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Część I
MŚP a konkurencyjność regionu
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Tworzenie ekosystemu start-upowego w Lublinie
jako narzędzie przełamywania peryferyzacji regionu
Creating the Lublin startup ecosystem as a tool used to
counteract the process of peripherisation of the region
dr Mariusz Sagan

Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Urząd Miasta w Lublinie

mgr Edyta Wiśniewska
Urząd Miasta w Lublinie
Streszczenie

Nie ulega wątpliwości, że w warunkowach rynkowych,
w których sektor usług odgrywa coraz ważniejszą rolę,
a państwa i regiony dążą do budowania gospodarki opartej na
wiedzy środowiska startupowe stają się kluczowym determinantem dalszego rozwoju. Generują one bowiem imponujące zyski
gospodarcze, stanowiąc jednocześnie ogromne źródło innowacji. Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju ekosystemów startupowych ma zatem potencjał odwrócenia niekorzystnych zjawisk występujących na na obszarach peryferyjnych,
w których utrzymuje się relatywnie niski poziom innowacji,
a gospodarka generuje mniejsze zyski w porównaniu w obszarami centrum. Celem artykułu jest zatem omówienie roli, jaką
lubelski ekosystem startupowy odgrywa w procesie przełamywania peryferyzacji regionu. W artykule scharakteryzowano
największe, a zarazem najbardziej kluczowe ekosystemy startupowe, w tym m. in. Dolinę Krzemową oraz omówiono najważniejsze determinanty wpływające na ich sukces. W dalszej części
zdefiniowano podstawowe podmioty funkcjonujące w ramach
ekosystemów startupowych oraz omówiono cechy wyróżniające dojrzały ekosystem. Istotną część artykułu stanowi osadzenie Strategii Rozwoju Miasta Lublin w kontekście rozważań
dotyczących kształtowania postaw proprzedsiębiorczych wśród
mieszkańców miasta, a także budowania ekosystemu startupowego w regionie lubelskim. W końcowej części artykułu dokonano charakterystyki lubelskiego ekosystemu startupowego,
z uwzględnieniem zrealizowanych dotychczas działań mających
na celu wspieranie ekosystemu startupowego.

S ł o w a k l u c z o w e : start-up’y, ekosystemy innowacji, Lublin

Summar y

There is no doubt that under current market conditions, in
which the service sector plays an increasingly important
role and countries as well as regions strive to buildst the
knowledge economy – startup environments become a key
lever for further development. It is mainly due to the fact
that they generate impressive economic profits, constituting
at the same time a huge source of innovation. Therefore,
creating favourable conditions for the development of startup ecosystems has the potential to reverse adverse phenomena occurring in peripheral areas suffering from a relatively low level of innovation and generating less economic
profits than the centre regions. In view of the above, the
aim of the article is to discuss the role that the Lublin startup ecosystem plays in counteracting the process of peripherisation of the Lublin region. The article characterises
the largest and, at the same time, the most crucial startup
ecosystems, including, among others, The Silicon Valley.
Furthermore, the most important determinants influencing their success are elaborated on. In the further part of
the article, the basic entities functioning within the startup
ecosystems are defined, which is followed by a description
of the features distinguishing a well-developed start-up
ecosystem. An important part of the article is constituted
by a further discussion of the Lublin Development Strategy in the context of reflections on shaping pro-entrepreneurial attitudes among the residents of Lublin, as well as
building a startup ecosystem in its region. In the final part
of the article, the Lublin startup ecosystem was discussed,
taking into account the activities carried out so far aimed at
supporting
startup ecosystem.
K
e y w o r dthe
s : Lublin
start-up’s,
innovation
ecosystems, Lublin
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Wprowa d z e n i e
Pojęcie peryferyjności obszaru bądź regionu łączy się z pojęciem dystansu,
odmienności, zależności. W tradycyjnym ujęciu peryferyjności uwypukla się
następujące czynniki o charakterze przestrzennym – niekorzystne położenie
geograficzne, odległość od regionów centralnych. Region peryferyjny traktowany jest w tym ujęciu jako obszar charakteryzujący się zespołem niekorzystnych
cech w porównaniu z regionami centralnymi1. Z drugiej jednak strony zmiany
zachodzące we współczesnej gospodarce wskazują na spadek znaczenia czynników przestrzennych, tj. położenie geograficzne i dostępność komunikacyjna.
Postęp technologiczny w dziedzinie komunikacji i transportu powoduje bowiem
zacieśnienie czasoprzestrzeni, uniezależniając tym samym wzrost gospodarczy
od położenia geograficznego. Obecnie gospodarka światowa w większym stopniu
zależna jest od sektora usługowego i kreowania gospodarki opartej na wiedzy2.
Regiony peryferyjne cechuje z reguły mało zróżnicowana struktura produkcyjna,
z dużym udziałem produkcji tradycyjnej, pracochłonnej, narażonej na konkurencję z krajów o niższych kosztach produkcji. Obszary peryferyjne charakteryzują
się niedostatecznym rozwojem sektora B+R oraz niskim poziomem innowacji.
Rozwój innowacji odbywa się poprzez ich adaptowanie z regionów centrum.
Tworzy się w ten sposób relacja zależności między obszarami centrum a peryferiami o jednokierunkowym charakterze3. Dlatego tak ważnym w procesie przełamywania peryferyzacji jest materialne, organizacyjne, techniczne i ekonomiczne
wsparcie inicjatyw na rzecz rozwoju innowacyjności i wykorzystania zasobów
endogennych.
W warunkach współczesnej gospodarki istotnym źródłem innowacji są
środowiska start-upowe. Stanowią one jednocześnie źródło generujące imponujące zyski gospodarcze. Całkowita wartość dóbr wytworzonych przez światowy ekosystem start-upowy w latach 2015–2017 wyniosła 2,3 biliona dolarów,
stanowi to wzrost o 25,6% w porównaniu z okresem od 2014 do 2016 r.4 Za naturalne zjawisko należy zatem uznać, iż państwa, regiony, miasta, a nawet lokalne
społeczności prześcigają się w tworzeniu jak najlepszych warunków do rozwoju
ekosystemów start-upowych. Tym samym inicjatywy te sprzyjają wykorzystaniu
czynników endogennych i pomagają w wielu przypadkach miastom peryferyjnym na szybszą innowacyjność i doganianie liderów, zwłaszcza jeśli umiejętnie
wykorzystywana jest synergia lokalnych uczelni i samorządu oraz ekosystemów
1

2

3
4

K. Leszczewska, Aktywność ekonomiczna regionów peryferyjnych, „Nierówności społeczne
a wzrost gospodarczy” 2010, s. 215–216.
Ł. Wróblewski, Peryferyjność geograficzna a peryferyjność ekonomiczna regionu zachodniego,
„Biuletyn Instytutu Zachodniego” 2012, s. 2.
K. Leszczewska, dz. cyt., s. 215–216.
Dane za: Startup Genome, Global Startup Ecosystem Report 2018, s. 8, https://startupgenome.
com/all-report-thank-you/?file=2018, [dostęp: 18 maja 2018 r.].
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przedsiębiorczości. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku Lublina, wiodącego
ośrodka Polski Wschodniej, położonego jednakże w regionie peryferyjnym
i słabo rozwiniętym. Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie doświadczeń Lublina w zakresie tworzenia ekosystemu start-upowego jako narzędzia
generowania innowacyjności w skali lokalnej oraz przełamywania peryferyzacji
lubelskiego obszaru metropolitalnego (na tle najlepszych praktyk światowych).

1. K lu c z owe eko s y ste my st ar t -up owe n a św ie cie
J. F. Moore, którego można uznać za twórcę koncepcji ekosystemu biznesowego na gruncie zarządzania twierdzi, że organizacje biznesowe nie są po prostu
członkami określonego sektora, ale częścią systemu analogicznego do systemu
biologicznego, który obejmuje różne sektory. Siłą napędową nie jest w tym przypadku czysta konkurencja, a raczej koewolucja. Koncepcja ekosystemu biznesu
jest rozwinięciem teorii sieci łańcuchów wartości rozszerzającą łańcuch wartości
o inne organizacje tj. uniwersytety, organizacje branżowe i pozostałych interesariuszy oraz o interakcje między nimi5. Poniżej zostaną omówione i przeanalizowane czynniki sukcesu czołowych ekosystemów start-upowych świata, co pozwoli
na określenie jakie kluczowe podmioty tworzą ekosystem start-upowy i jakiego
rodzaju interakcje powinny między nimi powinny zachodzić, aby ekosystem był
samowystarczalny.
Liderem na światowym rynku start-upowym pozostaje Dolina Krzemowa,
gdzie w samym tylko roku 2017 w startupy zainwestowano imponującą kwotę
25 miliardów dolarów6. Do przewag konkurencyjnych Doliny Krzemowej bez
wątpienia należy zaliczyć przychylne prawo federalne, w tym elastyczne prawo
pracy oraz otwartość instytucji bankowych na pożyczanie pieniędzy młodym
przedsiębiorcom, bez znacznego zabezpieczenia finansowego. Prawo amerykańskie nie faworyzuje interesów banków, dużych firm lub związków zawodowych. W literaturze podnoszony jest również argument, iż Dolina Krzemowa ma
optymalną populację i powierzchnię7. W San Francisco gdzie mieszka 800 000
osób i na terenie całej Zatoki gdzie mieszka 7 milionów osób, sieci współpracy są
wystarczająco rozległe, żeby uwzględnić wszystkich potencjalnych interesariuszy
i wystarczająco bliskie, aby mieli oni rzeczywistą możliwość kooperacji.
Kolejnym kluczowym elementem determinującym sukces Doliny Krzemowej jest zdolność do przyciągania talentów. Richard Florida, specjalista w zakresie urbanistyki i rozwoju miast, podkreśla iż ponad połowa start-upów, które
powstały w Dolinie Krzemowej w ciągu ostatnich dziesięcioleci miała wśród
5

6
7

J.F. Moore, The Death of Competition: Leadership And Strategy in the Age of Business Ecosystems,
Harper Business, New York 1996, s. 75–86.
Tamże.
H. Way, Silicon Valley Cannot Be Replicated, 25 maja 2012 [dostęp: 20 maja 2018 r.].
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swoich założycieli przynajmniej jednego imigranta8. Napływ talentów z całego
świata stanowi krytyczny czynnik ludzki będący fundamentem dominującej
pozycji Doliny Krzemowej na arenie globalnych innowacji. Zgodnie z danymi
przedstawionymi przez The Economist w Dolinie Krzemowej mieszka ponad
50 000 Niemców, a Francuzi są założycielami ponad 500 start-upów9. Wielu
z tych przedsiębiorców do Doliny Krzemowej przyciąga „swoboda poniesienia
porażki”. Z kolei w Europie inwestorzy nadal charakteryzują się dużo bardziej
konserwatywnym podejściem, często nie dając drugiej szansy przedsiębiorcom,
którzy raz odnieśli klęskę rynkową. Źródłem potencjału intelektualnego Doliny
Krzemowej jest również Uniwersytet Stanforda. Niezmiennie zajmuje on czołowe
pozycje w światowych rankingach (w opublikowanej w 2017 r. tzw. liście szanghajskiej Uniwersytet Stanforda znalazł się na drugim miejscu, zaraz po Uniwersytecie Harvarda10) i należy do czołówki najbardziej zaawansowanych badawczo
uniwersytetów. Szczególnie wyróżnia się w takich dziedzinach jak: informatyka,
biotechnologia, inżynieria, ekonomia, studia MBA oraz management science and
engineering (MSE). Jednocześnie jest to jedna z czołowych placówek uniwersyteckich w zakresie transferu technologii. Park przemysłowy na Uniwersytecie Stanforda został założony już na początku lat pięćdziesiątych XX w. przez
ówczesnego rektora Freda Termana. Większość elitarnych uniwersytetów kładła
wówczas większy nacisk na pracę badawczą i nie sprzyjała komercyjnym przedsięwzięciom. Natomiast Uniwersytet Stanforda już w tamtym okresie dążył do
tego, aby uczelnie były nie tylko instytucjami akademickimi, lecz również inkubatorami przedsiębiorczości11. Dzięki pionierskiemu podejściu do mechanizmu
transferu technologii do biznesu dziś Uniwersytet Stanforda może się pochwalić
absolwentami, którzy stworzyli takie firmy jak: Hewlett-Packard, Electronic Arts,
Sun Microsystems, NVidia, Yahoo!, Cisco Systems, Silicon Graphics, Google,
Nike oraz Gap.
Wielu autorów wskazuje również, iż w Dolinie Krzemowej panuje tolerancja dla niekonwencjonalnych pomysłów i ekscentrycznych wynalazków12. Przyszłość światowych rynków i technologii często tkwi w ideach, które z pozoru są
szalone. Rozważając tę kwestię należy wziąć pod uwagę jak nierealistyczna mogła
8

9

10

11

12

R. Florida, How Startups Have Changed the Way American Business Thinks, 18 października
2011 [dostęp: 20 maja 2018 r.].
The Economist, Les Misérables, 28 lipca 2012, http:// www.economist.com/node/21559618,
[dostęp: 20 maja 2018 r.].
Shanghai Ranking Consultancy, Shanghai Ranking 2017, http://www.shanghairanking.com/,
[dostęp: 20 maja 2018 r.].
W. Isaacson, The Innovators. How a group of hackers, geniuses and geeks created the digital revolution, Simon & Schuster, New York 2014, https://pl.scribd.com/read/239488191/The-Innovators-How-a-Group-of-Hackers-Geniuses-and-Geeks-Created-the-Digital-Revolution#Search_
search-menu_174822, [dostęp: 20 maja 2018 r.], s. 669.
P. Grahan, How to be Silicon Valley, Maj 2006, http://www.paulgraham.com/siliconvalley.html,
[dostęp: 20 maja 2018 r.].
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wydawać się wizja komputera osobistego, Internetu lub robienia zakupów online
i jak znaczące zmiany społeczne i ekonomiczne pociągnęło za sobą wdrożenie
tych rozwiązań. W Dolinie Krzemowej istnieje również silny rynek, odznaczający się dużym popytem na produkty i usługi dostarczane przez lokalne start-upy. Mieszkańcy żadnego innego regionu w Stanach Zjednoczonych nie charakteryzują się taką chłonnością na innowacje, platformy internetowe, big data oraz
social media. Ekosystem start-upowy rozwija się niezwykle dynamicznie, dzięki
bliskości użytkowników wytwarzanych dóbr.
Za ostatni krytyczny element, niezbędny do odniesienia sukcesu przez ekosystem start-upowy należy uznać wytrwałość w jego tworzeniu. Każdy ekosystem
potrzebuje czasu na rozwój, określenie stosunków pomiędzy interesariuszami
i znalezienie swojej tożsamości. W literaturze przedmiotu niejednokrotnie
wskazuje się, iż budowanie reputacji Doliny Krzemowej jako światowego lidera
w zakresie innowacji technologicznych trwało ponad 50 lat, jednakże niektórzy
znawcy tematyki, tacy jak profesor Uniwersytetu w San Francisco, Carlos Baradello wskazują, iż korzenie kultury przedsiębiorczości w rejonie Zatoki sięgają
znacznie głębiej. Profesor Baradello przekonuje, iż kształtowanie postaw przedsiębiorczych mieszkańców Doliny Krzemowej rozpoczęło się wraz z Gorączką
Złota, która wybuchła w 1848 r. Wówczas na zachód Stanów Zjednoczonych
zmierzali ludzie, którzy chcąc się wzbogacić, nie bali się zaryzykować wszystkiego
co mają. Byli to zmotywowani indywidualiści, niezależni, otwarci na różnorodność i gotowi na poniesienie porażki w drodze do sukcesu13.
Mając na względzie jak dominujący na świecie jest ekosystem Doliny Krzemowej, trudno sobie wyobrazić, aby jakikolwiek inny ekosystem przejął w tym
zakresie rolę lidera. Jednakże na arenie światowej funkcjonują również inne
ekosystemy, których dynamika może imponować. Tytułem przykładu warto
podać Izrael, nazywany również „krajem start-upów”, gdzie wskaźnik ilości start-upów w przeliczeniu na jednego mieszkańca jest najwyższy na świecie14. Według
Dana Senora i Saula Singera ważnym czynnikiem rozwoju firm technologicznych
jest armia, w której służy każdy Izraelczyk. Ten staż wyrabia w młodych ludziach
umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach i współdziałania, odporność
na stres i porażki – cechy, które przydają się w cywilnym i biznesowym życiu.
Szczególną rolę odgrywają jednak jednostki wywiadu nasycone wysoką technologią. Osoby odbywające tam służbę odbierane są potem na rynku pracy jako
wysokiej klasy specjaliści w zakresie nowoczesnych technologii. Zdaniem autorów również niehierarchiczna struktura izraelskiej armii sprawia, iż znacznie
większy nacisk kładzie się na kreatywność i inteligencję, nawet jeżeli prowadzi
13

14

C. Baradello, Mining the Silicon Valley Mind–A Perspective, 29 czerwca 2012, https://carlosbaradello.com/2012/06/29/mining-the-silicon-valley-mind-a-perspective/, [dostęp: 20 maja 2018 r.].
Dane za: Startup Genome, dz. cyt., s. 186.
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to do złamania zasad15. Z kolei w Europie wyróżniającym się ekosystemem start-upowym jest Londyn (patrz grafika 1). Stolica Wielkiej Brytanii jest zagłębiem
start-upów z branży finansowej. W Londynie w tym sektorze finansowym zatrudnionych jest około 315 000 osób. Nie dziwi zatem, iż jest to również najbardziej
atrakcyjna branża z perspektywy inwestorów, w którą w 2017 r. fundusze venture
capital zainwestowały rekordową sumę 1,3 miliarda dolarów16. W Londynie prężnie rozwija się również branża modowa i reklamowa, w związku z tym w kontekście Londynu można mówić nie tylko o branży Fintech, ale również Fashiontech,
a także Adtech. Zwraca jednak uwagę fakt, iż w pierwszej dziesiątce kluczowych
ekosystemów innowacyjności na świecie, znajdują się tylko dwa z Europy. Poza
wspomnianym Londynem jest to Berlin.
Grafika 1: Ranking kluczowych systemów start-upowych na świecie

Źródło: Startup Genome Report 2017.

2 . C z y nni k i su kc esu eko s y ste mów st ar t -up ow ych
Projektując narzędzia wsparcia dla ekosystemu start-upowego należy najpierw
poddać refleksji czynniki, które sprawiają, że ekosystem start-upowy tworzy
funkcjonalną całość, analogiczną do systemów biologicznych. W literaturze
15
16

D. Senor, S. Singer, The Story of Israel’s Economic Miracle, Hachette Book Group, New York 2009, s. 7.
Dane za: Startup Genome, op. cit., s. 186.
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przedmiotu do kluczowych podmiotów funkcjonujących w ramach ekosystemu
start-upowego zalicza się przede wszystkim17:
1. Przedsiębiorców – Przedsiębiorcy stanowią liderów społeczności start-upowej, powinni oni cechować się długotrwałym zaangażowaniem w funkcjonowanie ekosystemu, jak również zapewniać równowagę umiejętności obejmujących takie dziedziny jak budowanie strategii, marketing lub
technologia.
2. Mentorów – Mentorami są doświadczeni przedsiębiorcy lub inwestorzy,
którzy aktywnie poświęcają swój czas, energię i mądrość start-upom, a także
mogą stanowić kluczową część społeczności start-upowej. Osoby rozpoczynające działalność gospodarczą po raz pierwszy powinny mieć możliwość
konsultacji z bardziej doświadczonymi przedsiębiorcami, aby przejść cykl
nauki bez powtarzania błędów innych.
3. Inwestorów – Pod pojęciem inwestora należy rozumieć zarówno aniołów
biznesu, jak i fundusze venture capital. Należy jednak zauważyć, iż aby
ekosystem mógł się rozwijać, inwestorzy muszą być skłonni do podejmowania ryzyka. Dla inwestorów z Doliny Krzemowej porażka jest „odznaką honorową”, ponieważ doświadczenie wyniesione ze złego startupu przyczynia się
do budowania sprawnie funkcjonujących i dochodowych przedsięwzięć.
4. Uniwersytety – Na uniwersytetach powstały jedne z największych światowych
firm. Rozwinięte ekosystemy start-upowe charakteryzują się dobrze funkcjonującym systemem transferu technologii. Mając na względzie, iż proces
wdrożeń nadal pozostaje słabością na wielu uniwersytetach, za wyzwanie
należy uznać budowanie wśród kadry uniwersyteckiej świadomości, iż badania naukowe powinny generować wartość gospodarczą.
5. Korporacje – Obecność dużych firm w ekosystemie start-upowym jest zjawiskiem pozytywnym. To one inwestują poprzez fundusze venture capital. Są
również potencjalnymi klientami nowych, lokalnych start-upów. Korporacje
często mają słabości i problemy, które mogą zostać rozwiązane dzięki pomysłom start-upowców.
6. Administrację rządową i samorząd – Zadaniem administracji rządowej i samorządowej jest wsparcie w procesie tworzenia ekosystemu start-upowego. Ekosystem start-upowy nie może być tworzony w sposób
sztuczny, w oderwaniu od lokalnego potencjału. W związku z tym kluczowa
jest otwartość administracji na dialog w różnymi grupami interesariuszy
i tworzenie na tej podstawie narzędzi ściśle skorelowanych z potrzebami.
7. Usługodawców – Nieodłącznym elementem ekosystemu start-upowego są
usługodawcy zapewniający wsparcie z zakresu takich dziedzin jak prawo,
księgowość, doradztwo marketingowe oraz rekrutacja pracowników.
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8. Inkubatory i akceleratory – W uproszczeniu są to organizacje, które starają
się pomóc start-upom w rozwoju i osiągnieciu sukcesu. Założeniem jest
dostarczenie start-upowi i jego założycielom zasobów, wiedzy i kontaktów,
które dobrze wykorzystane przyspieszą jego rozwój, wzrost oraz pozyskanie
finansowania.
Natomiast cechy charakterystyczne dojrzałych systemów start-upowych
obejmują18:
1. Reinwestycję zysków – Sytuacja, w której zyski ze start-upów są lokowane
na kontach bankowych bądź bezpiecznie inwestowane dla rynku nieruchomości nie jest korzystna dla ekosystemu. W silnych ekosystemach start-upowych znaczna część zysków jest inwestowana w nowe, innowacyjne
przedsięwzięcia.
2. Spójność z mocnymi stronami danego regionu – Jak już zostało to wcześniej podkreślone ekosystem start-upowy powinien rozwijać się w oparciu
o lokalny potencjał. Tak jak Londyn jest doskonałym miejscem do rozwoju
startupów z branży finansowej, a Los Angeles dla startupów z branży rozrywkowej, tak Lublin powinien w szczególności wspierać rozwój start-upów
z branż priorytetowych dla lokalnej gospodarki tj. przemysł motoryzacyjny,
medycyna, nowoczesne usługi biznesowe, a także przemysł spożywczy.
3. Współpracę międzyregionalną – Efektywne systemy start-upowe nie funkcjonują w izolacji. Współpraca ekosystemów może wynikać z różnych czynników np. z bliskości geograficznej (ekosystemy start-upowe z Nowego Jorku
i Bostonu), bądź ze zbieżności profilu gospodarczego (np. przemysł motoryzacyjny w Saksonii i w Detroit).
4. Wdrażanie działań promocyjnych, które przyciągną nowe inwestycje i talenty.
5. Istnienie systemu ewaluacji rozwoju ekosystemu – Rozwój systemu start-upowego powinien być systematycznie mierzony poprzez zastosowanie
takich wskaźników jak ilość zgromadzonego kapitału, wartość dokonanych
inwestycji, stworzone firmy i miejsca pracy, ilość exitów.
6. Wspólną wizję – Tworzenie przyjaznego ekosystemu powinno być wizją
wspieraną przez szeroką gamę interesariuszy.
7. Systematyczną i wytrwałą pracę interesariuszy – Zbudowanie stabilnego
ekosystemu jest czasochłonne. Ekosystem Doliny Krzemowej jest obecnie
bardzo silny, ale należy zauważyć, iż jest on tworzony co najmniej od lat 60
XX w.

18

G. Debb, How to build a Startup Ecosystem, 3 listopada 2017, https://www.entrepreneur.com/
article/302488, [dostęp: 22 maja 2018 r.].
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3. Wsp arc i e eko s y ste mów st ar t -up ow ych
w St rate g i i R oz woju Lubl i n a do 2020 roku
Strategia Rozwoju Lublina została przyjęta z myślą o zagwarantowaniu miastu
trwałych możliwości rozwoju. Opracowując strategię wzięto pod uwagę wyzwania
lat 2011–2020, w tym konieczność wyrównania dysproporcji w rozwoju największych miast Polski i Europy, a także uczynienia Lublina ważnym ogniwem powiązań gospodarczych, kontaktów naukowych i kulturalnych.
Strategię rozwoju Lublina oparto na systemie czterech Obszarów Rozwojowych – Otwartości, Przyjazności, Przedsiębiorczości i Akademickości. Są to
„słowa kluczowe” opisujące charakter głównych zbiorów działań, które należy
podjąć w Lublinie dla jego rozwoju, tworzących jednocześnie autonomiczny
spójny system wzajemnie uzupełniających się czynników. W ramach poszczególnych Obszarów Rozwojowych zostały określone wymierne cele19.

