR, maksymalna 20 000 EUR. 

Koszty kwalifikowalne obejmują np. utworzenie wielojęzycznej strony internetowej i oferty 

handlowej, opłaty za udział w targach, misjach gospodarczych, badanie rynku w wybranych 

obszarach lub krajach, zgłoszenie znaku towarowego lub patentów, a także dodatkowe 

wsparcie do 20 000 EUR na zatrudnienie pracownika w kraju, gdzie planowana jest ekspansja 

na okres trwania programu.
42

 

 

Ad.3 Na poziomie krajowym wsparcie obejmuje pokrycie kosztów udziału w targach 

handlowych do wysokości 4000 EUR. Jest to pomoc wypłacana w formie ryczałtu na opłaty 

rejestracyjne, ubezpieczenie, projekt stoiska, opłata za wynajem stoiska, projekt dokumentów 

handlowych (ulotki, raporty etc.). W przypadku targów eksportowych Dev’Up firma jest 

wspierana także przez sieć konsularną regionu. 

Dla MŚP ubiegających się wsparcie w obszarze cyfryzacji dostępne są środki w formie 

dotacji w kwocie od 1000 do 20 000 EUR. Wydatki kwalifikowalne obejmują np. usługi 

doradcze w zakresie strategii cyfrowej, tworzenie lub przeprojektowywanie stron 

internetowych (głównie w e-commerce), działania w zakresie marketingu internetowego 

(SEO, obecność w sieciach społecznościowych, kampanie reklamowe) i działania w zakresie 

bezpieczeństwa cybernetycznego.
43

  

 

Ad. 4 W kwestii doradztwa dla MŚP przewidziana jest pomoc w formie dotacji w kwotach od 

2500 EUR (wyjątek stanowią firmy do 10 pracowników, wtedy kwota do 1500 EUR) do 20 

000 EUR. Konsultant, czy firma doradcza nie muszą być z regionu (koszty podróży takiej 

osoby mogą sięgać do 10% innych kosztów), a kwota dotacji nie obejmuje VAT rachunku za 

doradztwo.
44

  

 

Ad. 5 Badania i rozwój MŚP są wspierane w formie dotacji, minimalna kwota to 10 000 EUR 

a maksymalna to 400 000 EUR, obejmuje 20% wydatkowanej kwoty na ten cel z wyłączenie 

wydatków kwalifikowalnych (np. koszty personelu przydzielonego do projektu, 

amortyzacja).
45

 

 

Ad. 6 Wsparcie jest także udzielane małym i średnim firmom w zakresie tworzenia innowacji 

lub ich udziału w innowacyjnych projektach w kwocie między 20 000 a 400 000 EUR. 

Warunki wsparcia finansowego w tych przypadkach obejmują pomoc wypłacana w formie 

zerowej zaliczki zwrotnej przez maksymalny okres 5 lat od daty wypłaty, po okresie karencji 

wynoszącym maksymalnie 1 rok, do 40% wydatkowanej kwoty z wyłączeniem wydatków 

kwalifikowalnych.
46
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Ad. 7 Pomoc dla MŚP w obszarze zatrudnienia dotyczy wspierania tworzenia nowych miejsc 

pracy w regionie w formie dotacji (w przypadku dużych przedsiębiorstw w formie zwrotnej 

zaliczki). Kwoty wsparcia sięgają od 2850 EUR do 5000 EUR, a maksymalna pomoc 400 000 

EUR, która oblicza się na podstawie wielkości firmy, liczby miejsc pracy utworzonych w 

ciągu 3 lat i zasięgu geograficznego oddziaływania firmy.
47

  

 

Ad. 8 Wsparcie w zakresie szkoleń przysługuje MŚP będących na każdym etapie rozwoju, od 

utworzenia poprzez ekspansję na inne rynki i sektory, ale bez firm działających na zasadzie 

franczyzy i koncesji, a także wolnych zawodów i organizacji szkoleniowych. Pomoc 

wypłacana jest w formie dotacji do maksymalnej kwoty 400 000 EUR i do maksymalnie 50% 

wydatków kwalifikowalnych.
48

 

 

Region utworzył we współpracy z BpiFrance „Regionalne Centrum Funduszu 

Gwarancyjnego”. Ten fundusz regionalny wspiera MŚP i mikroprzedsiębiorstwa w regionie 

Centre-Val de Loire na etapie ich tworzenia (firmy istniejące poniżej 3 lat), ich rozwoju, w 

szczególności na arenie międzynarodowej, wzmocnienia ich struktur finansowych i zdolności 

do  innowacji, poprzez średnioterminowe kredyty bankowe. Udział wynosi do 70% (lub 

wyjątkowo 80%). Maksymalna kwota do spłaty w ramach Regionalnego Funduszu 

Gwarancyjnego Centre-Val de Loire na przedsiębiorstwo wynosi 595 000 EUR.
49

 

 

We współpracy z SIAGI utworzono w regionie fundusz gwarancyjny mikroprzedsiębiorstw. 