Obszar Rozwojow y : Otwar tość
Cele Przyjęte w ramach danego Obszaru Rozwojowego:
1. poprawa dostępności komunikacyjnej Lublina,
2. rozwój relacji zewnętrznych,
3. wzmacnianie otwartości kulturowej,
4. budowanie więzi regionalnych i metropolitalnych.
Na poprawę dostępności komunikacyjnej Lublina składa się przede wszystkim
budowa nowych dróg, mostów, połączeń kolejowych i lotniczych, a także zapewnienie szerokopasmowego dostępu do Internetu. Większa dostępność komunikacyjna miasta ułatwia napływ kapitału, inwestycji, talentów, a także klientów.
Uzupełnieniem i dopełnieniem poprawy dostępności komunikacyjnej Lublina
jest budowanie relacji zewnętrznych – gospodarczych, naukowych, kulturalnych,
społecznych i turystycznych. Uczestnictwo w projektach międzynarodowych
angażujące różne środowiska i instytucje buduje ich kompetencje, daje dostęp do
nowych pomysłów, pobudza kreatywność, pozwala lepiej oceniać zmiany cywilizacyjne oraz reagować na nie stosownymi decyzjami. Jest to także sposób na
promocję miasta i jego osiągnięć w zakresie budowania warunków do rozwoju
innowacyjnej przedsiębiorczości. Kolejnym sposobem poprawy dostępności
Lublina, a zarazem narzędziem marketingowym jest budowanie relacji zewnętrznych w cyberprzestrzeni poprzez tworzenie cyfrowych zasobów miasta i regionu
(danych, usług i potencjału innowacyjności). Otwartość kulturową można uznać
za specyficzny rodzaj infrastruktury komunikacyjnej, która subiektywnie skraca
realnie istniejące dystanse i jest powiązana z tworzeniem relacji zewnętrznych.
Otwartość kulturowa jest źródłem sukcesu wielu ekosystemów start-upowych.
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Podajemy za: Strategia Rozwoju Lublina na lata 2013–2020, Urząd Miasta, Wydział Strategii
i Obsługi Inwestorów, Lublin 2013.
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Omówione wcześniej ekosystemy Doliny Krzemowej, Izraela, czy Londynu swoją
siłę zawdzięczają w znacznej mierze potencjałowi umysłowemu imigrantów
z całego świata.

Obszar Rozwojow y : Przyjazność
Cele Przyjęte w ramach danego Obszaru Rozwojowego:
1. poprawa infrastruktury technicznej,
2. zwiększenie komfortu życia,
3. dbałość o kulturę przestrzeni,
4. wspieranie rozwoju kultury czasu wolnego,
5. podnoszenie jakości edukacji,
6. partycypacja społeczna.
O przyjazności miasta decyduje wiele jego funkcji odpowiadających szerokiemu wachlarzowi potrzeb mieszkańców – od bardziej przyziemnych do
wysokich. Przyjazność Lublina na poziomie podstawowym będzie określana
przez wygodę życia codziennego, czyli sprawność usług i dostępność do miejsc
codziennych działań i obowiązków (nauka, praca) oraz łatwość ich realizacji
(wygodne i bezpieczne dojazdy i dojścia, bezpieczeństwo i jakość przestrzeni
publicznych), a także przez dostępność atrakcyjnych form wypoczynku w czasie
wolnym od obowiązków – a więc przez to wszystko, co w skali domu zapewnia
jego ład i dobra organizacja. Ważnym wymiarem przyjazności miasta, wymagającym osobnego potraktowania, jest przyjazność względem środowiska naturalnego, czyli kompleksowe stosowanie zasad rozwoju zrównoważonego jednocześnie w wielu sektorach. Przyjazność miasta zatrzymuje w nim lokalne talenty, ale
również ma potencjał przyciągania nowych.

Obszar Rozwojow y : Przedsiębiorczość
Cele Przyjęte w ramach danego Obszaru Rozwojowego:
1. rozwój sektora przemysłu,
2. rozwój sektora usług,
3. kultura przedsiębiorczości,
4. wspieranie przemysłów kreatywnych.
Zamożność jest podstawową życiową potrzebą mieszkańców, której zaspokojenie pociąga za sobą rozwój innych potrzeb. Naturalnym sposobem poprawy
zamożności mieszkańców jest działalność gospodarcza. Bogactwo miasta i jego
mieszkańców jest czynnikiem niezbędnym do budowania ekosystemu start-upowego. Nawet najlepsze pomysły w połączeniu z dużą dozą talentu są bezużyteczne bez dostępu do kapitału, który sfinansuje tę wizję. Chodzi nie tylko kapitał
inwestycyjny. Aby ekosystem mógł się rozwijać start-upy muszą znaleźć klientów
na oferowane produkty i usługi. Klienci muszą nie tylko tych produktów i usług
potrzebować, ale również posiadać zasoby finansowe pozwalające na ich zakup.
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Jest to wręcz najważniejszy element ekosystemu. Klienci generują zyski, zyski
imponują inwestorom, inwestorzy finansują rozwój start-upów, który prowadzi
do debiutów giełdowych, a te z kolei budują stabilny ekosystem20. Obszar Rozwojowy Przedsiębiorczość opiera się na dwóch głównych filarach: na rozwoju sektora
przemysłu i rozwoju sektora usług. Branżami priorytetowymi Lublina są: przemysł
spożywczy, nowoczesne usługi biznesowe (BPO/SSC), informatyka i telekomunikacja, logistyka i transport, przemysł motoryzacyjny, ochrona zdrowia i farmacja,
a także biotechnologia. Powyższy kierunek rozwoju został określony na podstawie
analizy mocnych stron i możliwości rozwoju Lublina oraz przyszłości gospodarki
świata. Świadomość potencjału gospodarczego miasta ma kluczowe znaczenie
w procesie budowania ekosystemu startu-powego. Tak jak w Londynie ekosystem
start-upowy w sposób naturalny jest najsilniejszy w branży fintech, tak w Lublinie należy wspierać inicjatywy odpowiadające na potrzeby wyżej wymienionych
sektorów. Patrząc bowiem realistycznie tylko ekosystem kompatybilny z branżami priorytetowymi ma szansę na prężny i stabilny rozwój.
Warunkiem rozwoju przedsiębiorczości jest również aktywność miasta
w sferze dynamizowania procesu powstawania firm oraz tworzenie warunków do
ich rozwoju, a także kształtowanie postaw pro przedsiębiorczych i prokreatywnych wśród mieszkańców Lublina. Ponadto miasto w swojej strategii stawia na
wspieranie przemysłów kreatywnych, które w rozwiniętych gospodarkach w coraz
większym stopniu generują produkt krajowy, zatrudnienie i dochody. W samej
tylko Wielkiej Brytanii przemysły kreatywne wnoszą wkład do PKB w postaci
90 miliardów funtów. Tworzą one jedno na jedenaście miejsc pracy, a udział ten
umacnia się szybciej niż w jakiekolwiek innych branżach. Ponadto miejsca pracy
w przemysłach kreatywnych są najmniej zagrożone przez postępujący proces
automatyzacji21.

Obszar Rozwojow y : Akademickość
Cele Przyjęte w ramach danego Obszaru Rozwojowego:
1. umiędzynarodowienie uczelni,
2. symbioza z otoczeniem,
3. genius loci miasta uniwersyteckiego,
4. przyciąganie i zatrzymywanie talentów w Lublinie.
Strategicznym celem Lublina jako miasta akademickiego jest przyciąganie coraz
zdolniejszych studentów i stworzenie dla nich oferty samorealizacji w mieście.

20
21

G. Debb, How to build …, dz. cyt.
J. Kampfner, Creative industries are key to UK economy, 1 stycznia 2017, https://www.theguardian.com/commentisfree/2017/jan/01/creative-industries-key-to-uk-economy, [dostęp: 18
maja 2018 r.].
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Zarówno symbiotyczny charakter uczelni, jak i silny akademicki genius loci22
miasta w decydujący sposób zwiększą atrakcyjność lubelskich uczelni. Symbiotyczny charakter uczelni z lokalnym otoczeniem biznesowym pozwoli na usprawnienie procesu transferu technologii, jakże kluczowego z punktu widzenia innowacyjnej gospodarki. Warunkiem sukcesu ekosystemu innowacyjnego w Lublinie
jest także integracja studentów cudzoziemców z lokalnym środowiskiem start-upowym. Zarysowane w strategii rozwoju miasta i podjęte działania na rzecz
umiędzynarodowienia uczelni spowodowały, iż Lublin stał się liderem w zakresie
kształcenia studentów cudzoziemców w Polsce. Jest to bardzo dobrym filarem
tworzenia wielokulturowego podglebia dla generowania innowacji w mieście.

4 . Narz ę d z i a w sp arc i a i roz wój ekosystemu st ar t up owe go w Lubl i n i e
Lublin coraz wyraźniej zaznacza swoją obecność na polskiej mapie start-upowej23. Obecnie ramach lubelskiego ekosystemu wspierania przedsiębiorczości funkcjonuje około 12 inkubatorów, w ramach których działa ponad 400 start-upów na różnych etapach rozwoju. W ciągu roku w Lublinie odbywa się około
20 stałych wydarzeń wspierających start-upy, a wśród nich np. CHECK IT, Lublin
GameDev, Lublin Startup Festival oraz Lublin Startup Weekend (patrz grafika 2).

22

23

Genius loci (wym. genius loci, łac. duch opiekuńczy miejsca) – metafora całości czynników,
które sprawiają, że subiektywnie dana przestrzeń, miejsce, wydaje się jedyna w swoim rodzaju
(najczęściej w sensie pozytywnym).
Startup Poland, Polskie Startupy, Raport 2017, s. 13, http://startuppoland.org/wp-content/uploads/2017/09/SP_raport2017_single_fix.pdf, [dostęp: 18 maja 2018 r.].
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Grafika 2:

Źródło: Opracowanie własne Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta
Lublin.
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Do rozwoju lubelskiego ekosystemu start-upowego w dużej mierze przyczyniła się działalność Lubelskiego Parku Naukowo-Technologicznego. LPNT od
momentu powstania w 2005 r. animuje i stymuluje rozwój przedsiębiorczości
i nauki w regionie. Powstał z inicjatywy Województwa Lubelskiego, które posiada
95% udziałów w Spółce Akcyjnej, pozostałe 5% wniósł Uniwersytet Przyrodniczy. Wśród projektów zrealizowanych przez LPNT znalazł się m.in. projekt
„INNOVA-INVEST: inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia w Lubelskim
Parku Naukowo-Technologicznym” z okresem realizacji od 2013 do 2015 r. LPNT
w ramach projektu zainwestował ponad 10 mln zł w 20 spółek opartych na innowacjach. Od inwestorów zewnętrznych pozyskano dodatkowo 12,3 mln zł.
Według danych z dnia 10 grudnia 2015 powstało dzięki temu 51 miejsc pracy24.
Jednakże za projekt, który nadał prawdziwą dynamikę lubelskiemu ekosystemowi
start-upowemu należy uznać „Platformę Startową Connect” (okres realizacji
październik 2016 r. – lipiec 2017 r.). Projekt został wdrożony w ramach pilotażu
prowadzonego przez Polską Agencję wspierania Przedsiębiorczości „Platformy
Startowe dla nowych pomysłów” (Działanie 1.1 Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia 2014–2020 (POPW).
Do pilotażu w drodze konkursu wybrano trzy Platformy startowe:
• Hub of Talents, animowaną przez Białostocki Park Naukowo-Technologiczny (BPNT),
• TechnoparkBiznesHub, animowaną przez Kielecki Park Technologiczny
(KPT),
• Connect, animowaną przez Lubelski Park Naukowo-Technologiczny
(LPNT).
Zadaniem Platform był nabór innowacyjnych pomysłów, a następnie ich
inkubacja, po zakończeniu której start-upy mogły się ubiegać o dofinansowanie
w wysokości do 800 tys. zł z Poddziałania 1.1.2 POPW na rozwój swojej działalności. W trakcie realizacji projektu Platforma Startowa Connect w Lublinie wyinkubowano 80 start-upów, a zaoferowane przez Platformę wsparcie wypełniło lukę
na rynku – żaden inny program nie wspierał tak kompleksowo innowacyjnych
pomysłów biznesowych na tak wczesnym etapie ich rozwoju. Platformy startowe
uruchomiły znaczący potencjał kreatywności i przedsiębiorczego myślenia wśród
młodych ludzi.25 To właśnie w ramach Platformy Startowej Connect powstał
Predictail – pierwszy start-up, który zdobył dotację na rozwój działalności

24

25

D. Kowalczyk, A. Małek, Model współpracy uczelni technicznej z parkiem naukowo-technologicznym, „Zeszyty Naukowe WSEI” 2016, s. 158–159.
D. Dec, K. Dobrowolska, B. Leszczyńska, K. Sondej, Ewaluacja pilotażu działania 1.1 Programu
Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020 „Platformy startowe dla nowych pomysłów ”Etap II
– ewaluacja ex-post pilotażu Platform startowych”, https://badania.parp.gov.pl/images/badania/
Ewaluacja_11_POPW_raport_koncowy.pdf, [dostęp: 22 maja 2018 r.]
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w ramach poddziałania 1.1.2.26 Predictail opracował i wdrożył system pozwalający
przewidzieć awarie maszyn i pojazdów, wraz z aplikacją webową umożliwiającą
zdalną diagnostykę oraz dającą dostęp do raportów i notyfikacji. Ze względu na
pozytywną walidację fazy pilotażowej program platform startowych jest kontynuowany. LPNT stanowi również zaplecze infrastrukturalne posiadając ofertę
wynajmu powierzchni pod działalność innowacyjną. W otoczeniu działa także
Lubelski Instytut Designu oraz Instytut Badawczo-Rozwojowy Lubelskiego Parku
Naukowo-Technologicznego27.
Ekosystem start-upowy wpierany jest również przez samorząd miasta Lublin
i samorząd województwa lubelskiego. Miasto Lublin zrealizowało m.in. takie działania jak udostępnienie miejskiej przestrzeni coworkingowej, a także stworzenie
karty Biznes Benefit. Karta uprawnia jej użytkowników do korzystania ze stałych,
tymczasowych, świątecznych lub okazjonalnych ulg oraz zwolnień oferowanych
przez Partnerów biorących udział w programie. Ponadto miasto stara się wdrażać
inicjatywy podnoszące kompetencje biznesowe, jak również inicjatyw sieciujące
startupy i inwestorów. Tytułem przykładu warto podać Creative Lab – warsztaty
biznesowe organizowane przez Urząd Miasta Lublin dla studentów kierunków
kreatywnych. Celem warsztatów jest zapoznanie studentów kierunków kreatywnych z nowoczesnymi metodami testowania i wdrażania pomysłów na biznes.
Pozwoli to na zminimalizowanie ryzyka porażki rynkowej i stworzenie innowacyjnych produktów i usług, które rozwiną lokalny rynek. Pierwsza edycja warsztatów
pod nazwą Creative Lab odbyła się w listopadzie 2017 roku. W 2017 r. Lublin stał
się również jedynym w Polsce partnerem międzynarodowego konkursu Creative
Business Cup. CBC jest skierowany do przedsiębiorców z branży kreatywnej, jego
kluczowe zadanie stanowi wspieranie innowacyjności i promocja branży twórczej. Urząd Miasta mając na względzie m.in., że akademickość jest podglebiem
innowacji od 2011 r. realizuje projekt Study in Lublin. Głównym celem projektu
jest zwiększanie liczby studentów zagranicznych na lubelskich uczelniach poprzez
m.in. udzielanie kompleksowego doradztwa związanego z rozpoczęciem studiów
w Lublinie. Jak już zaznaczono, wspomniane działania spowodowały, iż Lublin
był w ostatnich kilku latach polskim liderem w zakresie umiędzynarodowienia
studentów (prawie 10% studentów w mieście to studenci zagraniczni z ponad 100
krajów na świecie) (patrz tabela 1).
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Serwis Programu Polska Wschodnia, https://www.polskawschodnia.gov.pl/strony/wiadomosci/
platformy-startowe-w-polsce-wschodniej-pierwsze-wnioski-z-pilotazu/ [dostęp: 22 maja 2018 r.].
D. Kowalczyk, A. Małek, dz. cyt., s. 159.
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Tabela 1. Liczba studentów oraz studentów obcokrajowców studiujących w Lublinie.
2012/2013

2013/2014

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

Liczba studentów studiujących w Lublinie

Rok akademicki

77 173

71 913

69 658

67 315

64 330

65 212

Liczba studentów cudzoziemców w Lublinie

2 385

3 082

4 474

5 662

6 172

6 312

Odsetek studentów zagranicznych w Lublinie

3,09%

4,29%

6,42%

8,41%

9,59%

9,68%

Źródło: Opracowanie własne Wydziału Strategii i Obsługi Inwestorów Urzędu Miasta
Lublin na podstawie danych GUS – Bank Danych Lokalnych.

Lubelskie start-upy nie funkcjonują tylko w obszarze IT. Wiele z nich czerpie
z potencjału silnej w Lublinie branży biotechnologicznej. Jednym z czołowych
lubelskich start-upów jest Nexbio, który specjalizuje się w analizach molekularnych służących wczesnemu wykrywaniu chorób zagrażających uprawom. Firma
Nexbio zwyciężyła w finale infoShare Startup Contest, konkursu organizowanego
przez Fundację infoShare i Gdański Inkubator Przedsiębiorczości STARTER.
W konferencji infoShare w Gdańsku udział wzięło prawie 200 start-upów z Polski,
Europy, Ameryki Południowej, Chin i Nigerii. Jednakże w Lublinie pojawia się
coraz więcej młodych firm, które z powodzeniem działają w swoich niszach
rynkowych. Jedną z nich jest Plantalux zajmujący się technologią doświetlania
roślin pod uprawami szklarniowymi. Głównym produktem start-upu jest lampa
wyposażona w najnowszej generacji diody LED, które pozwalają czterokrotnie
obniżyć koszty produkcji w szklarniach. W październiku 2016 r. Plantalux podpisał umowę współpracy z Sultan Qaboos University w Muskacie. Celem współpracy są prace rozwojowe nad hodowlą roślin pod osłonami w niesprzyjających
warunkach. Warto również wspomnieć o start-upie Woodinspector, który wymyślił skaner do drewna, który dzięki zastosowaniu pozwala wydajniej gospodarować drzewem w tartakach.
Tabela 2. Przykłady lubelskich startupów nagrodzonych w konkursach branżowych.
Finanteq S.A. – zdobywca głównej nagrody „Best of Show” w konkursie Finovate w Nowym Yorku, największej
konferencji dotyczącej innowacji technologicznych w świecie finansów. Aplikacja SuperWallet to nowa generacja mobilnego portfela, przy pomocy którego można dokonać płatności w sklepie, zrobić przelew, przechowywać karty lojalnościowe. Użytkownik posiada cały ekosystem szeroko rozumianego m-commerce’u połączonego z m-bankingiem.
Vitagenum Sp. z o.o. – zdobywca 3 miejsca InfoShare Startup Contest 2015 w Gdańsku. Podstawą działalności firmy jest odczytywanie i interpretacja informacji zawartych
w ludzkim genomie oraz popularyzacja wiedzy i danych naukowych dotyczących predyspozycji zapisanych
w genach.
Care System – zwycięzca konkursu „LublinStartBiznes2”. Opracowali zestaw urządzeń
i system informatyczny wspierający opiekunów w opiece nad osobami starszymi ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia w obszarze terapii farmakologicznej czyli prawidłowego dawkowania leków.
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Xvision – laureat ogólnopolskiego programu Ready to Go, którego nagrodą był wyjazd do Szanghaju. Autorzy
programu Interaktywna podłoga – zintegrowany system czujników ruchu, komputera i projektorów, które
wyświetlają na podłożu interaktywną projekcję (animacje, gry). Dzięki takiemu zestawowi urządzeń system
umożliwia osobom wejście w interakcję z wyświetlonym obrazem.
Lime Devices – wystawcy na targach Maker Fair Rome 2015 – największych na świecie targów robotyki, elektroniki i nowych technologii. Grupa zajmuje się rozwiązaniami z zakresu elektroniki i oprogramowań. Twórcy
nowoczesnego sterownika silników przeznaczonego dla robotyki i elektroniki.
MATABA – laureaci nagrody internautów Webstar, autorzy serwisu promocyjnego nowej powieści kanadyjskiego pisarza Petera Wattsa. Studio projektowe znajduje się na wszystkich cyfrowych formach możliwych do
wyświetlenia na ekranie. Obecnie Mataba zajmuje się brandingiem, stronami internetowymi, prezentacjami
oraz wizualizacjami 3D.
iWisher – zwycięzca StartupSito podczas Internet Beta 2015, uczestnicy infoShare StartUp Contest i Wolves
Summit. Aplikacja pomaga w zbieraniu środków finansowych na określony produkt dostępny spośród różnorodnych towarów oferowanych w formie katalogu przez 96 sklepów zintegrowanych w programie partnerskim.

Źródło: opracowanie własne.

W efekcie podejmowanych działań przez różne instytucje, w Lublinie w latach
2014–2017 nastąpił bardzo szybki rozwój ekosystemu start-upowego (patrz
tabela 3). Liczba start-upów w mieście przekroczyła 400. Stanowi to ponad 10-cio
krotny wzrost w porównaniu do 2013 roku. Szybko wzrastała także liczba pozostałych interesariuszy ekosystemu: funduszy VC, aniołów biznesu oraz mentorów.
Tabela 3. Liczba startupów w Lublinie.
Łączna liczba startupów, w tym:
liczba startupów studenckich
liczba pozostałych startupów

2016
315
70
245

2017
417
70
347

Źródło: Wydział Strategii i Obsługi Inwestorów, Urząd Miasta Lublin na podstawie
danych pozyskanych od inkubatorów przedsiębiorczości.

5. Wy zwan i a i p o dsumow anie
Lublin ma wiele atutów, by rozwijać nowoczesną gospodarkę opartą na wiedzy.
Tym największym atutem jest oczywiście liczna grupa młodych i wykształconych
osób, otwartych na świat i gotowych czerpać z jego najlepszych wzorców. Te
zasoby muszą zostać w należyty sposób wykorzystane, tak by ludzie młodzi chcieli
w Lublinie przekuwać swe pomysły na biznes, a z drugiej strony by mieszkający
tutaj cudzoziemcy chcieli się swymi pomysłami dzielić i je rozwijać z Polakami
budując lokalny dobrobyt.
Wciąż jednak na lubelskim rynku start-upowym istnieją pewne deficyty.
Jednym z nich jest niewątpliwie obszar związany z mentoringiem. Wyzwaniem
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dla lokalnego samorządu jak i instytucji otoczenia biznesu stanowi pozyskanie
osób, które zechciałyby się podzielić swoim doświadczeniem z początkującymi
przedsiębiorcami, którzy dzięki odpowiedniemu doradztwu będą w stanie uniknąć pewnych błędów bądź szybciej rozwinąć swoją firmę. Bardzo ważnym elementem ekosystemu jest zatem aktywność tzw. aniołów biznesu. Aniołowie biznesu
inwestują kapitał we wczesnej fazie rozwoju start-upu (Seed Stage). 32% inwestycji EBAN (European Business Angels Network) to inwestycje w fazie Seed. Poza
wsparciem finansowym aniołowie biznesu realizują usługi doradztwa strategicznego oraz oferują sieć kontaktów biznesowych i nie rzadko gotową sieć dystrybucji produktu28. Ponadto lubelski ekosystem start-upowy jest stosunkowo młody
i w związku z tym niedoświadczony w skalowaniu biznesu. Jest wielu zdolnych
przedsiębiorców, którzy potrafią zbudować firmę od początku, jak również wielu
świetnych managerów. Zmiana przedsiębiorczej firmy w małą korporację pozostaje jednak często nieosiągalna. W Stanach Zjednoczonych zjawisko to określane
jest terminem “valley of death”. Jednakże na tamtejszym rynku jest wielu ludzi,
którzy już przez to przeszli, będąc na ważnych stanowiskach w innych startupach. Należy w tym kontekście pamiętać, że globalizacja sprawiła, że dzisiaj nawet
małe przedsiębiorstwo, szczególnie jeśli funkcjonuje w sferze nowych technologii,
musi być od samego początku gotowe do działania w skali przekraczającej granice
państwa. To wymaga zdolności bardzo szybkiego nabywania umiejętności konkurowania na rynku globalnym. Tym samym liczą się nie tylko sprzyjające warunki
finansowe czy podatkowe do prowadzenia biznesu, ale kluczowego wręcz znaczenia nabiera wsparcie państwa oraz władz regionalnych polegające na udzielaniu
fachowej pomocy, jak ten biznes w skali światowej prowadzić29. Otwarcie na rynki
globalne może uchronić również lubelskie start-upy przed tzw. „pułapką średniego rynku” – dość dużego, by zbudować dobrze prosperującą firmę, ale zbyt
małego, by osiągać gigantyczne wyceny i stawać się światowym liderem.
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Summar y

S ł o w a k l u c z o w e : konkurencyjność,

K e y w o r d s : competitiveness, intellectual

W niniejszym referacie przybliżone zostaną
zagadnienia potencjału regionów, a zwłaszcza potencjału endogenicznego, w tym
problematyka konkurencyjności, kapitału
intelektualnego, gospodarki opartej na
wiedzy oraz przedsiębiorczości i zarządzania
zasobami ludzkimi. Zaprezentowane zostaną
wyniki badań odnoszące się do Polski przedstawionej na tle Wspólnoty Europejskiej.
Szczególna uwaga zostanie poświęcona
województwom Polski Wschodniej.
Badane podmioty okazały się być skromnymi, lub co najwyżej umiarkowanymi innowatorami. Zauważyć się dały zapóźnienia
w sferze infrastruktury, dostępności transportowej, czy zaawansowanych usług teleinformatycznych. Wyjątkową szansą dla województw i całego naszego kraju wydaje się być
kapitał intelektualny, gotowość do mobilności i adaptacyjności oraz dynamizm szybko
zdobywającego nowe umiejętności młodego
pokolenia. Dobrą metodą gwarantującą
kreatywność myślenia o przyszłości regionów, a jednocześnie porządkującą tworzenie
ram koncepcyjnych polityki strategicznej
regionu wydają się też studia foresightowe.

kapitał intelektualny, gospodarka oparta na
wiedzy, przedsiębiorczość, zasoby ludzkie.

In this article I will present a brief introduction to the issues of potential of the regions,
and in particular the endogenous potential,
especially the issue of competitiveness, intellectual capital, knowledge-based economy
and entrepreneurship and human resources
management. Research results were presented relating to Poland in comparison to the
European Community. Special attention has
been devoted to Eastern Poland provinces
of our country.
The entities examined have been found to
be modest or most moderate innovators.
Delays has been observed in the sphere
of infrastructure, availability of transport, or
advanced services. A unique opportunity for
provinces and the whole country seems to be
the intellectual capital, mobility and agility
and dynamism of rapidly gaining new skills
by the young generation. A good method
to think in a creative way about the future
of the regions, and at the same time create
a conceptual framework for strategic policy
in the region seems to be foresight studies.

capital, knowledge-based economy, entrepreneurship, human resources.
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Wprowa d z e n i e
Obecnie szczególną uwagę w badaniach i opracowaniach odnoszących się do
rozwoju regionalnego zwraca się na znaczenie zasobów endogenicznych. Wiąże
się to, zarówno z rzeczywistością krajową, jak i problematyką Unii Europejskiej,
a także z dynamicznym rozwojem międzynarodowych przepływów kapitału.
Za wagą i wartością rozwiniętych zasobów endogenicznych przemawia przede
wszystkim ich relatywnie silne powiązanie z lokalnym rozwojem społeczno-gospodarczym oraz życiem społeczności lokalnej1. Główne czynniki decydujące
o tempie wzrostu i rozwoju gospodarczego regionów to: konkurencyjność, kapitał intelektualny, gospodarka oparta na wiedzy oraz przedsiębiorczość i zasoby
ludzkie2.
W niniejszym referacie w pierwszej kolejności nastąpi zwięzłe przybliżenie
zagadnienia konkurencyjności, kapitału intelektualnego, gospodarki opartej na
wiedzy oraz przedsiębiorczości i zarządzania zasobami ludzkimi. Następnie zaprezentowane zostaną wyniki badań. Będzie to więc referat przeglądowo-badawczy.
Obszarem badawczym będzie Polska przedstawiona na tle Wspólnoty Europejskiej. Szczególna uwaga zostanie poświęcona województwom Polski Wschodniej.
Do przyjętych charakterystyk użyte zostaną celowo dobrane wskaźniki.

1 . Kon ku re nc y j no ś ć
W literaturze przedmiotu jest wiele definicji związanych z konkurencyjnością
regionów i determinantami ich rozwoju. O przewadze konkurencyjnej regionu
nie decydują w długim okresie pojedyncze zasoby, ale zdolności regionu do
konfiguracji różnych zasobów materialnych i niematerialnych, w efekcie których
tworzone są nowe wartości. Ogromną rolę do odegrania ma tutaj władza regionalna, której kwalifikacje i sprawność działania będą wpływały na pozycję konkurencyjną regionu przez nią zarządzanego3.
Jeśli chodzi o przedsiębiorstwa, konkurencyjność oznacza zdolność do utrzymania i rozszerzania rynków zbytu, a realizacja celów i maksymalizacja satysfakcji łączy się z koniecznością przedstawienia oferty korzystniejszej niż istniejące
na rynku4.
1

2

3

4

Por. A. Klasik, Duże województwa samorządowe – gra o rozwój regionalny, [w:] Związki polityki
gospodarczej z polityką regionalną, R. Broszkiewicz (red.), Wydawnictwo AE, Wrocław 1997,
s. 128 i n.
Por. K. Palimąka, Identyfikacja kapitału intelektualnego w przedsiębiorstwie – podejście metodologiczne, [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacją w XXI wieku, J. Nowakowska-Grunt,
I. Miciuła (red.), WN Sophia, Katowice 2016, s. 14–27.
T. Markowski, D. Stawasz (red.), Ekonomiczne i środowiskowe aspekty zarządzania rozwojem
miast i regionów, Łódź: Wyd. UŁ 2001, s. 91.
J. Żbikowski, Konkurencyjność jednostek samorządu terytorialnego. Wybrane problemy, „Handel
wewnętrzny”, nr 4, 2015, s. 37–46.
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We współczesnym świecie, w którym postęp naukowo-techniczny nie zwalnia, konkurencyjność odgrywa niezwykle istotną rolę. Zwiększenia się ona dzięki
innowacyjnemu tworzeniu nowych produktów, ulepszaniu i wdrażaniu nowych
technologii oraz zwiększania efektywności. Jednak, aby to osiągnąć potrzebna
jest motywacja i zdolność przedsiębiorców do prowadzenia badań naukowych,
a przez to do poszukiwania nowych, lepszych rozwiązań, pomysłów oraz koncepcji. Dzięki nieustannemu zwiększaniu wiedzy oraz wdrażaniu nowatorskich
rozwiązań, kraje podnoszą swoją pozycję konkurencyjną, a tym samym stają się
liderami na rynku międzynarodowym5.
Rozwojowi konkurencyjności sprzyjają różnorodne czynniki. Można do nich
zaliczyć przede wszystkim inwestycje w badania i rozwój, posiadanie informacji
oraz wsparcie wielu instytucji6. Często wspomina się, że podstawowym warunkiem dla konkurencyjności jest posiadanie informacji, które pochodzą z różnych
źródeł. Niezwykle istotne są informacje dotyczące m. in. w jakich sektorach,
dziedzinach istnieje potrzeba rozwoju lub nowych osiągnięć. Jednak nie tylko
informacje o potrzebach są ważne, ale również o stymulowaniu zbytu i przede
wszystkim o oczekiwaniach potencjalnych klientów. W gospodarce można więc
zaobserwować nieustanie rosnące zapotrzebowanie sektora badań i rozwoju,
zwiększające się nakłady przeznaczone na ten cel7.
Innym sposobem wsparcia konkurencyjności jest umiejętna polityka rządu,
wszelkie jej mechanizmy oraz miary i narzędzia. Czynnikami sprzyjającymi
rozwojowi polskiej konkurencyjności są m.in. regulacje prawne, które odnoszą
się m.in. do ochrony praw konsumenta, środowiska naturalnego, konkurencji lub
własności intelektualnej, instrumenty systemowe, które mają za zadanie zachęcić do działalności innowacyjnej, programy i projekty rządowe, różnego rodzaju
zamówienia publiczne, a także instrumenty pomostowe, czyli wsparcie dla instytucji, które pośredniczą w procesach innowacyjnych8.
Występują również bariery, które hamują rozwój konkurencyjności. Często
przedsiębiorstwa nie prowadzą działalności innowacyjnej ponieważ nie mają środków finansowych oraz nie mają możliwości zaciągnięcia kredytu ze względu na
wysokie oprocentowania. Zatem problemy finansowe są podstawową przeszkodą,
5

6

7

8

Por. K. Szatkowski, Zarządzanie innowacjami i transferem technologii, WN PWN, Warszawa
2016, s. 17–60.
Por. A. Gumieniak, Innowacyjność Polski - bariery i czynniki sprzyjające rozwojowi polskiej innowacyjności, [w:] dz. cyt., J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła (red.), s. 119–132.
Por. M. Bukowski, A. Szpor, A. Śniegocki, Potencjał i bariery polskiej innowacyjności, Instytut
Badań Strukturalnych, Warszawa 2012, s. 21 oraz K. Dyjach, Innowacyjność przedsiębiorstwa
jako czynnik konkurencyjności regionu, [w:] Uwarunkowania sprawnego działania w przedsiębiorstwie i regionie, M. G. Woźniak, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2011,
s. 219–231.
Por. A. H. Jasiński, Innowacyjność w gospodarce Polski, WN WZ Uniwersytetu Warszawskiego,
Warszawa 2014, s. 76.
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dlatego tak ważne jest, aby przedsiębiorstwa miały możliwość skorzystać z finansowania z budżetu państwa. Bariery we współpracy sektora nauki i biznesu są
powiązane z poprzednim problemem. Przedsiębiorstwa niechętnie podejmują
współpracę z sektorem nauki i odwrotnie, ponieważ często obawiają się ryzyka
z tym związanego lub mają nieufność do siebie nawzajem. A brak współpracy
przekłada się często na brak finansowania, ponieważ często instytucje finansujące przyznają środki pieniężne, gdy istnieje współpraca między tymi sektorami.
W Polsce liczne zakazy i ograniczenia prawne są podstawową barierą dla rozwoju
innowacyjności, a za tym idzie mniejsza konkurencyjność.
Aby prawo sprzyjało konkurencyjności należy wprowadzić przyjazne uregulowania prawne. Problemem jest również ochrona praw własności intelektualnej, która jest tak istotna, a w Polsce tak często niedoceniana. Rynek opanowany
przez dominujące przedsiębiorstwa, obniża popyt na technologie innowacyjne.
Ponadto, wewnątrz przedsiębiorstw brak kultury innowacyjnej – ich władze
często nie widzą potrzeby inwestowania w rozwój. W każdej gospodarce istnieją
czynniki wspierające, ale również bariery, które należy pokonywać.
Ważną kwestią jest to, że biznes powinien współpracować z uczelniami.
Jednostki naukowe pełnią niezwykle ważną rolę w rozwoju kraju i powinny być
siłą napędową postępu i konkurencyjności. Istotne jest zatem, aby istniała współpraca sektora nauki i biznesu, ponieważ dzięki temu zwiększą się inwestycje
na badania i rozwój, a następnie lepsza będzie absorpcja wyników tychże prac
w gospodarce9.

2 . Kapit a ł i ntel ektu a l ny
W literaturze przedmiotu nie ma jednej definicji, która określałaby strukturę
kapitału intelektualnego i to, czym jest ten składnik przedsiębiorstwa – mimo to
i bez względu na te okoliczności – wszyscy naukowcy i praktycy wspólnie potwierdzą, iż posiadanie tego składnika majątku jest niezwykle istotne i potrzebne10.
Tymczasem, zmiany w społeczno-gospodarczej rzeczywistości postawiły przed
przedsiębiorstwami nowe wyzwania, w tym między innymi efektywne zarządzanie kapitałem intelektualnym. Głównym celem zarządzania kapitałem intelektualnym jest zwiększenie wartości rynkowej oraz zdobycie przewagi rynkowej. Wyniki pomiaru kapitału intelektualnego przynoszą korzyści nie tylko dla
zarządzających, ale również dla właścicieli oraz akcjonariuszy. Regularny pomiar
kapitału intelektualnego w danym przedsiębiorstwie pozwoli na ocenę stopnia
rozwoju organizacji. To również możliwość poprawy jakości zasobów ludzkich.
9

10

Por. A. Gumieniak, Innowacyjność Polski – bariery i czynniki sprzyjające rozwojowi polskiej innowacyjności, [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacją w XXI wieku, J. Nowakowska-Grunt,
I. Miciuła (red.), WN Sophia, Katowice 2016, s. 119–132.
Por. A. Sopińska, P. Wachowiak, Jak mierzyć kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie, http://
www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/4/id/51, s. 104, [27.05.2016].
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Identyfikacja i pomiar składników kapitału intelektualnego przekazuje informacje o potencjale przedsiębiorstwa, a to pozwala na efektywniejsze wykorzystanie
wiedzy i skutkuje między innymi w tworzeniu szeroko rozumianych11.

3. G o sp o d ark a op ar t a n a w ie dz y
Według podstawowych założeń modeli takiego wzrostu, zarówno procesy
akumulacji wiedzy naukowo-technicznej, jak i kapitału ludzkiego są traktowane
jako postęp techniczny i stanowią główne źródła wzrostu gospodarczego. Tym
samym mniejszego znaczenia w gospodarce nabierają procesy akumulacji kapitału rzeczowego i wzrostu siły roboczej. To właśnie umiejętność produktywnego
wykorzystania nowej wiedzy, czyli nastawienie na gospodarkę konkurencyjną,
stanowi probierz rozwoju gospodarki opartej na wiedzy. Z punktu widzenia poszczególnych przedsiębiorstw procesy tworzenia wiedzy i pozyskiwania
wiedzy zewnętrznej wymagają dysponowania odpowiednimi zasobami materialnymi i niematerialnymi, w tym przede wszystkim kapitałem ludzkim. Rosnące
znaczenie wiedzy dla funkcjonowania danego przedsiębiorstwa nie oznacza, że
podmioty aktywnie inwestujące w powiększenie posiadanych zasobów wiedzy
osiągają ponadprzeciętne wyniki. Przedsiębiorstwa mają bowiem ograniczone
możliwości wyłączenia innych podmiotów z dostępu i użytkowania posiadanej
wiedzy12 .

4. Prz e ds i ębi orc z o ś ć
Przedsiębiorczość to sposób działania, polegający na skłonności podejmowania nowych, ryzykownych i niekonwencjonalnych przedsięwzięć, oraz na wykazywaniu inicjatywy w ich poszukiwaniu i wdrażaniu w życie. Jest to więc konkurencyjne działanie skierowane na rozwój13. Przedsiębiorczość staje się obecnie
coraz bardziej pożądaną postawą podmiotów gospodarczych. Nastawione na nią
przedsiębiorstwa szybciej się rozwijają, zatrudniają więcej osób, inwestują więcej
pieniędzy. Z ekonomicznego punktu widzenia, działania przedsiębiorcze polegają
na organizowaniu zasobów kapitałowych do realizacji projektów wiążących się
z różnym stopniem ryzyka, a w celu uzyskania korzyści. Istotą przedsiębiorczości jest więc wykorzystywanie pojawiających się okazji i podejmowanie działań
11

12

13

Por. E. Okoń-Horodyńska, R. Wisła (red.), Kapitał intelektualny i jego ochrona, Instytut Wiedzy
i Innowacji, Warszawa 2009, s. 112.
Por. T. Kijek, Kapitał innowacyjny przedsiębiorstwa: akumulacja i wykorzystanie, Wydawnictwo
Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2016, s. 53 i n. oraz M. Wójcik, Kapitał ludzki
w strukturze kapitału intelektualnego organizacji, [w:] dz. cyt., M. G. Woźniak, s. 25–35.
Por. J. Kortan, Podstawy ekonomiki i zarządzania przedsiębiorstwem, Wydawnictwo C. H. Beck,
Warszawa 1997, s. 77–78.
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zmierzających do osiągnięcia zysku14. Zarówno rosnąca konkurencja, jak i postęp
techniczny powodują, że przyszłość należy do przedsiębiorstw otwartych na
zmiany i postrzegających je jako warunek przetrwania i rozwoju. Jednocześnie
takie postrzeganie zmian wymaga zapewnienia właściwych warunków inspirujących i pobudzających przedsiębiorczość, których efektywność wykorzystania
i rozwijania jest w dużym stopniu uwarunkowana wiedzą i konkurencyjnością
oraz właściwym zarządzaniem tymi zasobami15.

5 . Z as oby lu d z k i e
Obecnie wzrasta również zainteresowanie obszarem zarządzania zasobami
ludzkimi, które można zauważyć zarówno w literaturze światowej, jak i polskiej, to
odpowiedź na potrzeby współczesnych organizacji. Zarządzanie zasobami ludzkimi
to strategiczne, spójne podejście do kierowania najcenniejszym kapitałem każdej
organizacji – ludźmi, którzy w niej pracują i którzy indywidualnie lub zbiorowo
przyczyniają się do osiągania celów. Przemiany w gospodarce, dotyczące podejścia do człowieka, do wymagań wobec niego i jego możliwości, przyczyniły się do
metamorfozy zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnych organizacjach16.
Ideą zarządzania zasobami ludzkimi, jest przede wszystkim uznanie pracownika za
jeden z najbardziej wartościowych elementów współczesnej organizacji17.
Powyżej zaprezentowano zwięzłe informacje o tempie wzrostu i rozwoju gospodarczego przedsiębiorstw, odnoszących się do konkurencyjności, kapitału intelektualnego, gospodarki opartej na wiedzy oraz przedsiębiorczości i zasobów ludzkich.
Dalszą część pracy stanowić będą badania, ich wyniki i nasuwające się wnioski.

6 . Wy ni k i b a d an i a re g i on a l nej kon kurenc yjnoś ci
na p oziomi e europ e j sk i m
Istnieje coraz więcej narzędzi i metod pomagających oceniać i rozwiązywać
scharakteryzowane wyżej problemy. Podstawowym narzędziem pomiaru konkurencyjności i jego zróżnicowań w ujęciu regionalnym jest regionalna tablica innowacyjności. W 2017 roku tablica ta replikowała metodologię tablicy wyników
europejskich innowacji, używaną na poziomie krajowym do pomiaru wydajności
14

15

16

17

Por. Z. Makieła, Przedsiębiorczość i innowacyjność terytorialna, Wyd. C.H. Beck, Warszawa
2013, s. 25 i n.
Por. B. Siuta-Stolarska, M. Siuta-Brodzińska, Rola przedsiębiorczości w zarządzaniu. Zeszyty
naukowe WSOWL Nr 4 (162) z 2011, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-article-BPW6-0024-0032, [16.10.2017], s. 398–407.
Por. M. Armstrong, Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, Wyd. Wolters Kluwer, Warszawa 2010, s. 10 i n.
Por. A. Czapska, Metamorfoza zarządzania zasobami ludzkimi we współczesnej organizacji, [w:]
dz. cyt., J. Nowakowska-Grunt, I. Miciuła (red.), s. 28–45.
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regionalnych systemów innowacji – w przypadku Polski do wyników wojewódzkich, co pokazano na poniższym rysunku.
Rysunek 1. Regionalna mapa innowacyjności

Źródło: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_pl,
[16.10.2017]

Najbardziej innowacyjne regiony są zazwyczaj w najbardziej innowacyjnych
krajach. Liderzy innowacji wypadli najlepiej we wszystkich wskaźnikach, w szczególności w tych wskaźnikach, w których dokonano pomiaru badań i publikacji
naukowych oraz innowacyjności w biznesie. Większość liderów innowacji regionalnych znajduje się w państwach określonych jako liderzy innowacji europejskiej tablicy wyników innowacyjności. Prawie wszyscy umiarkowani i skromni
regionalni innowatorzy znajdują się w państwach określonych jako innowatorzy umiarkowani i skromni. Jednakże regionalne kieszenie doskonałości
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zidentyfikowano w niektórych krajach – umiarkowanych innowatorach (na
przykład Praga w Republice Czeskiej, Region Bratysławski na Słowacji, czy Kraj
Basków w Hiszpanii). Jednocześnie, niektóre regiony krajów będących liderami
w innowacji i innowatorami silnymi są bardzo zacofane.
Ranking wyników ujawnił, że Sztokholm jest najbardziej innowacyjnym regionem w Unii Europejskiej. Tuż za nim uplasował się region Hovedstaden w Danii
oraz Południowy Wschód w Wielkiej Brytanii. Ogólnie najbardziej innowacyjnym regionem w Europie okazał się Zurych w Szwajcarii.
Ponadto, porównując wyniki z latami poprzednimi, zauważono, że innowacyjność większości regionów poprawiła się. Zwiększa wydajność dla wszystkich
regionów Austrii, Belgii, Francji, Holandii, Norwegii, Słowacji, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii, a także większości regionów Grecji, Włoch, Polski i Szwecji. Obniżenie wydajności zaobserwowano głównie w geograficznie peryferyjnych regionach Europy. Wydajność spadła we wszystkich regionach w Rumunii i więcej niż
połowie regionów Republiki Czeskiej, Danii, Finlandii, Niemiec, Węgier, Portugalii i Hiszpanii. Z czasem nastąpił proces dywergencji regionalnej wydajności
i wzrosły różnice w wydajności między regionami. Dał się zauważyć silny związek
między innowacjami i konkurencyjnością regionalną18.

7 . Wy ni k i b a d an i a p olsk i e j re g ion a lnej
in nowa c y j no ś c i
Polska w powyższych badaniach okazała się być umiarkowanym innowatorem.
Z biegiem czasu (od 2010 roku) jej wydajność wzrosła o 2,0% w stosunku do UE.
Względne zalety systemu innowacji wynikają z wpływu zatrudnienia, inwestycji
i innowacji przyjaznych dla środowiska. Względne słabości dotyczą innowatorów,
powiązań i badania systemów innowacji. Różnice stanowi większy udział zatrudnienia w rolnictwie oraz w wydobyciu i produkcji, mniejszy udział zatrudnienia
w wysokiej i średniej produkcji high-tech i usługach, większy udział przedsiębiorstw kontrolowanych z zagranicy, mniejsza liczba wydatki przedsiębiorstw na
badania i rozwój, niższe PKB na mieszkańca, wyższe tempo wzrostu PKB i niższe
tempo wzrostu ludności19.
W odniesieniu do Polski, zinterpretowane zostaną wyniki odnoszące się do
dwóch wskaźników: wydatki na badania i rozwój w sektorze publicznym oraz
innowacje małych i średnich przedsiębiorstw.
W przypadku pierwszego wskaźnika, wydatki na badania i rozwój w sektorze
publicznym, w liczniku są wszystkie badania i rozwoju wydatków sektora instytucji
18

19

Por. Regionalna tablica innowacyjności, http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_pl, (16.10.2017).
Por. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl,
(30.10.2017).
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rządowych i sektora szkolnictwa wyższego. Wydatki na badania i rozwoju stanowi
jeden z głównych czynników napędzających wzrost gospodarczy w gospodarce
opartej na wiedzy. Wskaźnik ten jest kluczem pomagającym oznaczyć przyszłą
konkurencyjność i dobrobyt krajów Unii Europejskiej. Badanie rozwoju wydatków jest niezbędne do podejmowania decyzji o przejściu na gospodarkę opartą
na wiedzy jak również, jeśli chodzi o poprawę technologii produkcji oraz stymulowanie wzrostu gospodarczego.
Drugi ze wskaźników, tj. innowacje małych i średnich przedsiębiorstw, jest
relacją liczby małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzających innowacje
we własnym zakresie oraz całkowitej liczby małych i średnich przedsiębiorstw
Wspólnoty Europejskiej. Innowacyjne przedsiębiorstwa są zdefiniowane jako
przedsiębiorstwa, które wprowadziły nowe produkty lub procesy wewnętrzne lub
w połączeniu z innymi firmami.
W przypadku obu wskaźników źródłem danych był Eurostat20, a dane odnoszą
się do roku 2015 oraz 2014.
Średnia intensywność badań i rozwoju w sektorze publicznym wynosi 0,71%
dla UE. Badania i rozwój wydatków sektora publicznego jest powyżej 1% PKB
w Danii, Szwecji i Finlandii. W byłej Jugosłowiańskiej Republice Macedonii,
Bułgarii i Rumunii intensywność badań i rozwoju w sektorze publicznym osiągnęła poniżej 0,30% PKB.
W porównaniu do 2010, wydajność wzrosła w przypadku 18 krajów, a spadła
w przypadku 16 krajów. Wydajność wzrosła najbardziej na Słowacji i w Czechach.
Najbardziej zmniejszyła się w Irlandii, Serbii i na Węgrzech. W porównaniu
z rokiem poprzednim, wydajność wzrosła najbardziej w Słowacji i najbardziej
zmniejszyła się w Irlandii, jak pokazano na poniższym rysunku.
Rysunek 2. Badania i rozwój wydatków sektora publicznego

Źródło: http://ec.europa.eu/growth/Industry/Innovation/Facts-Figures/scoreboards_pl
_Annex_B, (30.10.2017)
20

http://ec.europa.eu/eurostat/data/database, (30.10.2017).
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Jak się okazało, średnio 28,8% małych i średnich przedsiębiorstw w Unii Europejskiej, wprowadzało innowacje we własnym zakresie. Znacznie wyższe udziały
zaobserwowano w Szwajcarii i Irlandii, gdzie więcej niż 40% małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzało innowacje we własnym zakresie. W Rumunii, Polsce, Łotwie, Bułgarii, byłej Jugosłowiańskiej Republiki Macedonii i na
Węgrzech mniej niż 12% małych i średnich przedsiębiorstw wprowadzało innowacje we własnym zakresie. W porównaniu do 2010 roku, wydajność wzrosła
w ośmiu krajach, a zmniejszyła się w 26 krajach. Wydajność wzrosła najbardziej
w Szwajcarii, na Litwie, w Norwegii i Holandii, a zmniejszyła się najbardziej
w Estonii, Danii i na Cyprze. W porównaniu z rokiem poprzednim, wydajność
wzrosła w 14 krajach i zmniejszyła się w 17 krajach. W porównaniu z rokiem
poprzednim, wydajność wzrosła najbardziej na Litwie i w Norwegii, jak pokazano
na poniższym rysunku.
Rysunek 3. Innowacje małych i średnich przedsiębiorstw

Źródło: http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/scoreboards_pl_
Annex_B, [30.10.2017]

Wyniki badania regionalnej innowacyjności polskich regionów i przedsiębiorstw, zaprezentowane zostaną dla kilku wybranych z nich. Wybór został dokonany w oparciu o osiągnięty w polskich regionach produkt krajowy brutto na
1 mieszkańca w 2014 roku.21 Zdecydowano się na województwa Polski Wschodniej, tj. województwo lubelskie, podkarpackie, podlaskie, warmińsko-mazurskie
oraz świętokrzyskie.
Liczba ludności województwa lubelskiego systematycznie maleje od połowy
lat dziewięćdziesiątych XX wieku. Odnotowano natomiast zmniejszenie liczby
urodzeń oraz liczby zgonów. Zarówno przyrost naturalny, jak i saldo migracji
ludności na pobyt stały w omawianym okresie było ujemne. W 2016 r. przeciętne
21