Ta forma wzajemnej gwarancji ma na celu zapewnienie finansowania rzemieślników oraz 

mikroprzedsiębiorstw i usług handlowych lub przemysłowych. Jego misją jest promowanie 

dostępu do kredytu korporacyjnego poprzez zagwarantowanie pożyczek udzielanych przez 

instytucje pożyczające. Regionalny fundusz gwarancyjny mikroprzedsiębiorstw ma służyć w 

uzupełnieniu gwarancji udzielonej przez SIAGI. Wsparcie regionu umożliwia zwiększenie 

dostępności kredytów ograniczanych przez wysokie ryzyko. Kwota współgwarancji wynosi 

maksymalnie 60% równo podzielonych między SIAGI a region, tj. 30% każda ze stron. 

Maksymalna kwota zabezpieczonej pożyczki wynosi 200 000 EUR. 

 

9. Standardy współpracy lokalnych MŚP w ramach współpracy z kluczowymi firmami 

regionu  

 

Region był przedmiotem analizy w ramach inicjatywy Dyrekcji Generalnej Komisji 

Europejskiej - Rynek wewnętrzny, przemysł, przedsiębiorczość i MŚP pt. „The European 

Observatory for Clusters and Industrial Change (#EOCIC). W opublikowanego w 2019 roku 

raporcie przedstawiono następujące wyzwania dla regionu na tle innych na obszarze UE
50

: 

a. Starzenie się społeczeństwa; 

b. Niedopasowanie umiejętności pracowników do rynku pracy oraz problemy z 

przyciągnięciem talentów; 

c. Niski poziom innowacyjności wśród małych przedsiębiorców; 

d. Wysokie bariery wejścia dotyczące obszaru badań i rozwoju dla MŚP; 
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e. Brak silnej specjalizacji sektorowej, która wspomogłaby utworzenie sieci dla 

MŚP; 

f. Brak współpracy między firmami w regionie – potrzeba tworzenia sieci; 

g. Zachodzące zmiany klimatu, przy jednoczesnym wzroście świadomości 

ekologicznej pracowników i mieszkańców regionu; 

h. Postępująca digitalizacja. 

 

Część z powyższych wyzwań stanowi także możliwości dalszego rozwoju lub 

korzystnej zmiany, w tym np. kwestią dotyczące klimatu i rosnącej świadomości 

ekologicznej potencjalnych nabywców zielonych rozwiązań. Wśród rekomendacji dla 

MŚP działających w regionie znalazły się
51

:  

a. Współpraca z uczelniami w celu pozyskania absolwentów z umiejętnościami i 

wiedzą, której brakuje w przedsiębiorstwach; 

b. Oferowanie usług coachingowych i mentorskich dla członków klastrów w celu 

wzmocnienia ich innowacyjności, w tym w obszarze nowoczesnych technologii; 

c. Rozwój działań i aktywności między klastrami w regionie, szczególnie w celu 

aktywizacji i włączenia do nich MŚP; 

d. Wsparcie na poziomie regionu rozwoju produktów i usług oferowanych przez MŚP 

związanych z gospodarką niskoemisyjną i ekologią. 

 

W kontekście analiz w ramach projektu REGIOGMINA istotne jest podkreślenie współpracy 

między firmami a jednostkami badawczymi i uczelniami. Otóż w przypadku dużych firm w 

regionie kooperacja ze światem akademickim jest dobrze rozwinięta i działa na zasadach 

wieloletnich umów i programów badawczych. Natomiast współpraca między MŚP a 

jednostkami badawczymi jest ograniczona i sporadyczna. 

 

10. Formy i zakres dystrybucji informacji gospodarczej dla MŚP 

 

Przeprowadzona kwerenda internetowa wykazała, że jednym ze źródeł informacji 

gospodarczej dla firm, w tym dla MŚP we Francji jest portal Direction Generale des 

Entreprises (DGE) https://www.entreprises.gouv.fr/dge/introducing-the-dge?language=en-gb. 