Por. http://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5482/4/3/1/ notatka_
wstepne_ szacunki_pkb_nts_2_2014.pdf, (30.10.2017).
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zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym ukształtowało się na
wyższym poziomie od notowanego rok wcześniej. W ujęciu rocznym zanotowano
zmniejszenie ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych i spadek stopy bezrobocia oraz zwiększenie liczby ofert zatrudnienia, którymi dysponowały urzędy
pracy. Osoby pozostające bez pracy dłużej niż 1 rok nadal stanowiły znaczącą
część bezrobotnych zarejestrowanych, a odsetek tych osób był większy od notowanego przed rokiem.
W województwie podkarpackim w 2016 r. utrzymał się dodatni przyrost
naturalny. W ciągu roku zwiększył się współczynnik zawieranych na Podkarpaciu małżeństw. Pozytywne tendencje odnotowano na rynku pracy. Po spadku
przeciętnego zatrudnienia w 2015 r. w omawianym roku zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wzrosło (o 1,0%), jednak był to najniższy poziom dynamiki
w skali kraju. W ujęciu rocznym zanotowano spadek ogólnej liczby zarejestrowanych bezrobotnych, a w porównaniu z 2015 r. odnotowano wzrost liczby zgłoszonych ofert zatrudnienia. W porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego
roku zanotowano wzrost aktywności zawodowej, jak również zwiększył się udział
osób pracujących w liczbie ludności, natomiast zmniejszyła się liczba bezrobotnych i biernych zawodowo, a także spadła stopa bezrobocia. Znacznie zmniejszyło
się obciążenie osób pracujących osobami niepracującymi. Przeciętne miesięczne
wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2016 r. było o 4,6% wyższe
niż przed rokiem, a tempo tego wzrostu było najwyższe na przestrzeni ostatnich
pięciu lat. W stosunku rocznym płace wzrosły niemal we wszystkich sekcjach,
najbardziej w zakwaterowaniu i gastronomii. Pod względem wysokości przeciętne wynagrodzenie w naszym województwie zajmowało przedostatnie miejsce
w kraju i stanowiło 83,1% średniego wynagrodzenia w Polsce.
W latach 2010–2015 w województwie podlaskim można wyodrębnić kilka
okresów, w których sytuacja społeczno-gospodarcza kształtowała się w odmienny
sposób. Okres pierwszych trzech lat charakteryzował się niewielką poprawą sytuacji w regionie. W 2010 r. zanotowano wzrost produkcji sprzedanej przemysłu
i budownictwa oraz sprzedaży detalicznej towarów w skali roku. Mimo to, obserwowano nadal rosnące bezrobocie oraz tendencję spadkową w zakresie przeciętnego zatrudnienia i nakładów inwestycyjnych, pogorszeniu uległy również wskaźniki charakteryzujące sytuację finansową przedsiębiorstw. Pozytywne zmiany
nastąpiły w latach 2011–2012, ale nie dotyczyły one bezrobocia rejestrowanego
oraz wyników finansowych przedsiębiorstw, które nadal były mniej korzystne niż
rok wcześniej. W 2014 r. zaobserwowano pozytywne tendencje na rynku pracy.
W ostatnim analizowanym roku nadal utrzymywała się stosunkowo dobra sytuacja na rynku pracy, w przemyśle i budownictwie oraz w zakresie nakładów inwestycyjnych w przedsiębiorstwach.
Liczba ludności województwa warmińsko-mazurskiego systematycznie
zmniejszała się w latach 2011–2016. Obserwowany spadek liczby mieszkańców
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był spowodowany ubytkiem migracyjnym ludności województwa, a w latach
2013, 2015 i 2016 również ujemnym przyrostem naturalnym. W województwie w sektorze przedsiębiorstw zanotowano wzrost przeciętnego zatrudnienia.
Zmniejszyła się liczba zarejestrowanych bezrobotnych; stopa bezrobocia, podobnie jak w latach ubiegłych, była najwyższa w kraju. Zwiększył się udział zatrudnionych w ogólnej liczbie ludności, spadło obciążenie osób pracujących osobami
niepracującymi, jak i liczba biernych zawodowo. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w 2016 r. ukształtowało się na poziomie
wyższym niż rok wcześniej.
W województwie świętokrzyskim w styczniu 2016 r. po raz pierwszy od trzech
lat przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w skali roku zwiększyło
się (o 1,4%). Według stanu na 31 I 2016 r. stopa bezrobocia ukształtowała się
na poziomie 13,1% i była niższa niż przed rokiem, natomiast wzrosła w relacji
do poprzedniego miesiąca. Odnotowano również poprawę warunków płacowych
w sektorze przedsiębiorstw; wzrost przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń
brutto w sektorze przedsiębiorstw w ujęciu rocznym wyniósł 2,1% i był większy
od notowanego przed rokiem (3,9%)22.
Lubelskie okazało się być skromnym innowatorem i wydajność innowacji
zwiększyła się z czasem. Region jest mniej gęsto zaludniony, z wzrostem udziału
zatrudnienia w rolnictwie, niższym udział w produkcji i niższym niż średni PKB
na mieszkańca. Podkarpackie okazało się być umiarkowanym – i wydajność
innowacji zwiększyła się z czasem. Region jest mniej miejski, z wzrostem udziału
zatrudnienia w produkcji i rolnictwa, niższym udostępnianiem usług i niższym
niż średni PKB na mieszkańca. Podlaskie okazało się być skromnym innowatorem i innowacyjność wzrosła na przestrzeni czasu. Region jest mniej gęsto zaludniony, z wyższym udziałem zatrudnienia w administracji publicznej i rolnictwie,
niższym udziałem w usługach i niższym niż średni PKB na mieszkańca. Warmińsko-Mazurskie okazało się być skromnym innowatorem i innowacyjności zmniejszyła się z czasem Region jest mniej gęsto zaludniony, o wyższym niż przeciętne
zatrudnieniu w administracji publicznej oraz znacznie niższym PKB na mieszkańca. Świętokrzyskie okazało się być skromnym – innowatorem i innowacyjności nieco wzrosła. Region jest mniej miejski, ma większy udział zatrudnienia
w rolnictwie, niższe udziały w usługach i produkcję oraz niższy niż średni PKB na
mieszkańca i PKB per capita23.

22

23

Por. Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, http://stat.gov.pl/statystyka-regionalna/publikacje-regionalne/system-regionalnych-opracowan-analitycznych/raport-osytuacji-spoleczno-gospodarczej-wojewodztwa/, (10.11.2017).
Por. http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/facts-figures/regional_pl, (30.10.2017).
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Uwag i końc owe
Europa ma dobre warunki do tego, by korzystać z nadarzających się możliwości pobudzenia wzrostu gospodarczego. Jako największy rynek wewnętrzny
na świecie jest siedzibą wielu konkurencyjnych przedsiębiorstw należących do
światowej czołówki oraz zajmuje czołową pozycję w wielu dziedzinach wiedzy
i kluczowych technologii, takich jak ochrona zdrowia, żywność, energia odnawialna, technologie związane z ochroną środowiska i transport24. Posiada ona
ponadto niezmiernie cenne zasoby tworzone przez wysoko wykwalifikowaną siłę
roboczą i wybitne talenty w sektorze działalności kulturalnej i twórczej. Wciąż
jednak konieczne są wysiłki na rzecz zapewnienia sprawnego funkcjonowania
jednolitego rynku, poprawy warunków ramowych umożliwiających wprowadzanie innowacji w przedsiębiorstwach oraz przyspieszenia inwestycji w przełomowe
technologie w szybko rozwijających się obszarach25.
W polskich przedsiębiorstwach ustabilizował się obecnie pewien model
zarządzania, którego wyznacznikami są strategie rozwoju regionu i regionalne
programy operacyjne nastawione głównie na wykorzystanie funduszy europejskich. Dobrą metodą gwarantującą kreatywność myślenia o przyszłości przedsiębiorstw i całych regionów, a jednocześnie Warunkiem koniecznym prowadzenia studiów foresightowych użytecznych w wymiarze strategiczno-politycznym
jest umiejętność i skuteczność współpracy interdyscyplinarnej profesjonalistów
posiadających specjalistyczną wiedzę i reprezentujących partykularne punkty
widzenia oraz ludzi zaangażowanych w procesy decyzyjne w sektorze publicznym,
a także w biznesie i sektorze obywatelskim. Studia foresightowe pokazały zasadnicze nurty i praktyczne ścieżki integrowania myślenia, projektowania i prowadzenia zintegrowanej polityki strategicznej. Zespoły badawcze zarówno podejmujące
z własnej inicjatywy studia foresightowe, jak i takie, którym władze publiczne są
skłonne powierzyć prowadzenie tego typu studiów, powinny w pierwszej kolejności kierować się użytecznością decyzyjną wyników26.
Dziś Polska jest w specyficznym momencie rozwojowym, mimo zapóźnień
cywilizacyjnych, związanych także z jeszcze niepełną modernizacją gospodarki
i niskim potencjałem rozwojowym obszarów od lat pozostających poza zasięgiem oddziaływania centrów życia gospodarczego – wyłaniają się liderzy nowych
przewag konkurencyjnych. Wykorzystując kapitał intelektualny, gotowość do
24

25

26

Szerzej: Sprawozdanie z 2013 r. na temat konkurencyjności Unii innowacji, SWD(2013) 505,
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX%3A52014DC0339, (07.11.2017).
Szerzej: Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady Europejskiej, Europejskiego
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, For a European Industrial Renaissance / COM(2014)014, http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=OJ:L:2014:014:TOC,
(07.11.2017).
Por. A. Klasik, F. Kuźnik, Studia foresightowe jako podstawa polityki strategicznej regionu, [w:]
Dynamika, cele i polityka zintegrowanego rozwoju regionów: aspekty teoretyczne i zarządzanie
w przestrzeni, W. M. Gaczek, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2013, s. 203–221.
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mobilności i adaptacyjności oraz dynamizm szybko zdobywającego nowe umiejętności młodego pokolenia, metropolie rozwijają się w zgodzie z nowoczesnymi
paradygmatami i z powodzeniem konkurują z innymi aglomeracjami europejskimi. Zatem – by wykorzystać szanse, jakie pojawią się przed Polską w perspektywie 2030 r., oraz by przygotować kraj na zagrożenia wynikające z długookresowych trendów światowych – model rozwojowy musi wzmacniać dynamikę
wzrostu, sprzyjać jeszcze pełniejszemu korzystaniu z szans i stopniowo usuwać
przeszkody utrudniające udział w tym procesie coraz większej grupie regionów,
w tym przedsiębiorstwom i społecznościom27.
Jeśli chodzi o Polskę Wschodnią, mimo wpompowywania w nią środków unijnych i nie tylko, biorąc pod uwagę wskaźniki ekonomiczne, dystans do Polski
Zachodniej czy Centralnej, nie mówiąc już o Europie, nie zmniejsza się. Te
bariery nie są niwelowane. W związku z tym – zdaniem prof. Artura Paździora –
uwaga powinna się koncentrować na sferze mikro i małych przedsiębiorstw, które
stanowią ponad 95 proc. wszystkich firm w Polsce. Przecież głównie mikro i mali
przedsiębiorcy tworzą PKB. Potrzebują oni przynajmniej tego, by im nie przeszkadzać. A jeśli udałoby się zorganizować wsparcie umożliwiające rozwój, nie
tylko w ujęciu finansowym, ale także regionalnym czy przestrzennym, byłoby to
ważne osiągnięcie dla samych przedsiębiorstw, jak i całych regionów. Te refleksje
opublikowane w 2018 roku przyjmuję za puentę28.
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Artykuł omawia pojęcie startupów w wybranych krajach, ich cechy oraz rozwój tego
typu przedsiębiorstw. Za start -up uważa
się podmiot gospodarczy zajmujący się
nowoczesnymi technologiami, cechujący
się wysoką dynamiką wzrostu. Powszechne
jest też jego powiązanie ze sferą badawczo-rozwojową, z wirtualną rzeczywistością,
często korzystający ze wsparcia funduszy publicznych. W Polsce jak pokazano
w artkule nie ma sprzyjającego klimatu
społecznego, kulturalnego i naukowego do
ich rozwoju, lecz istnieje dość dobrze rozwinięta infrastruktura okołobiznesowa umożliwiająca ich start. Są również odpowiednie
instytucje wsparcia finansowego w postaci
sieci aniołów biznesu, funduszy venture
capita, czy funduszy publicznych. Z raportu
Fundacji Startup Poland wynika, że w większości przypadków przedsiębiorcy zakładający startupy opierają ich rozwój na funduszach własnych. Autorzy artykułu uważają,
że zbyt pochopnie przypisuje się w Polsce to
miano do firm rozpoczynających swoją działalność w Internecie.

cyjność, internet, ryzyko, aniołowie biznesu,
fundusze venture capital.

The article discusses startup concepts in
chosen countries, their features, style and
development conditions. The start-up is
considered to be an economic entity dealing
with modern technologies, characterized by
high dynamics of growth. Start-ups are often
related to research and development sphere,
virtual and augment reality and other fields
currently supported by public funds. As it
is stated in the article Polish market do not
provide favorable conditions from cultural,
social and scientific site for start-up growth
however there is highly developed business
environment created by business angels,
venture capita funds or public funds. Startup
Polska Foundation shows that in most cases
companies are being set with use of private
assets. The authors say that there is a big
tendency in Poland to call too many companies starting their business in the Internet
“a startup”.
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Uwaga całego świata a może przede wszystkim głównych dominatorów gospodarki światowej ukierunkowana jest na rozwój nowych technologii, związanych
przede wszystkim z robotyką, biotechnologią, internetem, sztuczną inteligencją.
Bardzo ważną rolę w tak rozumianym podejściu do gospodarki odgrywają przedsiębiorstwa określane mianem start-up. Ich definiowanie nie jest jednoznaczne,
lecz termin ten jest popularny i używa się go w większości państw współczesnego
świata. Najwyżej wyceniane firmy świata, Apple1 Alphabet, Amazon, Facebook,
Microsoft to firmy wykorzystujące możliwości jakie stworzył Intenet, firmy
nowych technologii, które jednocześnie współtworzyły przestrzeń wirtualną oraz
urządzenia, programy i sprzęt z nią związane. Niektóre z nich też wcześniej były
startupami. W artykule stawiamy tezę, że (innowacyjne przedsiębiorstwa (start-upy) w Polsce mają dogodne warunki rozwoju, że względu na coraz szybciej
rozwijający się ekosystem startupowy.

1 . Poj ę c ie, c e chy i roz wój st ar tup ów
Przedsiębiorstwa innowacyjne funkcjonujące w sieci, relatywnie młode, lub
początkujące w biznesie z wykorzystaniem Internetu – w stosunku do takich
podmiotów używa się pojęcia start- up i to nie tylko w Polsce ale w całym świecie.
Najczęściej są one pod szczególną opieką państwa, korzystają ze środków publicznych, ulg , gdyż dają nadzieję na zwrot nakładów, na wzrost konkurencyjności
gospodarek i na wzrost ich znaczenia. Takie formy przedsiębiorstw występują
głównie w krajach wysoko rozwiniętych, szczególnie w USA, ale mają też naśladowców w innych krajach, które starają się naśladować rozwiązania stosowane
w Stanach Zjednoczonych (Tajwan, Korea Płd., Izrael, Chiny2).
Definicja podawana w Wikipedii określa tego rodzaju przedsiębiorstwa jako
„Podmioty określane jako start-upy najczęściej są związane z Internetem i nowymi
technologiami. Mają one zwykle krótką historię działalności i aktywnie poszukują
nowych rynków. Do ich cech charakterystycznych zalicza się m.in.:
• wyższe niż w przypadku „standardowych” przedsięwzięć ryzyko,
• niskie koszty rozpoczęcia działalności,
• potencjalnie wyższy w stosunku do „standardowych” przedsięwzięć zwrot
z inwestycji”3.
Definicja z Wikipedii nie określa zbyt przejrzyście tego pojęcia, w niektórych
krajach definicje dotyczące startupów są bardziej precyzyjne. Aczkolwiek stwierdzenie to nie odnosi się do określenia użytego przez Erica Ries’a, którego uważa
1

2

3

(850 mld. USD – kapitalizacja firmy w kwietniu 2018 r.) – źródło: serwis inwestora pobrano
4.05.2018 r. 1 bln USD – kapitalizacja w sierpniu 2018 r.
„W Polsce jeden start-up przypada na 14 tys. mieszkańców, w Dolinie Krzemowej na 500”. Por.
Przedsiębiorczość startupowa, Bank pomysłów dla polityków i samorządowców – wyd. Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Warszawa 2017, s. 3.
Wikipedia.
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się za twórcę koncepcji startupów zawartej w poradniku „Metoda Lean Startup”,
„Startup to ludzka instytucja stworzona z myślą o budowaniu nowych produktów lub usług w warunkach skrajnej niepewności.”4
Analizując to pojęcie rozumiemy że, ludzka instytucja – to podmiot zarządzany i stworzony przez ludzi, wytwarzający nowe (innowacyjne) produkty lub
świadczący usługi w sposób nie tradycyjny, z dużą dozą ryzyka
Julia Krzysztofiak Szopa określa start-up jako „młoda firma, która dzięki przewadze technologicznej lub nieodkrytej niszy rynkowej, ma potencjał szybkiego
wzrostu”5.
Wg Blank i Dorfa start-up to „tymczasowa organizacja zajmująca się poszukiwaniem powtarzalnego, skalowalnego i rentownego modelu biznesowego”6.
W niektórych definicjach podkreśla się też ich sposób finansowania, zaznaczając że ich cechą charakterystyczną jest korzystanie z funduszy venture capital lub
wsparcia aniołów biznesu.
Włoska ustawa określa start-up jako przedsiębiorstwo które;
• działa krócej niż cztery lata
• ma siedzibę we Włoszech
• osiąga roczny obrót mniejszy niż 5 mln Euro
• nie wypłaca dywidend
• opracowuje i sprzedaje wysoce zaawansowany technicznie produkt lub
usługę
• nie powstała w wyniku podzielenia innego przedsiębiorstwa, wydzielenia
jego części…7.
W Estonii uznaje się za startup podmiot, który zajmuje się rozwojem powtarzalnego, innowacyjnego modelu biznesowego o dużym potencjale globalnego
wzrostu.
W Holandii – startup to firma posiadająca innowacyjny pomysł , którego produkt
lub usługa wytwarzana jest przy pomocy nowych technologii. W Niemczech
są to młode firmy o stażu rynkowym poniżej 10 lat, nakierowane na szybki
rozwój i wprowadzające innowacje w zakresie produktu, technologii lub relacji
biznesowych.
W Tajlandii – firmy zarejestrowana o stażu krótszym niż 5 lat, finansowana przez
venture capital, kwotą co najmniej 60 tys. Euro, mające patenty lub zdobywające
nagrody dla firm innowacyjnych8.

4
5
6

7
8

Eric Riese: Metoda Lean Startup, wyd. Helion, Gliwice 2012, s. 10.
Startup_poland_-_posiedzenie_senackiej_komisji_gospodarki_narodowej.pdf.
Blank S., Dorf B., Podręcznik startupu. Budowa wielkiej firmy krok po kroku, Wydawnictwo
Helion, Gliwice 2013, s. 19.
Przedsiębiorczość startupowa. Dz. cyt., s. 7.
Tamże, s. 8.

Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 15 (1/2018)
WSEI Scientific Journal series: ECONOMICS, 15 (1/2018)

46

Można zatem w odniesieniu do startupów wyodrębnić pewne cechy, które występują w definicjach w odniesieniu do poszczególnych państw, które prezentuje
poniższa tabela (nr 1).
Tabela 1. Cechy startupów.
Lp.
1

Treść
Forma p-stwa

Charakterystyka cechy
Najczęściej sp. z o.o.

2

Przedmiot działalności

3
4

Ryzyko działalności
Tempo wzrostu

Generalnie nowe technologie,
biomedycyna, automatyka
(robotyka), sztuczna inteligencja, IT
Bardzo wysoki% bankructw
Bardzo szybkie

5
6

Formy działalności
Czas prowadzenia działalności

Głównie Internet
Najczęściej do 5 lat

7

Forma finansowania

Głownie fundusze venture capital i aniołowie biznesu

8

Rola pastwa

Inspirująca, zasilająca, opiekuńcza

9

Relacje z otoczeniem

10

Założyciele

Częsta współpraca z ośrodkami
badawczymi i uczelniami
Dominacja ludzi młodych

Uwagi
Zdarzają się p-stwa jednoosobowe lub inne formy spółek
Ale i usługi, aplikacje

Po roku znika polowa firm
W odniesieniu do tych które
osiągają sukces
Ale i tradycyjne obszary
W innych krajach inne terminy,
np. USA do 10 lat
W Polsce dominują fundusze
własne, wsparte środkami
publicznymi
Dotacje często bezzwrotne
z specjalnie wyodrębnianych
funduszy

Źródło: opracowanie własne.

Startupy cechują się zatem innowacyjnością, są to firmy wprowadzające nowe
technologie, lub je wykorzystujące, wysokim ryzykiem i zmiennym tempem
wzrostu (nielicznym udaje się „wystrzelić”, większość po starcie upada), młodością – z krótkim stażem i są generalnie zakładane przez młode osoby, zaufaniem publicznym – realizujące cele państwa i wykorzystujące publiczne dotacje i fundusze, powiązaniem z sektorem B i R – relatywnie duży udział wśród
założycieli ludzi ze statusem akademickim lub, finansowaniem przez fundusze
venture capital i aniołów biznesu – które to podmioty weryfikują prezentowane
pomysły przez pryzmat efektywności i opłacalności.
Startupy przechodzą z czasem w stadium dojrzałości i przestają nimi być, o tym
decyduje nie tylko ceduła czasowa (np. po 5 latach), lecz i inne zjawiska typu
wypłata dywidend przez właścicieli, wejścia na giełdę, stabilizacja wzrostu, itp.
Liczebność startupów jest trudna do określenia, gdyż ich ilość ulega dynamicznym zmianom. Baza danych serwisu CrunchBase która jest uważana za
najbardziej kompletny rejestr startupów na świecie, określa w przybliżeniu ich
ilość. Nie do końca miary podawane przez tą bazę są wiarygodne, gdyż przedsiębiorcy rejestrują w niej firmy dobrowolnie, głównie po to, żeby pozyskać
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inwestorów. Oznacza to, że spółki, które już mają kapitał, nie spieszą się z rejestracją i liczba startupów może być istotnie większa, niż wynikałoby to z danych bazy.
Według CrunchBase na całym świecie działało w 2015 r. ponad 43 tys. startupów
( firm giełdowych było w tym czasie tylko o 2 tys. więcej). Polska, ze 105 startupami, oficjalnie zarejestrowanymi w tej organizacji była w owym czasie liderem
Europy Środkowej9. Około 60% ich ogólnej rejestrowanej ilości znajdowało się
w Stanach Zjednoczonych, centrum startupów to oczywiście Dolina Krzemowa
w Kalifornii, gdzie jeden start-up przypada na mniej niż tysiąc osób. Przyczyna
takiego stanu rzeczy tkwi jeszcze w czasie „zimnej wojny”, gdy ZSRR pokazał
światu bombę wodorową (1967 r.) czy też zrealizowany przez to państwo pierwszy
załogowy lot w Kosmos, co zaowocowała zwróceniem uwagi USA na konieczność
rozwoju nowych technologii. Rządy Stanów Zjednoczonych zaczęły wspierać
rozwój nowych technologii i finansować je, stąd tak znaczący i szybki ich rozwój.
Drugim krajem w którym rozwój startupów wynikał z zagrożeń zewnętrznych
był Izrael, który obecnie jest też traktowany jako kraj dynamizujący taka formę
rozwoju przedsiębiorstw. Obecnie bardzo szybki rozwój startupów odnotowuje
się w Chinach, które szybko nadrabiają dystans w tym względzie w stosunku do
innych krajów. Chińczycy powielają modele biznesowe z krajów wyżej rozwiniętych, lecz przy końcu drugiej dekady XXI w. sami zaczynają tworzyć nowe rozwiązania szczególnie w odniesieniu do sztucznej inteligencji10.
W startupowej terminologii występuje pojęcie tzw. jednorożców, są to firmy,
których wycena rynkowa w krótkim czasie przekroczyła miliard dolarów. CB
Insights wyliczyło, że szansa na zostanie takim jednorożcem jest dla startupu
znikoma i wynosi mniej niż jeden procent.
W ciągu pierwszych miesięcy 2018 roku szesnastu firmom udało się już przebić granicę miliarda dolarów wyceny. Firmy te trafiły do raportu firmy Pitchbook,
która zbiera dane o startupach. Działały w branżach takich jak transport, medycyna, rozrywka, analiza danych czy rolnictwo11.
W Polsce funkcjonuje obecnie (2018 r.) ok 2,7 tys. startupów, większość
z nich produkuje oprogramowanie, najczęściej kierują swoje produkty i usługi do
firm, realizując model biznesowy B 2 B 12 Polskie startupy funkcjonują głównie
w dużych miastach co obrazuje poniższy rysunek.

9

10

11

12

Vadim Makarenko; Planeta startupów. Pomysły rodzą się nie tylko w Dolinie Krzemowej!, portal BIQdata, 21.04.2105 r.
Por. np. Biały Dom blokuje transfer know-how do Chin, „The Wall Street Journal” za Gazetą
Wyborcza z dnia 30 czerwca 2018 r.
Zoë Bernard; 16 startupów, które na początku 2018 roku podniosły swoją wartość do ponad
miliarda dolarów, BusinessInsider.com za Money.pl.
Por. Szpringer W., Innowacyjne modele e-biznesu, Difin, Warszawa 2012, s. 43.
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Rysunek 1. Lokalizacja polskich startupów

Źródło: Raport fundacji Startup Poland.

Coraz ważniejszą pozycję na rynku startupów odgrywa Lublin, w którym
występuje ok. 400 przedsiębiorstw tego typu13. O pozycji poszczególnych miast na
mapie Polski decyduje ich potencjał gospodarczy, społeczny, kulturowy, intelektualny ale i infrastruktura stworzona wokół rozwiązań tego typu.

2 . Ma k ro ekonom i c z ne asp ekt y roz woju st ar tup ów
Start-up jest formą podmiotu zaliczanego generalnie do małych i średnich
form przedsiębiorstw i jest wrażliwy na takie same czynniki rozwoju jak i ten
sektor, podlega również takim samym ograniczeniom14. Czynniki decydujące
o rozwoju sektora MŚP można podzielić na czynniki makroekonomiczne i mikroekonomiczne15. Firma Deloitte wyróżnia pewne elementy otoczenia warunkujące
skuteczne funkcjonowanie startupów, ich zdaniem najważniejsze elementy to
kapitał ludzki, prawo, otoczenie instytucjonalne oraz finansowanie16.
13

14

15
16

Wypowiedź Prezydenta Miasta Lublin K. Żuka na konferencji naukowej w Kazimierzu w dniu
26 maja 2018 r.
Por. W. Danielak, D. Mierzwa, K. Bartczak, Małe i średnie przedsiębiorstwa w Polsce, szanse
i zagrożenia rynkowe, Exante, Wrocław 2017.
Por. M. Brzeziński, Zintegrowane organizacje oparte na wiedzy, Difin, Warszawa 2018, s. 14.
ttps://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/pl/Documents/Reports/pl_Deloitte_raport_
startupy.pdf.
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Polska coraz lepiej radzi sobie z uwarunkowaniami makroekonomicznymi
dotyczącymi startupów, aczkolwiek na tle innych krajów świata wypadamy bardzo
przeciętnie17.
Z „Diagnozy ekosystemu startupów w Polsce” firmy Deloitte18, wynika że
w Polsce mamy problem przede wszystkim z tzw. kapitałem społecznym
Uważa się, ze jest to ważny aspekt rozwoju poszczególnych państw, gdyż wysoki
poziom tego kapitału związany z respektowanie wzajemnych zobowiązań, przestrzeganie wspólnych norm i wypracowanych reguł, wzajemnym zaufaniem
i zaangażowaniem w życiu społeczny, tworzy odpowiedni klimat swoistego zaufania w relacjach społecznych co przekłada się również na relacje biznesowe. Polska
ma z tym problem z uwagi na relatywnie krótki okres gospodarki rynkowej,
w którym to czasie notowano okres „burzliwego” lecz chaotycznego tworzenia
się zrębów tej gospodarki z późniejszą jej stabilizacją. Nie sprzyja też umacnianiu
się kapitału społecznego nie stabilna polityka, związana ze zmianami sceny politycznej i negowaniem dokonań poprzedników. Nie w pełni ukształtowany kapitał społeczny sprzyja migracjom i chęciom realizacji swoich zamierzeń w innym
przewidywalnym otoczeniu. Dodatkowo starzejące się społeczeństwo i migracja
ludzi młodych skłonnych ze swej natury do podejmowania większego ryzyka nie
sprzyja tworzeniu nowoczesnych lecz obdarzonych wysokim ryzykiem przedsięwzięć. Ułomności kapitału społecznego wpływają negatywnie na ekosystem startupowy i na tworzenie przedsiębiorstw innowacyjnych. Z wielu badań wynika, że
polscy przedsiębiorcy bardzo obawiają się ryzyka upadłości firmy i utraty zaangażowanych w niej środków, co wpływa na skłonność do ryzyka a tym samym na
tworzenie podmiotów związanych z nowymi technologiami.
Ważnym elementem otoczenia biznesowego jest prawo w sensie odnoszonych
do niego norm i wykładni regulujących funkcjonowanie gospodarki i podmiotów
z nią związanych. Z punktu widzenia satartupu istotne jest łatwość prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwość obsługi prawnej w formie elektronicznej. Założenie firmy w Polsce trwa dłużej niż generalnie w innych krajach, są
państwa w których czas potrzebny do założenia działalności gospodarczej wynosi
kilka dni, podczas gdy w Polsce trwa to ok. miesiąca. Z badań firmy Deloitte
wynika również, że polski system podatkowy jest nieprzejrzysty, przeregulowany,
niezrozumiały. „Czas konieczny do przygotowania, wypełnienia wszystkich
formularzy związanych z podatkami, a także ich opłacenie, wynosi w Polsce
271 godzin rocznie, co jest o ponad 100 godzin gorszym wynikiem niż średnia
w analizowanych krajach”19.
17

18
19

https://www2.deloitte.com/pl/pl/pages/press-releases/articles/polskie-startupy-maja-corazlepsze-warunki-rozwoju.html.
https://mamstartup.pl/tag/17815/diagnoza-ekosystemu-startupow-w-polsce.
Tamże.
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Kolejnym elementem związanym ze sfera makroekonomiczną jest kapitał
ludzki. Teoria dotycząca roli kapitału ludzkiego powstała w II połowie XX wieku,
mówi ona ze człowiek jest najcenniejszym zasobem przedsiębiorstwa. „Kapitał
ludzki jest to ogół zgromadzonych przez pracowników danej organizacji zasobów
wiedzy fachowej, postaw, zdrowia, motywacji, zdolności, doświadczenia i umiejętności, które mają określoną wartość20. O jego randze świadczy m. in. stworzenie w Polsce Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w oparciu o wyodrębnione
środki z funduszy europejskich w perspektywie 2007–201321.
Kapitał ludzki, czyli wiedza doświadczenie i umiejętności decyduje o tym, czy
ludzie mają pomysły na biznes i w jakim zakresie są to pomysły innowacyjne.
często rodzą się innowacyjne. Kapitał ludzki jest wytworem ewolucji szkolnictwa wszystkich szczebli, otoczenie instytucjonalnego (banków, administracji
publicznej, innych podmiotów) oraz wewnętrznej potrzeby ludzi do doskonalenia
otoczenia w tym firm w których funkcjonują bądź do ich tworzenia. Środowisko
startupowe w Polsce jest dość zintegrowane (np. fundacja Startup Poland), chętne
do wymiany doświadczeń, jednak poczatkujący przedsiębiorcy nie szukają możliwości zwojowania świata, chętniej lokując swoje produkty na rodzimym rynku.
Kapitał ludzki jest średnio oceniany na tle 40 państw świata, w analizach
Deloitte, wzrasta w Polsce ilość wniosków patentowych, coraz lepiej chroni się
własność intelektualną, lecz nie wiele jest polskich uczelni w czołówce najlepszych
na świecie (tylko 4 uczelnie wśród najlepszych 500 uczelni globalnych). Słaba jest
też współpraca uczelni z podmiotami gospodarczymi, gdyż do tej pory nie było
takiej tradycji i otoczenie gospodarcze nie zwracało się do naukowców o rozwiązanie nurtujących ich problemów. Rozwój startupów zmienia relacje pomiędzy
nauką i praktyką, zwłaszcza że ich istotna ilość jest zakładana w środowisku
akademickim przez pracowników bądź studentów.

3 . Inf rast r u ktur a st ar tup ow a
Do infrastruktury ułatwiającej powstawanie innowacyjnych przedsiębiorstw
należą organizacje i instytucje, które wspierają rozwój ekosystemu startupowego.
Obok ośrodków przedsiębiorczości, innowacji czy poza bankowych instytucji
finansowych do tych podmiotów można zaliczyć instytucje administracji publicznej, które rozdysponowują środki publiczne, oraz tworzą odpowiednią infrastrukturę techniczną ułatwiającą rozpoczęcie działalności gospodarczej.
W Polsce infrastruktura startupowa jest znacznie słabsza niż w wysoko rozwiniętych państwach świata, ale dość szybko odrabiamy dystans w stosunku do nich
20
21

https://mfiles.pl/pl/index.php/Kapita%C5%82_ludzki „Encyklopedia zarządzania”.
Szczegółowy opis priorytetów programu operacyjnego Kapitał Ludzki 2007–2013, wyd. Urząd
Marszałkowski Województwa Lubelskiego, Warszawa 2008.
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o ile nie w zakresie dysponowanych środków to w odniesieniu do instytucji które
takową infrastrukturę tworzą.
„Na przestrzeni ostatnich lat wytworzyła się kultura biznesowa, z którą szczególnie identyfikują się osoby zainteresowane połączeniem technologii i biznesu.
Dynamiczny rozwój zwłaszcza w branży IT i nowych technologii zaowocował
wykrystalizowaniem się swoistego ekosystemu startupowego. Składa się na
niego wiele czynników, …. . Zaliczyć do niego trzeba: przedsiębiorstwa w początkowej fazie rozwoju, uczelnie rozwijające specjalistów, instytucje finansujące
przedsięwzięcia i prywatnych inwestorów (venture capitals, seed capitals, aniołowie biznesu, akceleratory), instytucje rządowe i samorządowe (edukacja i finansowanie, inicjatywy), kapitał ludzki (w tym instytucje edukacyjne – uczelnie, inkubatory) media, eventy, przestrzenie coworkingowe i wszystkie inicjatywy, które
wpływają na dynamikę tego środowiska”22.
Wybrane formy instytucjonalnego wsparcia startupów prezentuje poniższy
wykres.
Rysunek 2. Wybrane elementy infrastruktury startupowej.

Źródło: opracowanie własne.

22

http://www.web.gov.pl/wiedza/587_4339_start-up-po-polsku-charakterystyka-ekosystemu.
html.
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Akceleracja to projekty kierowane do małych przedsiębiorstw o charakterze krótkookresowym, trwające od 3 do 6 miesięcy, realizowane we współpracy
z dużymi przedsiębiorstwami lub inwestorami. Mają one na celu przygotowanie
odpowiedniego produktu zgodnie z zapotrzebowaniem zleceniodawcy. Inwestorzy intensywnie współpracują przy realizacji projektu udzielając im szerokiego
wsparcie doradczego i mentorskiego a zwłaszcza wsparcia finansowego. Podejmowane działania ze startupem mają na celu przyspieszenie procesu tworzenia
produktu lub usługi, mogącego mieć zastosowanie w dużym przedsiębiorstwie.
Efektem akcelatora będzie komercjalizacja innowacyjnych rozwiązań proponowanych przez startupy rozwiązujące problemy zleceniodawcy w zakresie innowacyjnych rozwiązań. Duże przedsiębiorstwa nie muszą mieć biur badawczo
rozwojowych zlecając opracowanie projektów małym przedsiębiorstwom w tym
produktów i usług, które będą odpowiedzią na zidentyfikowane w toku programu
ich potrzeby. Duże firmy oferują podmiotom innowacyjnym środki na inwestycje,
oraz możliwości efektu skali, w zamian oczekują rozwiązań, które są im potrzebne
w przedsiębiorstwach23. Tomasz Rudolf prezes The Heart, łączącego małe firmy
z dużymi twierdzi, że korporacje na całym świecie traktują startupy jako uzupełnienie własnej działalności badawczo-rozwojowej24.
Akceletory są tworzone przez różne podmioty nie tylko korporacyjne, ale są
też zakładane przez instytucje publiczne, których głównym celem jest poprawa
innowacyjności gospodarki, czy też przez uczelnie wyższe w celu promowania na
przykład przedsiębiorczości wśród studentów.
Inkubatory przedsiębiorczości mają szersze cele niż akcelatory, gdyż oprócz
wsparcia startupów, ich celem jest też tworzenie innowacyjnych przedsiębiorstw,
bądź nauczanie przedsiębiorczości w przypadku inkubatorów akademickich.
„Inkubatory przedsiębiorczości to przede wszystkim kompleksowe instytucje
gospodarcze o różnej formie prawnej, wspierające przedsiębiorców w procesie
tworzenia przez nich działalności gospodarczej (inkubacji). Są to też ośrodki,
które dysponują ofertą powierzchniową dla takich przedsiębiorstw, dzięki czemu
mogą zaoferować powierzchnię biurową pod wynajem lub dzierżawę”25.
Każdy inkubator przedsiębiorczości ma inny zakres usług. Jedne skupiają się
na wsparciu merytorycznym przy prowadzeniu działalności, inne zapewniają
zaplecze lokalowe, dostęp do powierzchni biurowej lub hal produkcyjnych.
Akademickie inkubatory przedsiębiorczości – występują prawie we wszystkich
renomowanych uczelniach w związku z ustawą prawo o szkolnictwie wyższym26
23
24
25
26

J. Mielnik, Po co korporacjom start-upy, Wprost” 24 wrzesień 2017, s. 54.
A. Bełcik, Korporacje szukają młodych biznesów, „Puls Biznesu” z 19.06.2018 r. wyd. internetowe.
Model inkubatora przedsiębiorczości dla szkół zawodowych, Erazmus, Lublin 2016, s. 4.
Art. 148. Ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce „1. Uczelnie
mogą prowadzić akademickie inkubatory przedsiębiorczości oraz centra transferu technologii.
2. Akademicki inkubator przedsiębiorczości tworzy się w celu wspierania działalności gospodarczej pracowników uczelni, doktorantów i studentów….
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– Ich celem jest preinkubacją (wsparciem osób przed założeniem działalności
gospodarczej oraz świadczenie wszechstronnej pomocy od momentu rejestracji
działalności gospodarczej w postaci pomocy lokalowej, porad prawnych, księgowości, zaplecza biurowego, szkoleń i doradztwa, pomocy w pozyskiwaniu środków unijnych itp.
Niektóre elementy wsparcia startupów podobne do inkubatorów występują
w szybko powstających centrach co-workingowych. Centra to inaczej pomieszczenia biurowe budowane przez developerów lub specjalistyczne firmy, pod
wynajem. W nich można skorzystać tylko z biurka z komputerem, lub wynająć
cały pokój oraz z usług doradczych. Początkujący przedsiębiorcy nie muszą zatem
mieć na własność konkretnego pomieszczenia, również praca w otoczeniu podobnych osobowości sprzyja wymianie doświadczeń, rodzi zdrową konkurencję, itp.
Na świecie centrów co- workingowych w 2017 r. było około 4 tysięcy. Sprzyjają
one powstawaniu startupów, gdyż większości najemców wystarcza komputer
i biurko do pracy w przestrzeni wirtualnej. W Polsce takowe pomieszczenia też są
udostępniane, m.in. powstaje centrum tego typu na bazie CDT „Smyk” w Warszawie, budowane przez start-up WeWork, jeden z najwyżej wycenianych startupów
na świecie (kapitalizacja 20 mld USD)27.
Istotne wsparcie w zakładaniu startupów oferują parki technologiczne,
zakładane i wyposażane często rzez państwo lub instytucje naukowo-badawcze.
W Polsce traktowane są jako jeden z instrumentów polityki innowacyjnej w celu
podniesienia jej konkurencyjności. Pierwsze parki technologiczne powstały oczywiście w Stanach Zjednoczonych przy końcu lat lat 50-tych XX wieku (Uniwersytet Stanford, Północna Karolina). To one dały podstawy rozwoju takich przedsięwzięć jak Dolina Krzemowa, w której wdrażano model synergii instytutów
badawczych z biznesem co sprzyjało szybkiej komercjalizacji wyników28. Cele
realizowane przez parki są bardzo szerokie, m.in. transfer wiedzy, ale i osób do
biznesu, wszechstronna pomoc w zakładaniu firm, itp….29. Co prawda jest różna
skuteczność tego typu instytucji, jest to pośrednim wynikiem otwarcia gospodarki na innowacje i ich jakości proponowanych biznesowi.
Startupy zakładają głównie ludzie młodzi, stąd ważne jest wsparcie udzielane
im przez otoczenie, czy też inne osoby. Skorzystanie z pomocy mentora, czy
coacha biznesowego jest jednym ze sposobów na skuteczne zaistnienie w przestrzeni gospodarczej. ”Mentoring – partnerska relacja między mistrzem a uczniem
zorientowana na odkrywanie i rozwijanie potencjału ucznia”30. Przekazywana
27

28

29

30

P. Szostak, Zapłać czynsz i dołącz do naszej wspólnoty, „ Gazeta Wyborcza” z dnia 4–5 sierpnia
2018 r.
Parki technologiczne jako instrument wspierania innowacji i dyfuzji wiedzy, Instytut Badań
Strukturalnych, Warszawa 2008, s. 8.
P. Sobkowicz, Rola parków naukowo-technologicznych w komunikacji między instytucjami
naukowymi a przemysłem, „Marketing Instytucji Naukowo Badawczych” nr 4/2012, s. 6.
Wikipedia.
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wiedza przez osoby mające już doświadczenia w prowadzeniu przedsiębiorstw,
pomaga w założeniu firmy, jej prowadzeniu, poszukiwaniach źródeł finansowania, czy też w opracowaniu produktu i późniejszej jego sprzedaży. Mentoring
powinien być szczególnie rozpowszechniony na różnych szczeblach edukacji, po
to by młodzi ludzie byli przekonani o celowości poszukiwania i instytucjonalizowania różnorakich rozwiązań związanych z gospodarką.
Bardzo istotną rolę w rozwoju startupów odgrywają instytucje publiczne
prowadzące konkursy na innowacyjne przedsięwzięcia. W ślad za projektami
proponują środki finansowe na wsparcie zgłaszanych projektów. Środki publiczne
pochodzące głównie z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej z założenia
kierowane są na innowacyjne projekty, mające na celu wzrost konkurencyjności państwa. W takiej roli występuje Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP). W ramach programów operacyjnych PO Inteligentny Rozwój, PO
Polska Wschodnia, czy też PO Wiedza, Edukacja, Rozwój oferuje pomoc dla
różnych podmiotów. Wspiera ona przedsiębiorstwa na różnym etapie ich rozwoju,
oczekując od nich rozwiązań które są zgodne z przyjętymi strategiami Najnowsze konkursy proponowane dla startupów to na przykład TOP #Startup Polski
Wschodniej w którym pomysłodawcy prezentują swoje pomysły najlepsze
rozwiązania dostaną wsparcie finansowe agencji, czy też XXI konkurs na Polski
Produkt Przyszłości31. Agencja inicjuje wiele projektów, z których duża ich część
kierowana jest do startupów32.
Są też inne publiczne instytucje wspierające przedsiębiorców tworzących innowacyjne rozwiązania, np.; Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Polski Fundusz
Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu, czy Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, lecz ograniczone ramy artykułu nie pozwalają na ich dokładniejszą charakterystykę.
Agendy i podmioty wspierające przedsiębiorczość występują również na
szczeblach lokalnych. W Polsce działa ok 60 agencji o charakterze lokalnym
i regionalnym33, ich celem jest propagowanie i wspieranie lokalnej przedsiębiorczości, pomoc doradcza, finansowa, itp. Agencje tego typu występują w mniejszych i większych miastach Polski, Lublin na przykład ma Lubelską Fundację
Rozwoju, podobne podmioty tworzone są i w mniejszych ośrodkach (Bielsko
Biała, Gorzów….)

31
32
33

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości @parpgov. pl.
Zobacz; www.parp.gov.pl.
Agencje rozwoju lokalnego www,gov,pl., (http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86273.asp?soid=5E5C23B56263420084800F9B7AC32158).
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4. Finans ow an i e
Prawidłowy system startupów jest też uzależniony od funkcjonowania odpowiednich źródeł finansowania. W Polsce właściwe instytucje wsparcie finansowego w zasadzie się wykształciły, występuje szereg podmiotów które mogą zaoferować odpowiednie wsparcie finansowe poza tradycyjnymi źródłami (kredyty
bankowe). Początkujący przedsiębiorcy podkreślają, że gro środków na prowadzenie działalności gospodarczej pochodzi z zasobów własnych, a pozostała część
to różne źródła zewnętrzne (por. rys. 3).
Rysunek 3. Źródła finansowania startupów.

Źródło: Fundacja Startup Poland.
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Finansowanie przedsiębiorstw sieciowych jest podobne do tradycyjnych
biznesów, lecz są pewne źródła specyficzne dla takiej formy działalności. W większości przypadków przedsiębiorcy polegają na środkach własnych, (blisko 60%),
z dużym udziałem środków unijnych (23%). Ale już trzecie miejsce zajmują aniołowie biznesu, fundusze venture capital. Zdarzają się też takie źródła jak crowdfunding, zagraniczne fundusze VC, konkursy startupowe. Są to właśnie nietypowe formy finansowania przedsiębiorstw innowacyjnych, rzadziej spotykane
w normalnym biznesie.
Najważniejszą rolę w finansowaniu i rozwoju ekosystemu startupowego
odgrywają fundusze venture capital i aniołowie biznesu, gdyż jak wspomniano
wcześniej w niektórych definicjach to te podmioty je charakteryzują.
Fundusze venture capital (VC) traktowane są jako fundusze wysokiego
ryzyka, ze względu na często finansowanie przedsiębiorstw w początkowej fazie
ich rozwoju34. Oferują wsparcie najczęściej małym, ale już prężnie funkcjonującym spółkom Analitycy funduszu poszukają na rynku firm dobrze rokujących,
często nowych technologii, wchodząc w dane przedsięwzięcie. Fundusz obejmując kontrolne udziały najczęściej zarządzają danym przedsiębiorstwem, dbając
głównie o wzrost jego wartości. Najczęściej fundusze venture capital inwestują
w telekomunikację, internet, informatykę i biotechnologię, ale znaczna ich część
interesuje się też bardziej tradycyjnymi branżami.
Częściej w przedsięwzięcia biznesowe na etapie startu wykładają fundusze tzw.
aniołowe biznesu. Aniołowie biznesu to osoby fizyczne z reguły z ogromnym
bagażem doświadczeń, część z nich to byli przedsiębiorcy którzy ponownie chcą
zaistnieć na rynku. Wspierają wiele innowacyjnych pomysłów , które ze względu
na swoje nowatorskie podejście i co za tym idzie wysokie ryzyko inwestycyjne, nie
uzyskałyby finansowania od innych podmiotów35. Chęć pomocy początkującym
biznesom wynika oczywiście głównie z przesłanek komercyjnych (możliwość
zarobienia) ale też czasami ze względów społecznych, szczególna wiara w zespół
i proponowane przez niego rozwiązania, próba powrotu na rynek, możliwość
przekazywania swoich doświadczeń. Oferują oni firmom wspomaganym pomoc
managerską, kontakty, know-how. W Europie to właśnie aniołowie biznesu inwestują w pierwszej kolejności w firmy zajmujące się nowoczesnymi technologiami,
ich średnie zaangażowanie w 2017 r. w jednym projekcie wynosiło ok. 180 tys.36.
W Polsce funkcjonują zarówno fundusze venture capital jak i aniołowie biznesu
lecz ich zaangażowanie we wspierane projekty jest dużo niższe niż w Europie.
Polskie prywatne fundusze inwestycyjne są stosunkowo młode i nie dysponują
34

35

36

J. Węcławski, Venture capital. Nowy instrument finansowania przedsiębiorstw, PWN, Warszawa
1997, s. 5.
J. Kłobukowska, Aniołowie biznesu jako źródło finansowania społecznie odpowiedzialnych przedsiębiorstw, [w:] Prawno-ekonomiczne szanse i bariery rozwoju przedsiębiorstw w Polsce i Europie,
pod red. M. Stefańskiego, WSEI Lublin, 2017, s. 218.
A. Bełcik Aniołowie biznesu opróżniają kieszenie, Puls Biznesu z 16.07.2018 r.
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odpowiednimi funduszami, dlatego też ich zaangażowanie w określone przedsięwzięcia jest umiarkowane. Aniołowie biznesu tworzą powiązania sieciowe, takie
jak np. Lewiatan Business Angels w Warszawie czy Wschodnia Sieć Aniołów
Biznesu w Lublinie, co ogranicza ich indywidualne ryzyko.

Z a końc z en i e
Przedsiębiorstwa sektora MŚP kwalifikowane są w niektórych przypadkach
do kategorii firm startupowych, definicyjnie zalicza się je do przedsiębiorstw
innowacyjnych zajmujących się nowymi technologiami, wykorzystujące Internet,
kierujące swoją ofertę na rynki globalne, ze znaczącą dynamiką wzrostu i dużym
ryzykiem. W Polsce jest relatywnie dużo firm określających się tym mianem (start-up), wynika to z faktu, że w ramach programów unijnych, instytucje publiczne
ogłaszają konkursy na kreowanie i wdrażanie innowacji, zasilając początkujących
przedsiębiorców w określone kapitały. Po skonsumowaniu środków w wielu przypadkach firmy ograniczają swoją aktywność, m. in. ze względu na niemożność
dalszego finansowania wynikającego z braku środków własnych. stąd duża liczba
upadłości tego typu przedsiębiorstw. Ich cechą jest relatywnie wysoka bankructwa – według różnych szacunków nawet 90% z nich po 2–3 latach znika37.
Wzorem innych państw pod nazwą start-up powinna kryć się firma z pewnym
dorobkiem, z dużą początkową dynamiką sprzedaży a nie firma przyjmująca to
miano bez względu wyniki i osiągnięcia38. Startupy mają dość krótką historię
w realiach polskiej gospodarki, lecz stworzono już pewne podwalny pod rozwój
systemu startupowego. Jak wykazaliśmy jest cały szereg instytucji wspomagających firmy innowacyjne, w niektórych przypadkach bezzwrotnymi środkami.
Powstały również instytucje prywatnego wsparcia przedsiębiorstw w postaci
funduszy venture capitał, czy sieci aniołów biznesu wspomagających interesujące z punktu widzenia biznesowego pomysły, Polskie firmy mogą tez korzystać
z takich samych instytucji z zagranicy. Mogą też gromadzić środki poprzez zbiórki
społecznościowe, co na polskim rynku też dość często takie przypadki zachodzą.
W gronie nowoczesnych państw z innowacyjną gospodarką nie ma jednak
Polski, zajmujemy relatywnie odległe miejsca w rankingach omawiających konkurencyjność poszczególnych gospodarek. Na pewno potrzebne są zintegrowane
działania w różnych funkcjonowania gospodarki, począwszy od nauczania przedsiębiorczości ale i tworzenia mini firm na wszystkich szczeblach oświatowych,
tam powinny też pojawiać się mentorzy, z doświadczeniem biznesowym (otwarcie
szkół na praktyków). Niezbędne jest tworzenie odpowiedniego klimatu społecznego i kulturowego związanego z osiągniętymi sukcesami w sferze gospodarczej.
37
38

Dlaczego start-upy upadają, „Gazeta Prawna” z 17 października 2017 r.
19% polskich startupów patentuje swoje produkty, Polskie startupy, Raport 2017 raport2017%20
o%20startupach%20_single_fix%20(1).pdf.
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Rozszerzyć się powinno wachlarz źródeł finansowania ze szczególnym podkreśleniem roli funduszy prywatnych. Początkujący przedsiębiorcy nie powinni być
obciążeni przez pewien czas zobowiązaniami fiskalnymi.
Natomiast Fundacja Startup Poland postuluje następujące rozwiązania
„1. Promowanie kultury inwestowania w startupy. 2. Konsultacje z sektorem
publicznym na temat zmian legislacyjnych wspierających rozwój ekosystemu startupowego. 3. Zwiększenie dostępności danych gromadzonych w urzędach publicznych. 4. Stworzenie stanowiska Chief Technology Officer (CTO) na różnych
poziomach administracji – od rządu do samorządu. 5. Zwiększenie atrakcyjności Polski dla specjalistów spoza UE. 6. Naukę przedsiębiorczości w szkołach od
najwcześniejszych lat, prowadzoną przez wyszkolonych nauczycieli przy wsparciu
praktyków. 7. Lepsze i skuteczniejsze zachęty do tworzenia „szkół dla startupów”.
8. Proste procedury przekazywania środków publicznych. 9. Korzystne mechanizmy dla aniołów biznesu. 10. Stworzenie systemu wsparcia i procedur dla inwestujących w startupy”39.
Ich glos jest o tyle istotny, gdyż wywodzi się z tego środowiska, Fundacja stale
monitoruje polskie startupy prezentując ich wyniki w raportach, które po części
wykorzystano w niniejszej publikacji.
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Innowacyjność jest cechą przedsiębiorstwa,
której posiadanie zwiększa szansę organizacji w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej
nad innymi podmiotami uczestniczącymi
w wyścigu o uzyskanie przewagi konkurencyjnej. Przyjęło się, że źródłem przewagi
technologicznej są innowacje wypracowywane wewnątrz przedsiębiorstwa, ale już
dziś wiemy, że nie jest to jedyne miejsce jej
pozyskiwania. Otwarcie się przedsiębiorstw
na innowacje pozyskiwane z zewnętrz organizacji na przykład z wykorzystaniem łączy
elektronicznych jest przykładem na to jak
bardzo sposób prowadzenia biznesu uległ
zmianie, w ciągu ostatnich 20–25 latach.
Celem artykułu jest próba przybliżenia
czytelnikowi jakimi nowymi narzędziami
dysponują organizacje wdrażające programy
wsparcia typu start – up, na przykładzie
praktyki projektu TechnoParkBiznesHab,
działań realizowanych przez Rzeszowską
Agencję Rozwoju Regionalnego S.A.

innowacje, konkurencja.