DGE działa pod auspicjami Ministra Gospodarki i Finansów, jej zadaniem jest 

opracowywanie i wdrażanie polityki rządu dotyczącej przemysłu, gospodarki cyfrowej, 

turystyki, a także handlu, rzemiosła i usług, przy czym podzielona jest na trzy działy 

sektorowe:  

 dział branżowy; 

 departament gospodarki cyfrowej; 

 turystyka, handel, rzemiosło i handel;  

oraz trzy działy międzysektorowe 

 konkurencyjność, innowacje i rozwój biznesu; 

 lokalne, regionalne, europejskie i międzynarodowe plany działania; 

 Sekretariat Generalny. 

 

https://www.entreprises.gouv.fr/dge/introducing-the-dge?language=en-gb
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DGE działa na szczeblu krajowym i w regionach (sieć Regionalnych Dyrekcji ds. Biznesu, 

Konkurencji, Pracy i Zatrudnienia DIRECCTE), w celu promowania podejmowania 

działalności gospodarczej, innowacyjności oraz konkurencyjności firm na obszarze Francji i 

za granicą. Jak podano na stronie internetowej DGE współpracuje ona z przedsiębiorcami, 

związkami zawodowymi i izbami handlowymi.  

 

Informacje, które dzięki DGE są dostępne dla przedsiębiorców dotyczą m.in.: 

 Marki Qualité Tourisme™, która jedynym oficjalnym znakiem jakości we francuskiej 

branży turystycznej przyznawanym za jakość usług. Obejmuje m.in. branże 

hotelarską, gastronomiczną, rekreacyjną i centra informacji turystycznej.  

 Swobody przepływu towarów i usług, w tym odniesienia do prawodawstwa 

europejskiego i francuskiego, dane kontaktowe do jednostek rządowych 

odpowiedzialnych za ustawodawstwo i nadzór na rynkiem oraz przydatne kontakty. 

Dostępne są informacje na temat ponad 50 produktów, w tym kosmetyki, urządzenia 

mobilne, wyroby medyczne, jak i również zabawki.  

 Danych statystycznych, w tym prognoz dla poszczególnych branż i segmentów, 

konkurencyjności oraz trendów takich jak gospodarka dzielenia się.  

 

Jak podano wcześniej, poza DGE źródłem informacji dla firm w regionach jest 

DIRECCTE (zwane potocznie punktami kontaktowymi działającym w formie 

fizycznej i on-line). Ich zadaniem jest dostarczanie informacji przedsiębiorcom, 

pracownikom, urzędnikom i najogólniej konsumentom na temat:  

 Biznesu, zatrudnienia i gospodarki 

 Konkurencji i konsumpcji 

 Handlu zagranicznego i wywiadu gospodarczego 

 Rzemiosła, lokalnego handlu i turystyki 

W każdym DIRECCTE i na jego stronie internetowej znajdują się odniesienia do:  

 Programów pomocy i wsparcia przedsiębiorstw ze strony państwa 

 Działalności gospodarczej i inicjatyw w danym regionie 

 Ostatnie zmiany na rynku pracy 

 Praw i obowiązków pracowników i firm 

 

W 2019 Francja zrobiła kolejny postęp, jeżeli chodzi o udostępnianie danych w 

systemie Open Data i wsparcie dla ich ponownego wykorzystania. Według wskaźnika  

Open Useful Re-usable data (OURdata) Index, France is the OECD Francaj znalazła 

się na 2 miejscu, uzyskują wynik 0,9 (w skali 0-1), co oznaczaa wzrost o 0,05 w 

stosunku do 2017 r. wskaźnik składa się z trzech elementów: rodzaju i zakresu 

danych; dostępności danych i wsparcie administracji publicznej dla ich ponownego 

wykorzystania.
52

 

 

W przypadku Centre - Val de Loire to podstrona http://centre-val-de-

loire.direccte.gouv.fr, która obejmuje odniesienia do zatrudnienia i ekonomii, 

konkurencji i konsumpcji, jak i badań, danych rynkowych oraz zatrudnienia i spraw 

http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/
http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/
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pracowniczych. Jest to kompleksowe źródło informacji o rozwoju biznesu, 

szkoleniach zawodowych, fundusz europejskich  

 

Inne podmioty i portale będące źródłem informacji gospodarczej dla przedsiębiorców są: 

 Ministerstwo Gospodarki i Finansów http://www.economie.gouv.fr 

 Ministerstwo Pracy https://travail-emploi.gouv.fr 

 Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji, Konsumpcji i Kontroli Nadużyć Finansowych 

(Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des 

fraudes (DGCCRF) http://www.economie.gouv.fr/dgccrf 

 Usługi publiczne w regionie Centre-Val de Loire http://www.prefectures-

regions.gouv.fr/centre-val-de-loire 

 Orientacja, szkolenia i zatrudnienie w regionie (Oreintation, Formation,& Emploi en 

region Centre – Val de Loire) http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile 

 

W kontekście zagadnienia form i zakresu dystrybucji informacji gospodarczej dla MŚP 

istotną jest inicjatywa i portal „maressourcerh.fr”, których celem jest wsparcie pracodawców  

z sektora MŚP w zarządzaniu zasobami ludzkimi, oferowanie bezpłatnego dostępu do 

narzędzi i praktycznych informacji (poradniki, standardowe listy, symulatory) na temat jak 

rekrutować pracownika, zarządzać personelem, bezpieczeństwa i higieny pracy.  

 

11. Zasady realizacji wzmacniania otoczenia infrastrukturalnego dla nowych obszarów 

aktywności gospodarczej  

 

Stan infrastruktury transportowej we Francji jest powszechnie uznawany za znakomity i 

obejmuje najdłuższą sieć drogową Europy oraz szybkie linie kolejowe TGV.
53

 

Najpopularniejszym środkiem transportu w tym kraju jest samochód (przejazdy samochodem 

stanowiły 80% pasażerokilometrów przebytych we Francji w 2016 r.) oraz transport 

kolejowy, przy mniejszym niż średnia UE wykorzystaniu autokarów oraz wyższym.
54

 Jest to 

odzwierciedlenie także w ruchu na obszarze badanego regionu.  

W przypadku regionu Centralnego - Doliny Loary duże znaczenie dla rozwoju infrastruktury 

ma jego strategiczne położenie w centrum Francji oraz bliskie sąsiedztwo z Ile-de France, a 

przede wszystkim z Paryżem. Jak wynika z informacji  Observatioure Regional des Transport 

(ORT) badany region jest szóstym co do wielkości obszarem metropolitalnym we Francji. 

Rozbudowana sieć drogowa i kolejowa mają na celu pobudzenie regionalnej działalności 

gospodarczej.
55

 Poniżej mapa infrastruktury w regionie opracowana przez ORT (rys. 4). 

Rys. 4 Infrastruktura transportowa w regionie Centralnym – Doliny Loary  

 

http://www.economie.gouv.fr/
https://travail-emploi.gouv.fr/
http://www.economie.gouv.fr/dgccrf
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire
http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire
http://www.etoile.regioncentre.fr/GIP/site/etoile
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Legenda: 

Kolor grantowy TGV  

Kolor czerwony autostrady 

 

Źródło: http://www.ort-centre.fr/Infrastructures. 

 

Zaczynając od infrastruktury drogowej należy podkreślić, że z uwagi na sąsiedztwo z 

regionem Ile-de France oraz wielkość powierzchni, którą zajmuje region Centralny ma 

rozbudowaną sieć infrastruktury drogowej. Zgodnie ze stanem na koniec 2017 roku długość 

autostrad w regionie sięgała prawie 1000 km, drogi krajowe obejmują ponad 30 km, a gminne 

ponad 39 000 km. Szczegółowe dane dotyczące długości i rodzaju połączeń drogowych 

znajdują się w poniższej tabeli 5.  

Istotne dla ruchu pasażerskiego są działania na rzecz wykorzystania dróg gminnych i 

umożliwienia dostępu do transportu kolejowego poprzez utworzenie sieci połączeń 

autokarowych między miasteczkami i wsiami a dworcami kolejowymi. Od 2009 roku 

dostępna jest platforma jv-malin.fr mająca na celu ułatwić korzystnie z multimodalnego 

transportu publicznego
56

. 

Tabela 5 Sieć drogowa w regionie  

Spójność sieci 

drogowej Centre –

Val de Loire 

Autostrady Drogi 

krajowe 

Drogi 

działowe 

Drogi gminne 

http://www.ort-centre.fr/Infrastructures
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Cher 124 82 4608 5251 

Eure-et-Loir 125 165 7445 5610 

Indre 98 37 4982 6192 

Indre-et-Loire 204 12 3957 8186 

Indre-et-Cher 165 47 3424 6402 

Loiret 265 0 3619 7731 

Całkowita długość 980 343 28035 39371 

Źródło: Infrastructures routières, http://www.ort-centre.fr/Routieres 

Połączenia kolejowe to następna istotna sieć w ramach przewozu pasażerów i towarów w 

regionie. W 2017 roku obejmowała prawie 2000 km, w tym zelektryfikowane linie stanowiły 

połowę (patrz tabela 6). Sieć jest modernizowana i rozbudowywana. Świadczy o tym m.in. 