Innovation is a trait of an enterprise that
might increase the chance for gaining
a competitive advantage over other entities
that also participate in the race for gaining
a competitive advantage. It has been assumed, that the source of technological advantage are innovations developed inside the
enterprise, but today we already know that
this is not the only place where we may get
it. When enterprises open up for using innovations from external sources, for example
using electronic connections, it shows, how
much the way of doing business has changed over the last 20–25 years. The aim of the
article is to try to familiarize the reader with
new tools that are available for organizations
implementing start-up support programs,
on the example of the TechnoParkBiznesHab
project practice, activities carried out by the
Rzeszów Regional Development Agency.

competition.

enterprise,

innovations,
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Czy możemy powiedzieć, że koncepcja rozwoju firmy wypracowana przez
klasyków, odchodzi do lamusa, a sposób traktowania pracy jako aktywności
odpowiedzialnej za bogacenie się społeczeństw, powszechnie uznawany w światowej ekonomii, już nie odpowiada standardom gospodarowania w XXI w.?
Z pewnością nie możemy tak powiedzieć, ponieważ wiele rozwiązań, choć nazywanych z użyciem spolszczonych odpowiedników nie stanowi nowego podejścia
do zjawisk ekonomicznych, ale jest próbą odnalezienia się przedsiębiorcy (początkującego przedsiębiorcy) na rynku. Jedno jest pewne, nowe modele zachowań
rynkowych coraz częściej zaczynają akcentować, że przyczyna dla której jedno
przedsiębiorstwo uzyskuje rynkowy sukces, a drugie bankrutuje – jest podejście do innowacji, albo precyzyjniej wysoka umiejętność dostrzeżenia nowego
rozwiania biznesowego bazującego na innowacji (produktowej, procesowej lub
ich kombinacji) do uzyskania wysokiej wartości dodanej. Innowacje traktowane
są współcześnie jako źródło przewagi konkurencyjnej, bez względu czy są one
źródłem udoskonalenia istniejącego rozwiązania, wykorzystania dotychczas
niewykorzystywanych rozwiązań w nowych aplikacjach, powstałych w wyniku
prac badawczo-rozwojowych, po zastosowanie analogii. Miarą skuteczności przedsięwzięcia pozostaje więc egzekucja poprawności rozwiania na rynku
i uzyskanie przewagi nad działającymi w branży firmami konkurencyjnymi, które
nie są w stanie skutecznie, swoimi produktami lub usługami zablokować ekspansji rynkowej przedsiębiorstwa, które rozwija się dzięki własnym rozwiązaniom
innowacyjnym, bądź skutecznie je pozyskujące i wykorzystuje w walce rynkowej.
Innowacje są współczesnym źródłem tworzenia wartości dla gospodarki, sukcesu
rynkowego uczestniczących w grze rynkowej przedsiębiorstw, a także realizacji
celów różnych organizacji i zamierzeń jednostek w świecie polityki i kultury1.
Idea start-up’ów rozwijana jest przez teoretyków w wielu płaszczyznach, które
obejmują modele biznesowe w wielu obszarach (poziom biznesu, sfery rządowe,
czy chociażby aktywność środowiska naukowego)2. Otwarte innowacje stanowią
obszar w dalszym ciągu mało zbadany. Zasadnym wydaje się, przeanalizowanie
wykorzystania tego sposobu rozwoju biznesu, który powinien być prowadzony
w kierunku modeli biznesowych z mniejszym naciskiem na tworzenie wartości,
ale w oparciu o konfiguracje i integracje wiedzy jako zasobów wewnętrznych
i zewnętrznych organizacji3. Wspomniany termin innowacja był definiowany
na wiele sposobów w zależności od tego jaki obszar nauki reprezentował badacz
1
2

3

D. Tapscott, A. Williams, Makrowikinomia, Studio Emka, Warszawa 2011, s. 14–26.
Raport. Modele biznesowe w Internecie, Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji, Warszawa 2012,
s. 1–51, szerzej na ten temat pisze B. Kożuch (red.), Modele biznesowe, Wydawnictwo Społecznej
Akademii Nauk, Łódź 2013, s. 1–257, a także M. Duczkowska-Piasecka (red.), Model biznesu.
Nowe myślenie strategiczne, Difin, Warszawa 2013, s. 1–336.
F. Rogo, L. Cricelli, M. Grimaldi, Assessing the performance of open innovation practices: A case
study of a community of innovation, Technology in Society 38/2014, s. 60.
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zjawisk gospodarczych4. Czym więc jest wspomniana innowacja, co stanowi o jej
wyjątkowości?. Na takie pytanie spieszy nam z pomocą J. Schumpeter, który na
początku XX w. przedstawił swoja oryginalną interpretację wskazując na decydujący jej wpływ na wzrost wartości dodanej przedsiębiorstwa i sukces gospodarki,
w której dominującą rolę odgrywają przedsiębiorstwa nastawione na forsowanie
w swojej ofercie produktów lub usług wyprzedzających rozwiązaniami propozycje
konkurencji5. Od tego czasu innowacje mogą występować w obszarze produktu,
zajęcia nowego rynku, zastosowania nowej metody produkcji, po pozyskanie
niedostępnego źródła surowcowego do zajęcia przez przedsiębiorstwo pozycji
monopolistycznej. Klasycy zarządzania twierdzą, że innowacją jest każdy produkt
uznawany jako nowy, taki pogląd zaprezentował P. Kotler6. Z kolei P. Drucker
używał terminu narzędzie, jako czynnika decydującego o podjęciu przez właściciela przedsiębiorstwa nowej działalności lub świadczenia niewykonywanej
wcześniej usługi, stanowiącej odpowiedź przedsiębiorcy na zapotrzebowanie
rynkowe7. Kolejnym klasykiem zarządzania wartym zauważenia jest M. Porter,
który akcentuje zmiany technologiczne jako decydujące o metodach i sposobach
produkcji8. Zmiana danych właściwości produkcji stanowi także miarę innowacji. Taki pogląd głosił B. Fiedor, który na gruncie polskich nauk o zarządzaniu,
definiował innowacje9. Z kolei A. Pomykalski zauważa, że innowacje to w głównej mierze wynik badań i rozwoju wykorzystywanych w produkcji, technologii,
technice wytwarzania i funkcjonowania organizacji10. We współczesnych rozważaniach dotyczących przyczyn uzyskiwania przewagi podmiotów gospodarczych
bez względu na ich wielkość, zaczyna dominować pogląd, że innowacje i oparcie na nich założeń biznesowych w sposób zdecydowany wpływają na wzrost
konkurencyjności przedsiębiorstwa11. Wartym wspomnienia jest także pogląd,
wskazujący na dynamiczne zmiany rynkowe, zmiany które zmuszają gospodarujące podmioty do nieustannych poszukiwań, najkorzystniejszych rozwiązań
biznesowych. Zmianom tym towarzyszą, ciągłe procesy dostosowawcze do ciągle
ewoluującej rzeczywistości gospodarczej12. Uważny obserwator zmian technolo4
5
6

7
8
9

10
11

12

W. Janasz, K. Kozioł-Nadola, Innowacje w organizacji, PWE, Warszawa 2011, s. 11.
J. Schumpeter, Teoria wzrostu gospodarczego, PWN, Warszawa 1960, s. 64.
P. Kotler, Marketing: Analiza, uwarunkowania, wdrażanie, kontrola, Wyd. Gebether i S-ka,
Warszawa 1994, s. 332.
P. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość: praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992, s. 29.
M. Porter, The competentive advantage, The Macmillan Press Ltd., London 1990, s. 45.
B. Fiedor, Teoria innowacji: krytyczna analiza współczesnych koncepcji niemarksistowskich,
PWN, Warszawa 1979, s. 31.
A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, PWN, Warszawa-Łódź 2001, s. 17.
C. Cheng, M. Lai, W. Wu, Exploring the impact of innovation strategy on R&D employees job
satisfaction: a mathematical model and empirical research, “Technovation” 30/2010, s. 459–470.
S. Hua, U. Wemmerlov, Product change intensity, product advantage, and market performance:
an empirical investigation of the PC industry, “Journal of Product Innovation Management”
23/2006, s. 316–329.
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gicznych, zmian w obszarze sterowania działaniami organizacji zauważy, że jedna
z najczęściej cytowanych definicji innowacji jest pochodząca z podręcznika Oslo,
tzw. Oslo Manual, która mówi, że „wdrożenie nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu, nowej metody marketingowej
lub nowej metody organizacyjnej w praktyce gospodarczej, organizacji miejsca
pracy lub stosunkach z otoczeniem”13. W mniejszej rozprawie postanowiono, że
będzie to obowiązująca definicja terminu innowacja.

St ar t - up, c z y to pr z e ds i ębi orst wo?
Analizując wielkość polskich, działających firm, nie sposób nie zauważyć
pewnej specyfiki polskiej przestrzeni gospodarczej. Jest to zdecydowana przewaga ilościowa przedsiębiorstw działających w małej skali. Sektor MMŚP (małe,
mikro i średnie przedsiębiorstwa) stanowi 99,8% udział w grupie przedsiębiorstw
odpowiedzialnych za PKB. Oznacza to, że małe mobilne przedsiębiorstwa mogą
mieć duże szanse w wyścigu technologicznym, z jakim mamy do czynienia we
współczesnej gospodarce. Co więcej raporty GUS wskazują, że zdecydowana
większość sektora MMŚP w Polsce to mikro przedsiębiorstwa. Oznacza to, że
model gospodarki oparty na dużej mobilności i otwartości przedsiębiorstw może
stanowić o atrakcyjności przedsiębiorstw typu start-up. Czym jest takie przedsiębiorstwo? Jest to firma w początkowym okresie swojej działalności (do 5 lat),
której działalność bazuje na przetwarzaniu informacji i stosowania pochodnych
technologii14. Start-up wymyka się wszelkim regułom, świadomie omijając utarte
szlaki rozwoju, obserwowanego od czasu rewolucji przemysłowej. Spektakularne
sukcesy gospodarek USA, Izraela, Holandii wskazują, że ryzyko inwestycyjne się
opłaca, ponieważ potencjalna suma strat związanych z nietrafieniem z ofertą,
może w wielu wypadkach być niższa niż zyski spowodowane odnalezieniem niszy
rynkowej i uzyskaniem premii pierwszeństwa15. Sukces tego modelu przedsiębiorstwa bazuje na tym, że przedsiębiorstwa typu start-up, od samego początku
działają na rynku według odmiennego od tradycyjnego paradygmatu funkcjonowania podmiotu na rynku. W spółkach tego typu mniejszy nacisk kładzie się na
funkcjonowanie według wcześniej wielokrotnie potwierdzonych zasad funkcjonowania, ale korzysta się z podejścia efektywnego, w którym model biznesowy
opiera się na wielopoziomowej otwartości zamiast na utartych strategiach, gdzie
poziom hermetyczności organizacji ograniczony jest do rzadko spotykanych
rozmiarów. Przedsiębiorstwo typu start-up, dziś postrzegane jest jako takie, które
jest firmą wysokiego wzrostu, jak słusznie zauważają polscy autorzy, podmiot taki
13
14

15

Podręcznik Oslo, OECD-Eurostat, Wydanie Trzecie, s. 48.
P. Criscuolo, N. Nicolaou, A. Salter, The elixir (or burden) of youth? Exploring differences in
innovation between start-ups and established firms, Research Policy 41/2012, s. 319.
D. Senor, S. Singer, Naród start-upów – Historia cudu gospodarczego Izraela, Studio Emka,
Warszawa 2013, s. 1–376.
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w ciągu następujących po sobie kolejno lat, musi wykazywać co najmniej 20%
wzrost przychodu, bądź zatrudnienia16. W początkowej fazie rozwoju przedsiębiorstwa typu start-up, nie posiadają odpowiedniej wyporności finansowej, do
tego aby móc swój model biznesowy oparty na formule otwartej, zabezpieczyć
odpowiednio dużymi środkami finansowymi17. Jest to bardzo trudny okres dla
przedsiębiorcy, który jest przekonany o wyższości swojego produktu lub oferowanej usługi, ponieważ w takiej fazie rozwoju przedsiębiorstwa, narażone jest ono
na kłopoty finansowe, związane z niewystarczającymi przychodami ze sprzedaży
i występowania krytycznych momentów w istnieniu firmy na rynku. Do takich
krytycznych momentów należy chociażby sytuacja w której budowana innowacja, nie generuje wymiernych korzyści z jej stosowania. Wiąże się to z tym, że
należy pokonać barierę mobilności pracowniczej, bariery możliwej do pokonania
pod warunkiem skierowania biznesu w kierunku innowacji otwartych18. Przewaga jaką mogą uzyskać przedsiębiorstwa z obszaru MMŚP jest to, że odmiennie
traktują oni podejście do wykorzystania innowacji zewnętrznych. Duzi gracze
rynkowi wykorzystują strategie wsparcia biznesu poprzez innowacje na wczesnym etapie i jest to wsparcie innowacjami zewnętrznymi. Odmienna sytuacja
występuje w modelach biznesu typu start-up. Na początku rozwoju kładzie się
nacisk na poszukiwanie własnych rozwiązań i wdrożenia rozwiązania innowacyjnego w maksymalnie krótkim okresie czasu. Oznacza to, że firmy MMŚP korzystają zazwyczaj z zewnętrznych innowacji znacznie później niż ich odpowiednicy
z sektora firm dużych19. Jak twierdzi von Hippel „Strategia” otwartych innowacji
stosowana jest w celu kreacji innowacji poza wewnętrznymi zasobami przedsiębiorstw, co wynika z faktu, iż bardzo często talenty (rozumiane przez pryzmat
zarządzania zasobami ludzkimi) „zlokalizowane są” poza ich „granicami”20.

Pl at for m a st ar tow a Te ch noPark Biz nesHub,
stu d iu m d obrej pr a kty k i
Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dysponuje środkami finansowymi,
dzięki którym projekty platform startowych mogą być finansowane. Osiągnięcie
16

17

18

19

20

E. Balcerowicz, A. Kondratowicz, J. Teresiński, B. Radzikowski, Przedsiębiorstwa wysokiego
wzrostu w Polsce, PARP, Warszawa 2014, s. 2.
J. Groen, S. Walsh, Introduction to the field of creative enterprise, “Technological Forecasting and
Social Change” 80(2)/2013, s. 187–190.
L. Colambo, H. Dawid, Complementary assets, start-ups and incentives to innovate, International
“Journal of Industrial Organization” 44/2016, s. 177–190.
W. Vanhaverbeke, M. Cloodt, Open innovation in value networks, H. Chesbrough,
W. Vanhaverbeke, J. West, (red.), Open Innovation: Researching a New Paradigm, Oxford
University Press 2006, NY, s. 1–392.
E. von Hippel, Democratizing innovation: The evolving phenomenon of user innovation,
“International Journal of Innovation Science” 1(1)/2009, s. 29–40.
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przez operatorów tych działań sukcesów związanych z realizacją zakładanych
wskaźników produktu i rezultatu, między innymi poprzez utworzenie przedsiębiorstw typu start-up, – powinno dawać szansę na zaistnienie na otwartym
rynku przedsiębiorstw pozycjonujących swoje modele na otwartych innowacjach.
Wspomniany w tytule tej części artykułu projekt, realizowany był w ramach działania 1.1 Platformy startowe dla nowych pomysłów; poddziałania 1.1.1 Platformy
startowe dla nowych pomysłów w ramach osi priorytetowej I: Przedsiębiorcza Polska Wschodnia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014–2020,
w okresie od 01.03.2016 do 30.04.2017. Głównym celem projektu było stworzenie
warunków sprzyjających powstawaniu oraz rozwijaniu innowacyjnych i technologicznych przedsiębiorstw. Cel ten miał być osiągnięty poprzez program inkubacji, po zakończeniu którego początkujący przedsiębiorcy będą mogli liczyć na
dalszą pomoc w drugiej części programu, tj. poddziałaniu 1.1.2. „Rozwój start-upów w Polsce Wschodniej”. Projekt był skierowany do osób fizycznych lub
zespołów składających się z osób fizycznych do 35 roku życia, które zgłoszą się do
Platformy startowej z innowacyjnym pomysłem na produkt/usługę, który będzie
mógł zostać objęty wsparciem Platformy startowej w celu przygotowania innowacyjnego wyrobu bądź usługi w formie MVP (minimalnej wersji produktu).
Proponowane w ramach realizacji projektu działania bazowały na:
• podstawowej usłudze inkubacji w postaci dostępu do stanowiska pracy,
usługi księgowej, podatkowej, prawnej, marketingowej i doradczej,
• mentoring – wsparcie przedsiębiorców, inwestorów, aniołów biznesu oraz
coaching,
• specjalistycznej usłudze bazującej na potrzebach start-up, niezbędnej
do przeprowadzenia prac nad rozwojem nowego pomysłu biznesowego
(np. techniczne, technologiczne, inżynierskie, informatyczne, wzornicze,
marketingowe, prawne), w tym obejmujące testowanie i weryfikowanie
pomysłów i koncepcji, aż do momentu przygotowania odpowiedniego
modelu biznesowego (weryfikowanie kanałów sprzedaży, badania marketingowe, wsparcie organizacyjne itp.).
Projekt został zrealizowany w partnerstwie, w którym partner Platformy
Startowej TechnoParkBiznesHub – Kielecki Park Technologiczny, otrzymał
dofinansowanie, pozwalające wesprzeć 60 młodych przedsiębiorców. Partnerami w projekcie, świadczącymi usługi inkubacji dla firm typu start-up byli:
Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A Centrum – Podkarpacki Park
Naukowo Technologiczny „Aeropolis”, Inkubator Technologiczny Sp. z o.o. ze
Stalowej Woli oraz Akademickie Inkubatory Przedsiębiorczości. W ramach
zrealizowanego projektu do platformy startowej TechnoParkBiznesHub zgłosiło
się 891 potencjalnych przedsiębiorców z terenu całej Polski, z czego 278 pochodziło z Podkarpacia. Do procedury inkubacji zakwalifikowano 60 koncepcji biznesowych, z czego 22 inkubowanych było przez RARR S.A. w Podkarpackim Parku
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Naukowo-Technologicznym „AEROPOLIS”. Po przeprowadzeniu wszystkich
działań opisanych w projekcie zatwierdzonym przez PARP, po otrzymaniu przez
Platformę pozytywnej rekomendacji, możliwość aplikowania o dotację do wys.
800 tyś. zł w ramach kolejnego poddziałania 1.1.2 POWP uzyskało 54 start-up’y,
z czego 21 star-up’ów inkubowanych było w RARR S.A., z których 17 uzyskało
dofinansowanie w ramach w/w poddziałania 1.1.2 POWP (Program Operacyjny
Polska Wschodnia).
W niniejszej rozprawie powzięto założenie, że metody i techniki badawcze
posiadają pierwszorzędna pozycję w poznawaniu rzeczywistości. O takie poznanie chodziło autorom opracowania, którzy uznali, że odpowiedni dobór metod
i technik badawczych wpłynie na jakość rozpoznania zjawiska jakim są start-up’y.
W działaniu tym istotne jest przygotowanie warsztatu badawczego (z takim przypadkiem mamy do czynienia, ponieważ obaj autorzy to eksperci), który skutecznie zapobiegnie stosowaniu nieuzasadnionych irracjonalnych sądów, tak przecież
powszechnych w nienaukowym osądzie. Zastosowanie techniki pozyskania materiału badawczego w postaci wywiadu kwestionariuszowego, wydaje się zrozumiałe
i naukowo uzasadnione, ponieważ w ten sposób nie narażając na zniekształcenia
przekazu w ocenie autorów opracowania, uda się oddać specyfikę i zróżnicowania
badanego zjawiska jakim są polskie start-up’y. Ponadto istotnym w takich analizach staje się poznanie i skonfrontowanie funkcjonowania modeli teoretycznych
z rzeczywistym wdrożeniem. Wywiad kwestionariuszowy został przygotowany
w taki sposób aby był on ustrukturyzowany i odpowiadał na rzeczywiste potrzeby
analizy zjawiska, realizując cel najważniejszym czyli wywołanie narracji, poprzez
zastosowanie odpowiednich pytań21. Wszystkie wypowiedzi zostały poddane
szczegółowej i pieczołowitej transkrypcji, co pozwoli na uchwycenie szczegółowych korelacji pomiędzy obszarami specyficznymi dla kiełkującej idei start-up’ów
na wybranym przykładzie. Taka metodologia pozwoliła w ocenie autorów na głębszą i bardziej dokładną eksplorację badawczą omawianego problemu, pierwszych
prób implementacji koncepcji start-up w Polsce wschodniej i umiejscowienie go
w rzeczywistej przestrzeni gospodarczej Podkarpacia, jaką jest kategoria nowo
powstałych organizacji biznesowych pozostających we wczesnej fazie testowania produktu. Wywiad kwestionariuszowy składał się z 9 pytań skonstruowanych
w taki sposób aby wyeksponować w odpowiedziach najbardziej interesujące autorów – watki związane z powstawaniem, zarządzaniem i wsparciem w początkowej
fazie funkcjonowania nowo powstałych firm.

21

Kiełkiewicz-Janowiak A., Narracja osobista jako narzędzie i przedmiot badań: z perspektywy
socjolingwistyki i analizy dyskursu, [w:] Metodologie językoznawstwa. Od dialektyki do dialektologii, P. Stalmaszczyk (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2015, s. 55–72.
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Transkr ypcja 1.
1. Czym Pana zdaniem start-up różni się od klasycznie rozumianej firmy?
Przecież katalog form prawnych prowadzenia działalności gospodarczej
nie zawiera formy start-upu? Tym samym czy jest to kwestia podejścia do
rozwoju biznesu czy są to inne aspekty? Jakie?
W przypadku Startupów nie jest to głównie kwestia formy prawnej prowadzenia działalności, co bardziej stabilności pomysłu na biznes. Startupy to takie laboratoria gdzie badamy pewne możliwości biznesowe związane z nowymi produktami czy usługami. Zdecydowanie startup od zwyczajnej firmy różni, podejście
do biznesu i często wysokie wymagania co do wzrostu rozumianego jako wzrost
wartości, klientów, etc. Warto też dodać, że w Polsce najbardziej popularną formą
prawną prowadzenia startupów jest spółka z.o.o ze względu na zabezpieczenie
udziałowców (startupy często szybko upadają) jednak już w polskim prawie przewiduje się nową formę prawną dla startupów tzw. Prostą Spółkę Akcyjną (która
ma łączyć zalety spółek z.o.o oraz spółek akcyjnych ) i znacznie usprawniać pozyskiwanie inwestorów i finansowania prywatnego dla takich firm.
2. Który element procesu od pomysłu do wejścia na rynek z gotowym pomysłem zgodnie z Pana doświadczeniem jest dla start-upu kluczowy na płaszczyźnie jego przyszłego sukcesu i dlaczego? (tworzenie makiety modelu
biznesowego, testowanie hipotez biznesowych, tworzenie i testowanie
MVP, itp.)
Pomysł nie jest najważniejszy, wiele świetnych pomysłów upadło, przez złe
zarządzanie lub za wczesne wejście na rynek. Najważniejszym czynnikiem, który
sprawia, że startupy stają się wielkimi globalnymi firmami jest oprócz odpowiedniego zespołu i szybkości działania jest timing – czyli „wpasowanie” się w trendy
technologiczne oraz dostosowanie do umiejętności i potrzeb klientów. Nie zawsze
ten kto jest pierwszy wygrywa, najczęściej pierwsze, nowatorskie firmy dostają
najwięcej „batów” od rynku i mają najtrudniej (muszą chociażby wyedukować rynek i konsumentów o tym, że pojawia się nowy niespotykany wcześniej
produkt) natomiast często kolejne firmy niwelują błędy poprzedników i wchodzą
do przygotowanego rynku, czego chociażby przykładem jest Facebook – , który
nie był pierwszą siecią społecznościową ale trafił na podatny grunt gdzie ludzie
byli oswojeni już z ideą sieci społecznościowych (chociażby wcześniej funkcjonował Myspace).
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3. Co jest najczęściej popełnianym błędem wśród start-upów, z którymi Pan
pracował i z czego ten błąd wynika?
Najczęściej popełnianym błędem jest brak odpowiedniego rozeznania w rynku
(nie tylko w polskim ale również międzynarodowym) – często startupy zakładają,
że dobry pomysł oraz to, że oni nie zetknęli się z danym rozwiązaniem sprawia, że
takiego rozwiązania lub podobnego nie ma. Często okazuje się podobne rozwiązanie z powodzeniem funkcjonuje globalnie a nawet kilka rozwiązań podobnych
może funkcjonować na lokalnym krajowym rynku. Z tego błędu wynika kolejny
czyli brak wyróżnika w stosunku do konkurencji a bez tego bardzo często szacować powodzenie danego przedsięwzięcia. Drugim ważnym problemem jest brak
komplementarnego zespołu lub założenie, że pomysłodawca powinien zawsze być
„szefem” co też nie zawsze jest zdrowe dla samego projektu. Umiejętności techniczne nie zawsze idą w parze z umiejętnościami zarządczymi, a dobry manager
nie powinien się wtrącać za bardzo w kwestie technologii.
4. Często wśród jurorów różnego rodzaju konkursów na pomysły na biznes
bądź wśród członków komisji oceniających start-upy w różnego rodzaju
programach unijnych słychać pojęcie tzw. start-upów konkursowych,
a więc takich, którym zależy jedynie na konsumpcji dotacji, zamiast
rozwoju biznesu bądź przynajmniej próby stworzenia funkcjonującego
biznesu. Jak Pan uważa, z czego to wynika? Jak z tym walczyć?
Ludzie chcą tworzyć ciekawe dla nich rozwiązania, nie przygotowując się często
wystarczająco dobrze pod kątem biznesowej strony przedsięwzięcia. Zakładają, że
jeśli mogą otrzymać dotację, to mogą od razu zatrudnić kilka osób i być „szefem”
nie korelując kosztów ponoszonych na administrację czy promocję do tego
jaki ma być zwrot z takich wydatków. Często też „pompuje” się wiele pieniędzy
w dopracowanie rozwiązania technologicznego bez odpowiedniego sprawdzenia
potrzeb rynku, a głównie środki powinny być wydawane na dotarcie do klientów
i sprzedaż, by jak najszybciej generować przychody. Nowe mechanizmy finansowania projektów pieniądzem publicznym starają się coraz bardziej walczyć z tym
mechanizmem poprzez przymuszenie pomysłodawców do angażowania kapitału
prywatnego, poprzez wkład własny, udział funduszy inwestycyjnych publicznoprywatnych i prywatnych. Zasada jest prosta, zaangażowanie własnego kapitału
lub kapitału innych ludzi, zawsze mocno podnosi presję na wynik i zwrot z inwestycji. Przedsiębiorstwa prywatne zawsze patrzą na każdą złotówkę z dwóch stron
zanim podejmą decyzje o wydatku, startupy powinny również tego się uczyć.
Jednocześnie taki trend będzie się zwiększał również w ramach środków unijnych, kolejna perspektywa finansowa dla firm w tym dla startupów zakłada coraz
mniej dotacji a coraz więcej finansowania zwrotnego.
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5. W obecnej perspektywie finansowej słychać głosy, iż jest więcej pieniędzy,
aniżeli faktycznych pomysłów wartych dofinansowania. W takim razie jak
zachęcić młodych ludzi, aby kreowali pomysły i brali udział w programach
wsparcia dla start-upów?
Obecnie promocja wśród młodych ludzi jest raczej dobra, działa w tym zakresie wiele podmiotów i osób i widać, że te działania są dużo bardziej skoordynowane. Jestem też osobiście przeciwnikiem usilnego zachęcania młodych osób
do otwierania własnego biznesu w tym tak trudnych i nieprzewidywalnych jak
startupy. Warto za to zwrócić uwagę osób, już działających w strukturach firm,
które posiadają doświadczenie zarządcze i branżowe. Często osoby pracujące
kilka/kilkanaście lat w korporacjach czy mniejszych firmach mają dużo bardziej
dojrzalsze projekty i to tam warto szukać realnych innowacji.
6. Jak zdefiniuje Pan sukces start-upu?
Kiedy na korytarzu w firmie ludzie przestają znać dobrze swoich współpracowników oraz kiedy udaje się uzyskać stabilną cześć rynku i możliwość szybkiej
ekspansji. Wtedy startup jest relatywnie bezpieczny i można odtrąbić pierwszy
sukces. Jednocześnie startupy muszą zmieniać się cały czas i cały czas rozwijać
inaczej konkurencja wcześniej czy później nas dogoni. Prowadzenie startupu to
sposób robienia dobrych i potrzebnych rzeczy, za które uzyskuje się spore pieniądz
i pewne wartości dotyczące ulepszania świata powinny być mocno zakorzenione
w firmie, będą kierunkowskazem jak się rozwijać.
7. Czy w Pana doświadczeniu potwierdziła się statystyka, że 9 na 10 start-upów upada?
Nie. Może wynika to z tego, że w ciągu ostatnich 2 lat przepracowałem ponad
500 pomysłów biznesowych. Staramy się współpracować z dobrze wyselekcjonowanymi spółkami, na ten moment prawie wszystkie z około 40 startupów,
z którymi miałem przyjemność współpracować funkcjonują a około 30–40%
dynamicznie się rozwija.
8. Czy uważa Pan, że unijne wsparcie start-upów faktycznie wzmacnia innowacyjność w Polsce, czy raczej ją tłumi?
Unijne wsparcie jest jak broń obosieczna – może pomóc zmniejszając
ryzyko realizacji naprawdę szalonych projektów, a jednocześnie nieprzygotowane podmioty zgnieść przez administracje i obostrzenia środków unijnych
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– jednocześnie często startupy poświęcają więcej czasu na administracje środkami unijnymi niż na realną pracę i rozwój, co jest już pewną drogą do śmierci
takiego projektu.
Bardzo wiele zależy od instytucji wdrażających środki, i dystrybuujących je
pomiędzy projekty, bo to one muszą brać na siebie wsparcie w całym procesie
administracyjnym i ułatwiać a nie utrudniać. Jak w większości przypadków,
wszystko zależy od ludzi.
9. Jak Pana zdaniem powinien wyglądać idealny proces inkubacji start-upu?
Nie ma idealnych procesów inkubacji. Jednak bardzo dużo zależy od następujących czynników:
• podzielania pewnych wspólnych wartości przez startup i partnera
biznesowego/inkubator,
• wspólne jasno określone cele,
• zaangażowanie konkretnych, wcelowanych ludzi z doświadczeniem,
• przejrzystość w komunikacji i wzajemne zaufanie.
Najczęściej programy inkubacyjne powinny być krótkie, jeśli start-up szybko
nie działa i rozwija się podczas procesu inkubacji to nie wróży to dobrze projektowi w normalnym funkcjonowaniu w otoczeniu biznesowym.
Drugim ważnym aspektem inkubacji jest zidentyfikowanie możliwe największej liczby zagrożeń związanych z funkcjonowaniem start-up’u w tak specjalistycznych jak – otoczenie prawne w krajach gdzie projekt ma być realizowany,
wyceny technologiczne, zastrzeżenia patentowe i synergie biznesowe. Trudność
we wspieraniu start-up’ów polega na tym, że trzeba bardzo dużo i bardzo szybko
uczyć się by nadążyć za tym co dzieje się w branżach technologicznych na świecie
oraz posiadać możliwie bardzo szerokie kontakty biznesowe by szybko móc weryfikować założenia i szukać wsparcia i synergii dla startupów. Często zagraniczne
akceleratory i inkubatory za udział projektu w programie zabierają kilka procent
udziałów, ma to na celu przywiązanie projektu i buduje też większe zaangażowanie inkubatora w to by dany projekt odniósł jak największy sukces komercyjny
– posiadanie nawet niewielkich udziałów w projektach, które w przyszłości mogą
być tak duże jak np. google – rozpala wyobraźnie również po stronie ludzi, którzy
tym projektom pomagają, i poświęcają im często bardzo dużo uwagi i pracy.
Idealnie jeśli osoby pomagające startupom same prowadziły lub prowadzą
biznes, mają wtedy podobny punkt widzenia i transfer wiedzy jest dużo lepszy.
Transkr ypcja 2.
1. W moim przekonaniu startupu nie można utożsamiać z pojęciem firmy
czy przedsiębiorstwa w klasycznym rozumieniu tego słowa. Czy startup to
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firma? Firma może być lub nie być startupem. Startup może nie być firmą
– przynajmniej na początkowym etapie rozwoju. Jest jednak kilka cech
wyróżniających startup, odróżniających go od standardowego biznesu.
Przede wszystkim powinien to być skalowalny model biznesowy. Dodatkowo wypadałoby by firma działała w branży nowych technologii. Chociaż
nie jest to warunek konieczny, bo można zrewolucjonizować każdą branże
czy dziedzinę nie wymyślając na nowo prochu. Wreszcie dla mnie osobiście kluczowym elementem jest sposób zarządzania organizacją, opierający
się o tzw. zwinne metodyki (np. Lean startup), mający na celu tworzenie
produktu jak najbliżej klienta i w oparciu o jego problemy i potrzeby oraz
otwartość na zmiany.
W mojej opinii kluczowym elementem procesu jest dotarcie do etapu
tworzenia i testowania MVP (minimum viable product). Owszem,
możemy się spierać, że istotniejszym jest opracowanie właściwych założeń
na samym początku ale dotarcie do etapu tworzenia kolejnych iteracji MVP
odróżnia startupowca mającego mniejsze bądź większe szanse powodzenia od osoby, która tylko chce nim zostać ale potrafi jedynie teoretyzować
i pięknie opowiadać o swoim pomyśle.
Najczęściej popełnianym błędem jest „zakochanie się” startupowca
w swoim pomyśle. Jest to sytuacja w której koncentruje się on na dopieszczaniu swojego pomysłu w tajemnicy przed konkurencją i potencjalnymi
odbiorcami by zaprezentować finalną, wspaniałą w jego mniemaniu wersję
posiadające wszystkie funkcjonalności. Niestety może to mieć fatalne
skutki – „cudowny” produkt nie spotka się z zainteresowaniem grupy docelowej ponieważ nie będzie spełniaj jej oczekiwań. Dlaczego? Ponieważ nie
powstał w odpowiedzi na rzeczywiste potrzeby klienta i przy jego udziale.
Produkt należy dopasować do grupy docelowej a nie grupę docelową do
produktu.
Wynika to aktualnych trendów, „mody” na bycie startupowcem oraz chęci
pozyskania łatwych pieniędzy bez konieczności ponoszenia większej odpowiedzialności. Jak z tym walczyć? Odpowiedz jest prosta – nie walczyć.
To minie. Wystarczy, że różne instytucje zamiast organizować kolejne
konkursy czy eventy dla startupowców skupią się na rzeczywistej i realnej
pomocy osobom, które chcą przejść od etapu opowiadania o pomyśle do
jego fizycznego wdrożenia.
Niestety z przykrością musze się zgodzić z postawioną tezą. Prawda jest
taka, że instytucje organizujące wsparcie dla start-upów zaczynają rywalizować o najlepsze pomysły a ci „szczęśliwcy’ mogą przebierać w propozycjach. Nie zmienia to jednak faktu, że udział w programie inkubacyjnym dla każdego młodego przedsiębiorcy może być wielką przygodą, która
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ułatwi mu prowadzenie biznesu – nawet jeśli nie będzie to szumnie nazywany startup tylko „zwykła” firma. Dlatego zdecydowanie warto.
Każdy startupowiec musi sam zdefiniować czym dla niego jest sukces.
Każdy inaczej na to patrzy, mierzy własną miarą. Dla mnie miarą sukcesu
jest odnalezienie się na rynku, w obrocie gospodarczym. A czy to będzie
pierwotny pomysł, czy jego 16 czy 23 iteracja czy wreszcie zupełnie inna
koncepcja po kilku pivotach – nie ma znaczenia. Dla kogoś zarabianie
niewielkich pieniędzy ale robiąc jednocześnie coś co się kocha może być
znacznie większym sukcesem niż stworzenie „nowego” Facebooka.
Na szczęście startupy z którymi miałem przyjemność współpracować
w ramach projektu Platform Startowych mają zapewnione stabilne finansowanie i perspektywy rozwoju co najmniej na okres najbliższych kilkunastu miesięcy, wiec mogę śmiało zaprzeczyć temu twierdzeniu J Podchodząc
jednak do tematu nieco bardziej poważnie obawiam się, że procent niepowodzeń faktycznie jest bardzo wysoki. Posiłkując się przykładem działania
8.1 POIG (Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka), z poprzedniej
perspektywy finansowej, także de facto dedykowanego startupom można
powiedzieć, ze sukces rozumiany jako przetrwanie przedsiębiorstwa po
ustaniu finansowania publicznego osiągnęło nie 10% projektów a co najwyżej 1%.
Mam mieszane uczucia w tym aspekcie. Generalnie, wsparcie w postaci
dawania samych pieniędzy bardzo psuje rynek. Wzmacnia jedynie roszczeniowy stosunek do instytucji udzielających takiego wsparcia. Po drugie
naprawdę „innowacyjny” pomysł, rozumiany przeze mnie jako posiadający
rzeczywisty potencjał rynkowy, nie ma czasu na biurokratyczne procedury,
nieodzowne przy finansowaniu unijnym.
Nie ma czegoś takiego jak jeden wystandaryzowany, „idealny” proces inkubacji. W moim mniemaniu kluczowym jest indywidualne, spersonalizowane podejście do każdego pomysłu i zapewnienie mu możliwie najlepszej
ścieżki rozwoju w kluczowych aspektach. Pamiętajmy jednak, żeby „nie
zagłaskać” startupowca bo po wyjściu z pod klosza inkubacji nie poradzi
sobie z wyzwaniami rynku.

Po dsu mow an i e
W czasie gdy rozwój biznesu może mieć charakter globalny, na znaczeniu
w uzyskiwaniu przewagi konkurencyjnej i osiąganiu wysokiej wartości dodanej, coraz większego znaczenia zaczyna nabierać, opieranie rozwoju firmy na
wiedzy, a szczególnie na szybkim i skutecznym jej powiększaniu, magazynowaniu i przetwarzaniu. Kolejnym etapem rozwoju przedsiębiorstwa typu start-up jest otwarcie się ich na innowacje, w tym na te zewnętrzne, które mądrze
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wykorzystane mogą zdecydować o sukcesie firmy. Bardzo ważne jest, że startup’y to firmy mikro lub małe, sprawia to, że czas reakcji zarządu na zmiany jest
stosunkowo krótki, a na pewno krótszy od tego jaki potrzebuje duże przedsiębiorstwo. Tak więc czas na zamiany, o którym mówili eksperci w wywiadzie powinien być w tych firmach wykorzystywany do uzyskania przewagi. Czas, w którym
rozwiązania technologiczne – „innych”, sprzęgnięte z własnymi innowacjami
start-up’ów dają oczekiwany sukces rynkowy. Następnym krokiem jaki muszą
uczynić nowi przedsiębiorcy to elastyczne podejście do nowych modeli biznesowych. Formuła, w oparciu o którą działa młoda firma, uwzględniała rozwiązania
wynikające z szybko zmieniającej się rzeczywistości rynkowej. W ocenie autorów
opracowania wartym podkreślenia jest to, że opracowanie zostało przygotowane
przez osoby zaangażowane w realizacje projektu TechnoParkBiznesHub (ekspert
i beneficjent), natomiast wywiady kwestionariuszowe zostały przeprowadzone
z ekspertami projektu. Pozyskano w ten sposób materiał, oryginalny, przesycony
nieznanym w Polsce doświadczeniem (konkurs w ramach POPW był jednym
z pierwszych w naszym kraju) dlatego w ocenie autorów warto traktować odpowiedzi jako oryginalny wkład w rozwój nauki i bazę wiedzy dla wszystkich obecnych i przyszłych zarządzających i uczestników programów rozwoju i akceleracji
start-up’ów. Celem takich działań jest to, aby nie popełnić błędów takich jakie
miały miejsce w przypadku firmy Theranos, którą Lobby medyczne nienawidziło,
eksperci kochali. Cztery lata temu miała 30 lat i została najmłodszą miliarderką
na świecie. Elizabeth Holmes, szefowa firmy Theranos miała wizję. – Chcemy dać
ludziom prawo do badań krwi, kiedy tylko tego potrzebują – mówiła. Po czterech latach zwodzenia lekarzy, pacjentów i inwestorów, Holmes może skończyć
w więzieniu.
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Unia bankowa jako nowy mechanizm nadzorczy.
Dylemat dla Polski
Banking Union as a new supervisory mechanism.
A dilemma for Poland
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Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi
na pytanie czy Polska powinna przystąpić do
europejskiej unii bankowej w jej obecnym
kształcie. Artykuł analizuje kryzys finansowy jako przyczynę powstania projektu
unii bankowej, jej przewidywany kształt oraz
dokonuje ocenę sensowności przystąpienia
Polski do nowo tworzonej instytucji.
Zapoczątkowany w USA w 2007 roku kryzys
bankowy przeniósł się do Unii Europejskiej,
gdzie doprowadził do wzrostu zadłużenia krajów członkowskich, które ratowały
rodzime instytucje finansowe przed upadkiem. W celu uniknięcia podobnej sytuacji
w przyszłości powstał projekt unii bankowej na którą składają się jednolite przepisy
oraz mechanizmy nadzoru i uporządkowanej likwidacji. Centralnym nadzorem mają
być objęte wszystkie banki znajdujące się
w krajach strefy euro, których aktywa przekraczają ustawowy poziom. Udział państw
członkowskich, które nie przyjęły wspólnej
waluty jest dobrowolny.
Autorzy dokonują oceny unii bankowej oraz
jej potencjalnego wpływu na europejski
system finansowy.
W artykule przyjęto hipotezę, przystąpienie
Polski do Unii Europejskiej jest niekorzystne
i obarczone niepewnością.

k l u c z o w e : unia bankowa,
kryzys finansowy, Unia Europejska, strefa
euro, sektor finansowy.

The purpose of the article is to answer the
question whether Poland should join the
European banking union in its current
shape.. The article analyzes the financial
crisis as the reason for the creation of the EU
banking project and its anticipated shape as
well as evaluating whether it is sensible for
Poland to join this institution. The global
banking crisis started in 2007 in the United
States and soon spread to the European
Union, where it resulted in an increase in
public debt as member countries tried to
save domestic financial institutions. In order
to avoid such a situation in the future the
idea if a banking union has been introduced. The union will consist of uniform rules
and mechanisms for supervision and orderly
liquidation. All banks in Eurozone countries,
which are above a statutory threshold will be
under central supervision. Membership for
non-Eurozone member countries is optional.
The authors assess the European Union and
its impact on the European financial system.
The article accepts the hypothesis that Poland’s accession to the European Union is unfavorable and uncertain.

crisis, European Union, eurozone, financial
sector.
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Wprowa d z e n i e
Zapoczątkowany w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych kryzysy finansowy
w istotny sposób odbił się na światowej gospodarce. W Unii Europejskiej przełożył się m.in. na problemy sektora bankowego, które zmusiły państwa członkowskie do ratowania kluczowych instytucji finansowych z publicznych pieniędzy.
Zapoczątkowane w ten sposób błędne koło zadłużenia wzmogło dyskusję nad
koniecznością głębszej integracji w europejskim sektorze bankowym.
Poniższy artykuł zorganizowany jest w następujący sposób: część druga analizuje przyczyny kryzysu oraz jego wpływ na Unię Europejską, część trzecia poświęcona jest kształtowi Unii Bankowej, na którą składają się jednolite przepisy oraz
mechanizmy nadzoru i uporządkowanej likwidacji, część czwarta dokonuje oceny
koncepcji unii bankowej i udziela rekomendacji dla ewentualnego członkostwa
Polski, zaś część piąta podsumowuje.
Celem artykułu jest udzielenie odpowiedzi na pytanie czy Polska powinna
przystąpić do europejskiej unii bankowej w jej obecnym kształcie.
Hipoteza: przystąpienie Polski do unii bankowej w jej obecnym kształcie jest
niekorzystne i obarczone niepewnością.

1 . Probl e my e urop e j sk i e go s ektora b an kowego
prz e d k r y z y s em st ref y e uro
Żeby zrozumieć problemy europejskiego sektora bankowego należy cofnąć
się do początku 2007 r., kiedy w Stanach Zjednoczonych został zapoczątkowany
kryzys finansowy, który okazał się największą zapaścią rynków finansowych
porównywaną nawet z wielkim kryzysem z lat 30. XX wieku. Załamanie kredytów
subprime należy przyjąć jako czynnik główny i najważniejszy, który wpłynął na
zaburzenia na innych rynkach finansowych.
Sierpień 2007 r. był przełomowy dla europejskiej gospodarki. W tym roku BNP
Paribas zawiesił możliwość wypłat z trzech funduszy inwestycyjnych na rynku
obligacji zabezpieczonych kredytami hipotecznymi subprime, co spowodowane
było brakiem możliwość wyceny tych aktywów. W mediach błyskawicznie pojawiła się informacja o możliwości bankructwa lub zagrożeniu upadłością globalnych instytucji finansowych. Wiadomości te były dla wielu zaskoczeniem, jako że
powszechnie panowała opinia o niemożliwości poniesienia straty od posiadanego
kapitału.
W ostatnim latach geneza kryzysu finansowego była szeroko analizowana
zarówno przez naukowców, jak również w raportach różnego rodzaju instytucji,
np. Komisji Europejskiej czy Banku Rozrachunków Międzynarodowych (Konopczak, Sieradzki, Wiernicki, 2010).
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Żeby zrozumieć jak ważną rolę odegrał kryzys w całościowej globalnej gospodarce oraz jakie przełożenie może to mieć na dalsze funkcjonowanie bankowości,
za której błędy mogą płacić nawet przyszłe pokolenia, warto przytoczyć chociażby
przykład upadku banku Lehman Brothers, po którym nastąpiła reakcja łańcuchowa i wiele globalnych instytucji straciło w krótkim czasie około 50% wartości
kapitału, czyli około 640 mld USD (Turner, et al., 2010).
W licznych opracowaniach jako główny czynnik kryzysu wymieniano tzw.
kredyty subprime, które były przewidziane dla mniej zamożnych obywateli chcących nabyć nieruchomość. Na początku była to nisza rynkowa dla banków mogących pozyskać kolejną grupę docelową, jednak z biegiem czasu zaczęły pojawiać
się problemy ze spłatami zaciągniętych kredytów hipotecznych stawiające wiele
gospodarstw domowych w obliczu bankructwa. Zła ocena zdolności kredytowej
doprowadziła do udzielenia kredytów osobom nieposiadającym stałego dochodu
potocznie nazwanych „NINJA”1.
Kredyt ten jednak nie był jedynym czynnikiem mającym wpływ na globalny
kryzys finansowy. Wśród pozostałych należy wymienić chociażby podane
w raporcie Komisji Europejskiej następujące zjawiska o charakterze makro-,
mikroekonomicznym. W upowszechnionym modelu udzielające kredytów banki
cedowały ryzyko na inne podmioty za pomocą sekurytyzacji oraz instrumentów
pochodnych. Przyczyniło się to do utrudnienia wyceny zagrożeń związanych
z kredytami subprime przez klientów banków.
Wzrost popytu na produkty hipoteczne spowodował podwyższenie stopy
procentowej kredytów. Zmiany w oprocentowaniu stały się druzgocące dla
wielu kredytobiorców ponieważ koszty kredytów często znacząco przewyższały
ich możliwości finansowe. W konsekwencji banki zaczęły borykać się ze wzrastającym problemem niespłacalności kredytów, a przejmowanie od dłużników
nieruchomości spowodowało kolejny spadek cen rynkowych przy jednoczesnym
spadku popytu. Mechanizm ten przy obecnym globalnym połączeniu instytucji
finansowych przeniósł problemy gospodarki Stanów Zjednoczonych na sektory
finansowe na całym świecie.
Oddając skalę problemu, należy pamiętać również o depozytach, które
w owym czasie były zgromadzone na kontach bankowych i panice, która pojawiła
się w momencie upadku Lehman Brothers, również wśród inwestorów europejskich. Brak pełnych informacji o rzeczywistej skali zaangażowania poszczególnych
instytucji finansowych (w szczególności banków) na rynku kredytów subprime
stanowił jedną z przyczyn istotnego spadku zaufania między nimi (wzrost ryzyka
kredytowego kontrahenta) oraz zwiększenia awersji do ryzyka. Z czasem rządy
1

Ang. no income, no job, no assets – określenie to stosowano w odniesieniu do osób nieposiadających dochodu, pracy i zabezpieczenia, które jednak przed kryzysem na rynku subprime
w Stanach Zjednoczonych mogły uzyskać kredyt hipoteczny.
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wielu państw m.in. Francji, Niemiec, Irlandii, Portugali oraz Hiszpanii stały się
jedynym ratunkiem przed upadkiem krajowych sektorów bankowych.
W tabeli 1 przedstawiono udział kredytów mieszkaniowych w aktywach oraz
relacji do PKB.
Tabela 1. Udział kredytów mieszkaniowych (stan na koniec 2008 r.).
Kraj
Estonia
Dania
Litwa
Łotwa
Portugalia
Hiszpania
Polska
Finlandia
Holandia
Czechy
Szwecja
Grecja
Słowacja
Niemcy
Węgry
EU27
Bułgaria
Francja
Wielka Brytania
Irlandia
Włochy
Cypr
Słowenia
Belgia
Austria
Rumunia
Malta
Luksemburg

Udział kredytów mieszkaniowych
w aktywach
w PKB
28,3%
39,3%
23,2%
108,9%
22,9%
18,8%
22,2%
31,0%
21,8%
63,3%
19,3%
59,6%
17,7%
12,9%
17,6%
36,6%
16,8%
63,2%
14,9%
15,5%
14,3%
39,1%
14,1%
26,9%
13,0%
13,2%
12,2%
38,5%
11,8%
13,9%
11,3%
38,2%
10,8%
11,7%
9,6%
35,4%
8,9%
43,3%
8,1%
61,9%
7,3%
16,8%
7,3%
50,6%
6,9%
9,2%
6,8%
25,1%
6,7%
25,3%
6,1%
3,8%
5,3%
38,7%
1,7%
43,5%

Źródło: Urząd Komisji Nadzoru Finansowego (2011). Wnioski wypływające z kryzysu
finansowego z perspektywy nadzorczej. [online, dostęp: 2017-10-28] Dostępny
w Internecie: http://docplayer.pl/6356741-Wnioski-wyplywajace-z-kryzysufinansowego-z-perspektywy-nadzorczej.html.