ponowne otwarcie na ruch pasażerski odcinka Voves-Orléans (linia Chartres-Orléans) oraz 

modernizacja infrastruktury elektrycznej trakcji kolejowej (IFTE) na linii Paryż-Chartres. W 

celu zwiększenia ruch kolejowego w administracja regionu podjęła się szeregu inwestycji, w 

tym w elektryfikację sieci jako część strategii zrównoważonego rozwoju (np. w Region 

Centralny przeznaczył 41,8 mln EUR z 77, 3 mln EUR potrzebnych na inwestycję, która 

umożliwiła elektryfikację sieci na odcinku pomiędzy Atlantykiem a Alpami).
57

 

 

 

 

 

Tabela  6 Połączenia kolejowe w regionie  

Linie kolejowe w 

regionie Centralnym – 

Dolina Loary 

Obsługiwane linie  Linie 

zelektryfikowane 

Linie dużych 

prędkości 

Cher 220 124 0 

Eure-et-Loir 479 200 78 

Indre 153 100 0 

Indre-et-Loire 376 203 107 

Loir-et-Cher 409 235 77 

http://www.ort-centre.fr/Routieres
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Loiret 338 179 0 

Całkowita długość 1975 1041 261 

Źródło: Infrastructures ferroviaires, http://www.ort-centre.fr/Ferroviaires 

 

W regionie znajduje się kilkanaście lotnisk, z których 5 obsługuje ruch cywilny. Największy 

lotniskami są: 

 Port lotniczy Tours Val de Loire dla ruchu pasażerskiego; 

 Lotnisko Châteauroux Centre do transportu towarów. 

W porównaniu z infrastruktura drogową, czy kolejową sieć połączeń rzecznych jest 

zdecydowanie najsłabiej rozwinięta w regionie. Na około 8500 kom dróg wodnych, tylko 140 

km znajduje się w analizowanym regionie (1,7%). Co prawda umożliwia ona połączenia z Ile-

de France i Bourgogne-Franche-Comté, ale złożona jest głównie z małych kanałów i nie jest 

przystosowana to masowego transportu towarów.  

Ostatnia, ale niemniej ważna w ostatnich latach sieć połączeń to trasy rowerowe. Od 2007 

roku rozwój sieci rowerowej stanowi część regionalnego planu na rzecz turystki i rekreacji na 

latach 2016-2021. Na takie podejście wpływ miało położenie regionu względem szlaków 

turystycznych i pielgrzymkowych nie tylko wewnątrz kraju, ale względem innych tras na 

obszarze Europy. Są to m.in. popularny „szlak pielgrzymkowy” prowadzący z Norwegii do 

Santiago de Compostela, EuroVelo 6 „szlak rzeczny”, od ujścia Loary do Dunaju, którego 

centralną częścią jest Loara rowerem  i V40 „Veloscenie”, między Paryżem a Mont-Saint-

Michel, przez Chartres. 

 

 

12. Podsumowanie 

W wyniku obowiązywania ustawy NOTRe (czyli NASZą, Nouvelle Organisation 

Territoriale de la République, o nowej organizacji terytorialnej Republiki) na nowo 

zdefiniowany został podział kompetencji między władzami lokalnymi a centralnymi 

oraz zakres odpowiedzialności regionów, w tym wzmocnienie regionów jako motorów 

rozwoju gospodarczego kraju. Obecnie regiony odpowiadają m.in. za transport: 

nadzór nad transportem kolejowym, międzymiastowy transport publiczny, transport 

szkolny, szkolenia zawodowe, staże i kursy zawodowe, rozwój gospodarczy i 

innowacje, zarządzanie funduszami i programami europejskimi, w tym EFRROW. 

Ustawa NOTRe doprowadziła do konsolidacji regionów i w jej wyniku obecnie we 

Francji jest 13 regionów, w tym region Centre-Val-De-Loire (Region Centralny - 

Dolina Loary).  

 

http://www.ort-centre.fr/Ferroviaires
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Region Centralny Doliny Loary to obszar położony w sercu Francji, w bezpośrednim 

sąsiedztwie Ile-de-France i stolicy kraju i jest szóstym co do wielkości obszarem 

metropolitalnym we Francji. Ma powierzchnię 40 000 km², złożony z 6 

departamentów (Le Cher, Eure-et-Loir, Indre, Indre-et-Loire, Loiret, Loir-et-Cher) i 

1811 gmin, w tym 2 metropolii liczących ponad 400 000 mieszkańców, Tours i 

Orlean. Region ma ponad 2,5 miliona mieszkańców. 

 

Rozbudowana sieć drogowa i kolejowa mają na celu pobudzenie regionalnej działalności 

gospodarczej. Jak przedstawiono w raporcie na tle kraju jest to region wysoce 

uprzemysłowiony, jednakże od kilku ostatnich lat odczuwalny jest trend deindustrializacji na 

rzecz innych sektorów, w tym usług. Pomimo tego przeciętne zarobki w regionie wynoszą 

niecałe 83% % średniej krajowej. Poziom bezrobocia w regionie jest nieco poniżej średniej 

krajowej 8,6% w porównaniu do 9,4% dla Francji. 

 

Budżet regionu na rok 2019 powstał pod hasłem „zarządzanie w służbie dynamicznego 

regionu” i wynosi 1,471 mln EUR. Obejmuje 1,032 mld EUR na działania operacyjne i 439 

mln EUR na cele inwestycyjne. W ubiegłych latach region przeznaczał mniej niż 1,7% PKB 

na badania i rozwój, co plasuje go średniej dla kraju i średniej europejskiej. W regionie 

Centralnym Doliny Loary wsparcie dla firm obejmuje szereg narzędzi od momentu 

powstania, poprzez innowacje i rozwój. Wspierane są przede wszystkim podmioty zajmujące 

się działalnością produkcyjną i/lub usługową (sektor przemysłowy, usługi biznesowe, 

turystyka niezakwaterowująca), lokalne działania. Od 2006 roku udzielono ponad 147 mln 

EUR pomocy dla firm w regionie. We współpracy administracji regionu z  bpifrance 

opracowana została kompleksowa informacja dla firm i liderów projektów o dostępnych 

źródłach finansowania. MŚP w regionie mogą ubiegać się o granty, pożyczki, zwolnienia z 

podatku, wsparcie lokalnych władz i zwolnienie z CET - lokalnego wkładu gospodarczego w 

obszarach obejmujących m.in. inwestycje w maszyny i nieruchomości; innowacje, eksport i 

cyfryzację. Kwoty wsparcia w postaci dotacji, pożyczek, czy zaliczek dla MŚP 

zlokalizowanych regionie sięgają od około 2000 do 400 000 euro.  

 

Pomimo obecności w regionie publicznych jednostek naukowych w tym Université d'Orléans 

oraz Université de Tours to sektorze prywatnym działalność badawczo-rozwojowa była 

znacznie wyższa. Głównie za sprawą dużych podmiotów przemysłowych z branży 

farmaceutycznej, kosmetycznej a także związanych z produkcją gumy i plastiku oraz maszyn 

i urządzeń. W celu wzmocnienia MŚP w regionie, w tym zwiększenia kooperacji, zbudowania 

więzi z otoczeniem gospodarczym i społecznym stworzono klastry w tym dedykowane 

energii, produkcji roślinnej, czy kosmetykom. W przypadku MŚP prowadzone badania są na 

średnim i niskim poziomie innowacyjności i zaawansowania technologicznego, aczkolwiek 

liczba innowacyjnych jednostek systematycznie rośnie rok do roku. Poprawie tej sytuacji ma 

służyć wsparcie finansowe o którym mowa w powyższym akapicie. Ponadto w celu 

wzmocnienia MŚP w regionie, w tym zwiększenia kooperacji, zbudowania więzi z 

otoczeniem gospodarczym i społecznym stworzono klastry. Zgodnie ze specjalizacjami w 

regionie działa następujące klastry dedykowane firmom produkującym gumy i tworzywa 

sztuczne; inteligentnej energii elektrycznej; kosmetykom; czy produkcji roślinnej.  
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REKOMENDACJE DLA POLSKI I WOJEWÓDZTWA POMORSKO-KUJAWSKIEGO 

 

Kluczowe jest wybranie obszarów, które mają kluczowe znaczenie dla kraju i regionu 

ze względu na (1) posiadane zasoby i możliwości ich wykorzystania (2) 

przewidywane kierunki rozwoju gospodarki w UE i na świecie i możliwości 

korzystania z pojawiających się innowacji albo zdobycia pozycji lidera w wybranych 

dziedzinach. 

Ważną rekomendacją, jaka płynie z doświadczeń francuskich jest wparcie dla 

kształtowania klastrów, od strony instytucjonalnej, informacyjnej, planistycznej, a 

także finansowej. To zagadnienie, podobnie jak instytucje otoczenia biznesu, jest 

związane także z rozmieszczeniem przestrzennym podmiotów gospodarczych oraz ich 

powiązania z miejscami zamieszkania. Należy dążyć do lokalizacji miejsc pracy w 

pobliżu przedsiębiorstw, a także zwracać uwagę na to, jakie korzyści lokalizacyjne 

można uzyskać w kształtowaniu klastrów. Stymulując rozwój MŚP należy unikać 

wydłużania dojazdów do pracy i dbać o to, aby możliwe było obsłużenie miejsc pracy 

poprzez transport zbiorowy, przy założeniu jego racjonalności i efektywności (a więc 

odpowiedniego poziomu wykorzystania). Doświadczenie francuskie pokazuje, że 

nieproporcjonalne inwestowanie w infrastrukturę służącą głównie do transportu 

indywidualnego może rodzić poważne koszty dla samorządu, pracowników i 

przedsiębiorców, a także ryzyka społeczne i polityczne.  

Instrumentami, które mogą posłużyć jako przykłady dobrej praktyki są: 

 Regionalne Centrum Funduszu Gwarancyjnego - fundusz regionalny wspierający 

MŚP i mikroprzedsiębiorstwa w regionie Centre-Val de Loire na etapie ich tworzenia 

(firmy istniejące poniżej 3 lat), ich rozwoju, w szczególności na arenie 

międzynarodowej, wzmocnienia ich struktur finansowych i zdolności do  innowacji, 

poprzez średnioterminowe kredyty bankowe. 

 fundusz gwarancyjny mikroprzedsiębiorstw. Ta forma wzajemnej gwarancji ma na 

celu zapewnienie finansowania rzemieślników oraz mikroprzedsiębiorstw i usług 

handlowych lub przemysłowych. Jego misją jest promowanie dostępu do kredytu 

korporacyjnego poprzez zagwarantowanie pożyczek udzielanych przez instytucje 

pożyczające.  

Warto zwrócić uwagę na obszary objęte wsparciem i porównać je z potrzebami 

przedsiębiorców w regionie: inwestycje w maszyny i nieruchomości; eksport; komercjalizacja 

i cyfryzacja; doradztwo; badania i rozwój; innowacje; tworzenie miejsc pracy i zatrudnienie; 

szkolenia. 
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57. La Prefecture et les services de l’Etat en Region Centre - Val de Loire 

http://www.prefectures-regions.gouv.fr/centre-val-de-loire 

58. maressourceRH http://centre-val-de-loire.direccte.gouv.fr/maressourceRH-un-portail-

pour-aider-les-TPE-PME-dans-la-gestion-de-leur 

59. Ministère de la Cohésion des territoires et des Relations avec les collectivités 

territoriales https://cohesion-territoires.gouv.fr/loi-portant-sur-la-nouvelle-

organisation-territoriale-de-la-republique-notre  

60. ORT http://www.ort-centre.fr/Infrastructures 

61. Pôle de Recherche et d’Enseignement Supérieur - PRES http://www.enseignementsup-

recherche.gouv.fr/cid20724/les-poles-derecherche-et-d-enseignement-superieur-

pres.html/ 

62. Pole Europeen de la Ceramique http://www.cerameurop.com 

63. Region Centralny - Dolina Loary: http://www.regioncentre-valdeloire.fr/accueil.html  

64. Region Centralny - Dolina Loary: Exceptionelles Rencontres 

http://www.regioncentre-

valdeloire.fr/files/live/sites/regioncentre/files/contributed/docs/communs/RCVL_plaqu

ette.pdf  

65. Start business in France https://www.startbusinessinfrance.com/blog/post/how-to-

finance-your-french-business 

66. Statista https://www.statista.com/statistics/701501/monthly-sme-industry-sectors-

france/ 

67. S2E2  http://www.s2e2.fr 

68. Vegepolys https://www.vegepolys.eu/en/ 

69. ViaMeca https://www.viameca.frt 
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Załącznik nr 1 

  

Mailing w sprawie udzielenia informacji na temat wspierania MŚP we Francji ze 

szczególnym uwzględnieniem regionu Centre – Val de Loire  

 

Adresat Forma komunikacji Rezultat 

Ambasada Francji w 

RP 

presse@ambafrance-pl.org 

wiadomość wysyłana 

dwukrotnie 

Brak odpowiedzi 

Ambasada Francji w 

RP 

varsovie@dgtresor.gouv.fr 

formularz 

https://www.tresor.economie.g

ouv.fr/Contact/bureau/183 

 

Odpowiedz od p. Aliny Grabowskiej, 

Assistante du Chef du Service 

Economique Régional – Europe centrale 

et balte Service Economique Régional 

de Varsovie Direction générale du 

Trésor / Directorate-General of the 

Treasury, aby w tej sprawie 

kontaktować się z Ambasadą RP we 

Francji i/lub do Polską Izbą Handlowo-

Przemysłową we 

Francji http://www.ccipf.org/ 

Ambasada RP we 

Francji 

paryz.amb.sekretariat@msz.g

ov.pl 

Brak odpowiedzi 

CCIPF secretariat@ccipf.org 
Joanna Jaroch-Pszeniczna 

joanna.jaroch@ccopf.com 

Brak odpowiedzi 

Odpowiedź od wicedyrektor Joanny 

Jaroch-Pszenicznej, że za 

pośrednictwem Izby nie ma możliwości 

uzyskania odpowiedzi na te pytania. 

Rada, aby kontaktować się z Ambasadą 

albo bezpośrednio przedstawicielami 

samorządów w terenie 

Stałe 

Przedstawicielstwo RP 

przy OECD 

 

paryz.oecd.sekretariat@msz.g

ov.pl 

Brak odpowiedzi 

Institut Polonais info@institutpolonais.fr 

 

Brak odpowiedzi 

Region Centre-Val de 

Loire 

info@regioncentre.fr 

 

Brak odpowiedzi 

Konsul honorowa RP w 

Tours Patrice 

Baleynaud 

konsulatrp.tours@yahoo.fr 

 

Mail konsul z prośbą o przesłanie 

kwestionariusza w jęz. francuskim. 

Kwestionariusz został przetłumaczony i 

wysłany do konsul. Czekamy na 

odpowiedzi do kwestionariusza. 

Université d'Orléans spvgc@dr8.cnrs.fr Nastąpiło przekierowanie 

kwestionariusza przez biuro współpracy 

międzynarodowej na uczelni do 

International cooperation department of 

the Regional Council of Centre Val de 

mailto:presse@ambafrance-pl.org
mailto:varsovie@dgtresor.gouv.fr
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Contact/bureau/183
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Contact/bureau/183
http://www.ccipf.org/
mailto:paryz.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:paryz.amb.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:secretariat@ccipf.org
mailto:joanna.jaroch@ccopf.com
mailto:paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:paryz.oecd.sekretariat@msz.gov.pl
mailto:info@institutpolonais.fr
mailto:info@regioncentre.fr
mailto:konsulatrp.tours@yahoo.fr
mailto:spvgc@dr8.cnrs.fr
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Loire. Mrs Emmanuelle Davignon - 

Emmanuelle.DAVIGNON@regioncentr

e.fr. Oczekuje na odpowiedz od p. 

Davignon. 

Université d'Orléans drp.gestion.colloques@univ-

orleans.fr 

Brak odpowiedzi 

Uniwersytet w Tours Zapytanie przez portal 

Facebook 

Brak odpowiedzi 

Kadra naukowa  

Université d'Orléans 

Zaproszenia za 

pośrednictwem serwisu 

LinkedIn 

Zaproszenie przyjęte przez Yannicka 

Licotte (przesłana  ankieta przez 

komunikator LinkedIn), oczekuje na 

potwierdzenie od 

Béatrice Boulu-Reshef ; 

Isabelle Rabaud; 

Valerian Tibu; 

Cyrille Piatecki 

Région Centre – Val de 

Loire 

 

Zapytanie poprzez portal 

regionu 

Mail od 

Emmanuelle.DAVIGNON@regioncentr

e.fr (tę samą osobę poleciła nam do 

kontaktu osoby z biura 

międzynarodowego z Université 

d'Orléans). Kwestionariusz został 

przesłany do p. Davignon drogą 

mailową, oczekujemy na odpowiedz. 

 

mailto:Emmanuelle.DAVIGNON@regioncentre.fr
mailto:Emmanuelle.DAVIGNON@regioncentre.fr
mailto:drp.gestion.colloques@univ-orleans.fr
mailto:drp.gestion.colloques@univ-orleans.fr
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mailto:Emmanuelle.DAVIGNON@regioncentre.fr
mailto:Emmanuelle.DAVIGNON@regioncentre.fr