Do wzmożenia paniki na rynkach finansowych przyczyniło się załamanie
rynkowych cen nieruchomości, co w konsekwencji dalej pogorszyło sytuacje
udzielających kredyty banków, które zaczęły ponosić kolejne straty. Jedynym
rozwiązaniem okazały się krótkoterminowe pożyczki międzybankowe bez których
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wiele instytucji finansowych musiałoby ogłosić bankructwo co zapoczątkowałoby
efekt domina.
Następnym problemem pojawiającym się podczas kryzysu było znaczne
zwiększenie dźwigni finansowej stosowanej przez banki, a co za tym idzie w bilansach banków wzrosła ona dramatycznie w stosunku do podstawowej działalności
gospodarczej w ciągu ostatniego stulecia (Turner, et al., 2010). Problematyczna
była również strategia realizowana przez szereg banków w okresie poprzedzającym kryzys, która polegała na zwiększeniu ich aktywów w wyceniane w wartości
godziwej. Starano się stosować opcję „out of the money”, czyli „poza pieniądzem”,
przenosząc tym samym ryzyko na inne podmioty. W opcji tej inwestor zarabia
powyżej normalnej wydajności lub premię z przejęciem ryzyka tak długo, jak
długo ryzyko nie zmaterializuje się.
Do zmiany charakteru typowej transakcyjności w sektorze finansowym przyczyniły się przede wszystkim niższe koszty udzielanych kredytów, większa konkurencyjność produktowa, proces zmian, stworzenie nowych podmiotów w sektorze finansowym (m.in. fundusze private equity oraz fundusze hedgingowe) oraz
nowe rozwiązania polityczne, prawne i regulacyjne.
Ryzyko przemieszcza się tam, gdzie regulacja jest najsłabsza więc istnieją naturalne granice tego, co strategie regulacyjne mogą rozsądnie i obiektywnie osiągnąć. Cały czas istnieje bardzo duża luka w zakresie naukowym oraz pozostaje
kilka otwartych pytań dotyczących niektórych segmentów bankowości, w szczególności tych, z których przychody wydają się być na bardzo wysokim poziomie.
Wszystkie wspominane wyżej czynniki doprowadziły do podstawowego pytania: co i jak należy zmienić, jakie instrumenty akty prawne wprowadzić, żeby
zredukować ryzyko wystąpienia podobnych problemów w przyszłości? Przed
kryzysem wielu ekonomistów twierdziło, że problem jest zbyt mocno akcentowany i rynek kredytów samodzielnie wróci do równowagi. Przeszłość pokazała,
że tak się niestety nie stało i wiele banków było zagrożonych upadkiem. Problemy
finansowe banków z kolei doprowadziły w wielu krajach europejskich (m.in.:
Włochy, Hiszpania, Portugalia i Hiszpania) do niskiego, a niejednokrotnie nawet
ujemnego wzrostu gospodarczego, znacznego wzrostu bezrobocia oraz spadku
dochodów. Żeby ratować zaistniałą sytuację wiele państw musiało zdecydować się
na uruchomienie dodatkowych środków w celu ratowania upadających banków.
Środki, które zostały przeznaczone na walkę z kryzysem, obciążyły deficyt budżetowy krajów członkowskich. To z kolei pociągnęło za sobą ogólny wzrost kosztu
kapitału w gospodarce, dalszą recesję i wzrost zadłużenia publicznego.
Rządy poszczególnych państw zaczęły szukać oszczędności w strefie socjalnej
oraz jednocześnie próbować przerzucić odpowiedzialność na obywateli i sprawić,
by zapłacili za błędy instytucji finansowych.
W zestawieniu zaprezentowanym w tabeli 2 przedstawiono zadłużenie wybranych krajów Unii Europejskiej do PKB w latach 2005, 2007–2010.
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Tabela 2. Dług publiczny wybranych krajów Unii Europejskiej (w % PKB).
Kraj

Rok
2005

2007

2008

2009

2010

UE 27 krajów

62,8

59,0

62,5

74,7

80,1

Strefa euro 17 krajów

70,1

66,3

70,1

79,8

85,3

Belgia

92,0

84,1

89,3

95,9

96,2

Czechy

28,4

27,9

28,7

34,4

37,6

Dania

37,8

27,5

34,5

41,8

43,7

Niemcy

68,6

65,2

66,7

74,4

83,2

Irlandia

27,2

24,8

44,2

65,2

92,5

Grecja

100,0

107,4

113,0

129,3

144,9

Hiszpania

43,1

36,2

40,1

53,8

61,0

Francja

66,4

64,2

68,2

79,0

82,3

Włochy

105,4

103,1

105,8

115,5

118,4

Węgry

61,7

67,0

72,9

79,7

81,3

Malta

69,7

62,1

62,2

67,8

69,0

Holandia

51,8

45,3

58,5

60,8

62,9

Austria

64,2

60,2

63,8

69,5

71,8

Polska

47,1

45,0

47,1

50,9

54,9

Portugalia

62,8

68,3

71,6

83,0

93,3

Wielka Brytania

42,5

44,4

54,8

69,6

79,9

Źródło: Gadowski, W. (2011). Dyscyplinowanie Unii? To nic nowego. [online, dostęp:
2017-10-28]. Dostępny w Internecie: https://www.obserwatorfinansowy.pl/
tematyka/makroekonomia/dyscyplinowanie-unii-to-nic-nowego.

W obliczu niepokojących zmian, które zaczęły dotykać każdej sfery gospodarki, w 2012 r. po raz pierwszy otwarcie zaczęto mówić o szeregu zmian, które
powinny nastąpić w zakresie regulacji prawnej.

2 . Z a łoż e n i a i st r u ktur a u n i i b an kowej
Celem powstania unii bankowej jest zapewnienie bezpieczeństwa i wiarygodności systemu bankowego w Unii Europejskiej oraz przeprowadzenie ewentualnej
restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków, bez konieczności finansowania z pieniędzy podatników i z minimalnym wpływem na realną gospodarkę.
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Podstawą unii bankowej jest jednolity zbiór przepisów oraz dwa mechanizmy:
jednolity mechanizm nadzoru (ang. Single Supervisory Mechanism – SSM) oraz
jednolity mechanizm restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji (ang. Single
Resolution Mechanism – SRM). Uczestnictwo w unii bankowej jest obowiązkowe
dla wszystkich krajów będących w strefie euro oraz dobrowolne dla unijnych
krajów spoza niej. Państwa, które w przyszłości przystąpią do strefy euro automatycznie dołączą również do unii bankowej. Unia bankowa powstała w następstwie kryzysu finansowego zapoczątkowanego na przełomie 2007/2008 roku, więc
do jej głównych zadań należy zwiększenie stabilności finansowej europejskiego
systemu bankowego oraz zagwarantowanie, że unijne banki będą w stanie przeciwstawić się przyszłym kryzysom. W sytuacji upadku banku unia bankowa ma
zapewnić, że do jego ratowania nie zostaną użyte pieniądze podatników. Ponadto,
unia ma doprowadzić do zmniejszenia fragmentyzacji rynku poprzez harmonizację przepisów sektora finansowego (RE, 2017d).

2. 1. Je dnolity z biór prz e pis ów
Jednolity zbiór przepisów jest podstawą unii bankowej oraz regulacji w sektorze finansowym Unii Europejskiej. Tworzące go przepisy dotyczą wymogów kapitałowych wobec banków oraz firm inwestycyjnych, poprawy systemu gwarancji
depozytów i zarządzania upadającymi bankami. Akty ustawodawcze wchodzące
w skład jednolitego zbioru przepisów obowiązują wszystkie instytucje i produkty
finansowe w Unii Europejskiej. Wymogi kapitałowe mają na celu zapewnienie
większej odporności sektora finansowego na przyszłe kryzysy przez utrzymanie
kapitałów banków na adekwatnym poziomie. Dzięki temu unijne instytucje finansowe mogą lepiej zarządzać ryzykiem oraz bez przeszkód kontynuować swoją
działalność w przypadku zewnętrznych wstrząsów. Przepisy dotyczące wymogów
kapitałowych stanowią przeniesienie do unijnej legislacji postanowień międzynarodowej umowy Bazylea III i dotyczą m.in. wymogów w zakresie kapitałów
własnych i płynności, dźwigni finansowej, buforów zabezpieczających i antycyklicznych, premii bankowców oraz zarządzania i przejrzystości. W celu zapobiegnięcia panice związanej z ryzykiem niewypłacalności banków system gwarancji
depozytów zapewnia te same zabezpieczenia deponentów w całej Unii Europejskiej. Ostatecznie jednolity zbiór przepisów ma za zadanie minimalizację szkód
związanych z ewentualnym kryzysem bankowym poprzez ochronę finansów
publicznych oraz realnej gospodarki przed skutkami upadku banku. W takich
sytuacjach przepisy przewidują uporządkowaną restrukturyzację oraz likwidację
upadającego banku.
Najważniejsze akty prawne tworzące jednolity zbiór przepisów to IV dyrektywa o wymogach kapitałowych (CRD IV) i rozporządzenie o wymogach kapitałowych (CRR), zmieniona dyrektywa o systemach gwarancji depozytów (DGS)
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oraz dyrektywa o naprawie oraz restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji
banków (BRRD) (RE, 2017a).

2.2. Je dnolity me ch aniz m na d z orcz y
Jednym z dwóch filarów unii bankowej jest jednolity mechanizm nadzorczy
(Single Supervisory Mechanism – SSM), którego zadaniem jest zapewnienie, że
instytucje kredytowe działające w ramach Unii przestrzegają jednolitego zbioru
przepisów, czyli weryfikacja czy spełniają wymogi ostrożnościowe. W wypadku
wykrycia posiadania przez nie słabych stron SSM ma dopilnować ich naprawienia. Działania te mają zapewnić, że w sytuacji kryzysu finansowego zminimalizowane zostaną transgraniczne skutki upadku banków. Mechanizm działa przez
połączoną strukturę Europejskiego Banku Centralnego (EBC) oraz organów
nadzorczych państw członkowskich. W ramach EBC została powołana Bankowa
Rada ds. Nadzoru, która kieruje działaniem mechanizmu. W składa Rady wchodzą przewodniczący oraz wiceprzewodniczący (mianowani przez Radę Unii
Europejskiej), czterech przedstawicieli EBC oraz po jednym przedstawicielu
z każdego kraju członkowskiego objętego unią bankową. Warto zaznaczyć, że
kraje nienależące do strefy Euro, ale objęte SSM mają w Radzie pełne prawo głosu.
W ramach SSM EBC sprawuje bezpośredni nadzór nad bankami, których aktywa
przekraczają 30 mld EUR lub 20% PKB kraju, w którym działają. Nadzór polega
na prowadzeniu regularnych kontroli banków, a w szczególności sposobu udzielania i zaciągania pożyczek oraz dokonywanych inwestycji. Banki, które nie podlegają bezpośredniej kontroli EBC nadzorowane są przez instytucje krajowe, które
skupiają się na ochronie praw konsumentów, przeciwdziałaniu praniu pieniędzy,
usługach płatniczych oraz nadzorze nad filiami banków państw trzecich. Instytucje kredytowe, które nie przestrzegają jednolitego zbioru przepisów muszą liczyć
się z karami oraz ryzykiem odebrania licencji.
SSM został powołany rozporządzeniem Rady powierzającym Europejskiemu
Bankowi Centralnemu szczególne zadania w związku z nadzorem ostrożnościowym nad instytucjami kredytowymi, zmienionym rozporządzeniem 1093/2010
w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego oraz oświadczeniem Rady o zasadach głosowania w Europejskim Urzędzie Nadzoru Bankowego (RE, 2017b).

2.3. Je dnolity me ch aniz m re st r u ktu r yz a c j i
i up orząd kow ane j li kw id a c ji
Drugim filarem unii bankowej jest jednolity mechanizm restrukturyzacji
i uporządkowanej likwidacji (Single Resolution Mechanism – SRM), którego zadaniem jest zapewnić, że w przypadku upadku banku działającego w ramach unii
zminimalizowane są koszty ponoszone przez podatników oraz realną gospodarkę.
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Mechanizm tworzony jest przez Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji oraz Wspólny Fundusz na Cele Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Do kompetencji Rady należy planowanie i wdrażanie programów restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji transgranicznych i dużych
banków znajdujących się w unii bankowej, które znalazły się na progu upadłości. W skład Rady wchodzą przewodniczący wykonawczy, 4 członkowie pełnoetatowi oraz po jednym przedstawicielu z każdego kraju członkowskiego unii
bankowej (podczas sesji plenarnej) lub przedstawiciele państw, w których siedzibę
mają zagrożony bank i jego oddziały (podczas sesji wykonawczej). Narzędziem
używanym przez SRM w celu realizowania swoich funkcji jest – ustanowiony
na poziomie ponadnarodowym i finansowany przez sektor bankowy – Jednolity Fundusz Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji. Środki wpływające
do funduszu zbierane są przez władze poszczególnych krajów członkowskich
i docelowo wynosić mają równowartość 1% całkowitej kwoty depozytów gwarantowanych wszystkich banków działających w ramach unii bankowej. Fundusz
używany jest w przypadku wyczerpania innych metod, takich jak umorzenia lub
konwersja długu. W sytuacji, w której EBC ustala, że bank objęty jego nadzorem
jest zagrożony upadłością informuje o tym Jednolitą Radę ds. Restrukturyzacji
i Uporządkowanej Likwidacji. Rada ustala następnie czy z punktu widzenia interesu publicznego należy dokonać restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji,
a jeżeli warunki nie są spełnione, bank jest likwidowany zgodnie z prawem krajowym. Jeżeli warunki są spełnione, Rada ustala program, który określa narzędzia
oraz sposób korzystania z Funduszu. Program wchodzi w życie w ciągu 24 godzin
od decyzji Rady, jeżeli w tym czasie zostanie on przyjęty również przez Komisję
Europejską (RE, 2017c).

3. Wp ły w un i i b an kowe j n a europ ejsk i system
f inans ow y
3. 1. Uni a b an kow a – dy le mat d l a Polsk i
Obecnie Polska jest krajem będącym poza strefą euro i nic nie wskazuje na to,
żeby w najbliższym czasie to się zmieniło. Oczywiście można podejmować próbę
zwrócenia uwagi czy warto jest być w strukturach wspólnej waluty, jednak nie
jest to tematem pracy. Zwolennicy członkostwa Polski w unii bankowej argumentują, że jest to wielka zmiana, która może zagrozić krajom członkowskim spoza
strefy euro. Kluczowym czynnikiem jest zaufanie do rynków finansowych oraz
fakt, że powstanie „lepszy” i bardziej skuteczny system bankowy niż ten sprzed
kryzysu. Analizując jednak kryzys finansowy opisany w poprzednich rozdziałach,
znamienne wydaje się, iż to właśnie Polska z tego kryzysu wyszła obronną ręką.
(tabela 1 i 2).
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Można stwierdzić, że działania, które zostały zainspirowane w okresie transformacji systemowej zarówno przez Międzynarodowy Fundusz Walutowy, jak
również Bank Światowy przyniosły wymierne korzyści. Czy zatem nie wydaje
się prostym rozwiązaniem wdrożenie owych rozwiązań również w krajach Unii
Europejskiej? Istotnym wyzwaniem wydaje się stworzenie nadzoru bankowego
również dla krajów spoza strefy euro, którym na drodze konsensusu zaproponowano ścisłą współpracę. Pojawienie się nowego nadzoru bankowego to ogromne
wyzwanie dla polskiego regulatora. Do wspólnego europejskiego mechanizmu
może bowiem zostać wprowadzone państwo, które samodzielnie decyduje o polityce monetarnej.
Obecnie Komisja Nadzoru Finansowego współpracuje z wieloma instytucjami
europejskimi. Zaproponowane zmiany spowodują współpracę tylko z jedną
– EBC. Korzyści, jakich należy szukać, to przede wszystkim bycie w „centrum
operacyjnym” Europy. Powinno to mieć znaczenie, gdy coraz częściej mówi się
o podziale Unii Europejskiej na różne prędkości. Jednocześnie trzeba sobie zadać
pytanie, czy bycie blisko głównego nurtu jest ważniejsze niż utrata kontroli nad
bankami w Polsce.
Przy ocenie zasadności przystąpienia Polski do unii bankowej kluczowe jest
zadanie sobie pytania, w jakich okolicznościach unia powstała i które problemy
miała rozwiązać. W trakcie kryzysu w strefie euro wiele państw członkowskich
wpadło w błędne koło ratowania banków przez państwo. Sektor publiczny zadłużał się ratując instytucje finansowe, co pogarszało jego rating oraz wycenę obligacji i jeszcze bardziej pogarszało sytuację banków, które były w ich posiadaniu.
Unia bankowa ma na celu zapobiegnięcie tej sytuacji w przyszłości poprzez ujednolicone regulacje oraz ustanowienie wspólnotowych mechanizmów i narzędzi. W Polsce opisana sytuacja nie miała miejsca. Dzięki restrykcyjnemu prawu
bankowemu polskie instytucje finansowe nie posiadały wiele „toksycznych”
aktywów i ich problemem nie była bieżąca działalność w Polsce, lecz powiązanie z zagranicznymi spółkami matkami. Ponadto, polski sektor bankowy na tle
innych krajów członkowskich ma relatywnie niski stosunek aktywów bankowych
do PKB. Zgodnie z danymi Międzynarodowego Funduszu Walutowego w 2014
dla Polski wskaźnik ten wynosił jedynie 66% co lokuje Polskę na końcu unijnego rankingu. Jednolity Fundusz Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji będzie więc bardziej potrzebny krajom, takim jak: Cypr, Dania lub Hiszpania, gdzie aktywa sektora bankowego przekraczają PKB nawet dwukrotnie. Dla
porównania: „2011 r. w Irlandii aktywa banków były 8-krotnie wyższe od PKB,
a poziom długu publicznego wynosił 108,2% PKB. W innych krajach wskaźniki te
kształtowały się odpowiednio: w Wlk. Brytanii 6-krotnie i 85,7% PKB; we Francji
4-krotnie i 85,8% PKB; w Holandii 4-krotnie i 65,2% PKB; a w Niemczech 3-krotnie i 81,2% PKB” (Szpringer, 2017, s. 2).
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Można powiedzieć, że w przypadku unii bankowej Polska znajduje się
w odwrotnej sytuacji niż w sprawie członkostwa w Unii Europejskiej. Polska
jest największym beneficjentem europejskich funduszy strukturalnych, ponieważ znajduje się na niższym poziomie rozwoju niż kraje starej Unii Europejskiej.
Natomiast w wypadku unii bankowej Polska byłaby jednym z krajów najwięcej
tracących, ponieważ jej sektor bankowy jest w dobrej kondycji i nie znajduje się
w niej wiele instytucji finansowych, które byłyby ratowane przez unijne środki.
Badania przeprowadzone przez Dirka Schoenmaker`a i Arjena
Siegmann`a z Uniwersytetu Amsterdamskiego w 2013 r. pokazały, że ze względu
na swój rozmiar i strukturę sektora bankowego Polska poniosłaby największą
stratę z dołączenia do unii bankowej ze wszystkich państwa spoza strefy Euro.
Obliczyli oni efekt netto (liczony jako różnica między korzyścią, będącą udziałem
danego państwa w korzyściach całkowitych, a kosztem będącym udziałem danego
państwa w kosztach całkowitych) przystąpienia krajów do wspólnego projektu.
Polska byłaby płatnikiem netto oraz nie osiągnęła dodatkowych korzyści, byłaby
natomiast zobligowana do ponoszenia kosztów utrzymania unii bankowej.
Znamienne jest też, iż zarówno Wielka Brytania, jak i Szwecja nie rozważały
przystąpienia do unii bankowej, mimo że odniosłyby z tego największą korzyść,
ponieważ przyjęły założenie, że w sytuacji kryzysu lepiej byłoby im skupić środki
na ratowaniu tylko własnych instytucji finansowych (Schoenmaker, Siegmann,
2017).
Tabela 3. Sektor bankowy oraz dług publiczny w krajach Unii Europejskiej w 2016 roku.
Kraj

Stosunek kapitału do
aktywów bankowych

Kredyty niespłacone
jako% kredytów bankowych

Dług publiczny jako%
PKB

Austria

7,33

2,70

83,6

Belgia

7,05

3,43

105,7

Bułgaria

11,63

13,17

29

Chorwacja

14,04

13,61

82,9

Cypr

10,44

48,68

107,1

Czechy

7,26

4,59

36,8

Dania

7,40

3,21

37,7

Estonia

10,83

0,87

9,4

Finlandia

5,63

.

63,1

Francja

5,94

3,64

96,5

Niemcy

5,98

1,69

68,1

Grecja

10,70

36,30

180,8

Węgry

.

7,37

73,9

Islandia

.

.

.
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Kraj
Włochy

Stosunek kapitału do
aktywów bankowych

Kredyty niespłacone
jako% kredytów bankowych

Dług publiczny jako%
PKB

5,49

17,12

132

Łotwa

9,96

3,65

40,6

Litwa

8,63

3,66

40,1

Luksemburg

7,36

1,67

20,8

Malta

7,51

5,43

57,6

Holandia

5,69

2,53

61,8

Polska

9,51

4,05

54,1

Portugalia

8,42

11,84

130,1

Rumunia

8,92

9,62

37,6

Słowacja

10,98

4,44

51,8

Słowenia

.

5,07

78,5

Hiszpania

7,79

5,64

99

Szwecja
Wielka Brytania

.

1,04

42,2

7,03

0,94

88,3

. - dane niedostępne
Źródło: opracowanie własne na podstawie Bank Światowy, DataBank [online, dostęp:
2018-03-30] Dostępny w Internecie: https://data.worldbank.org/indicator oraz
Eurostat [online, dostęp: 2018-03-30] Dostępny w Internecie: http://ec.europa.
eu/eurostat/tgm/download.do?tab=table&plugin=1&language=en&pcode=teina225.

Niewątpliwie kosztem związanym z nieprzystąpieniem Polski do unii bankowej
jest marginalizacja kraju w Unii Europejskiej. Idea Europy dwóch prędkości jest
tym bliższa, im mniejsza jest wola integracji krajów spoza strefy euro. Mimo tego,
zasadność przystąpienia przez Polskę do unii bankowej w jej obecnym kształcie
jest niewielka. Polska stanie się częścią unii automatycznie w momencie przyjęcia
wspólnej waluty i będzie to istotnym elementem integracji gospodarczej z Unią
Europejską, jednak do tego momentu wydaje się, że najlepszym rozwiązaniem
jest obserwacja tego projektu i uzależnienie decyzji o przystąpieniu, w momencie,
gdy pojawi się kolejny kryzys na rynku bankowym. Tabela nr 4 przedstawia argumenty „za” i „przeciw” przystąpieniu do unii bankowej.
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Tabela 4. Argumenty „za” i „przeciw” przystąpieniu Polski do Unii Bankowej.
ARGUMENTY ZA PRZYSĄPIENIEM DO UNII ARGUMENTY PRZECIW PRZYSTĄPIENIU DO
BANKOWEJ
UNII BANKOWEJ
1. Przyjęcie jednolitego mechanizmu nadzorczego.
1. Utrata kontroli nad Bankami w Polsce.
2. Przyjęcie jednolitych standardów regulacyjnych –
znaczne ograniczenie rozbiezności interesów pomiędzy nadzorcami w kraju macierzystym, a nadzorcami
w kraju goszczacym

2. Według obliczeń (D. Schoenmaker, A. Siegmann,
Efficiency Gains of a European Banking Union,
Duisenberg School of Finance – Tinberen Institute
Discussion Paper, TI 13-26/IV/DSF 51, s. 22; Winners of European Banking Union) Polska poniosłaby
największą stratę z dołączenia do Unii Bankowej ze
wszystkich państw spoza strefy euro
3. Ze względu na wielkość i skalę oddziaływania Unia 3. Proponowany nadzór jest nowym i niesprawdzoBankowa jest gwarantem stabilości finansowej
nym systemem
4. W przypadku bycia poza jednolitym mechanizmem 4. Zwiększenie kosztów operacyjnych krajowych bannadzorczym, Polska pozostanie w grupie państw cha- ków – dostosowanie się do wymogów Unii Bankowej
rakteryzujących się wyższym ryzykiem, co będzie (ten sam model raportowania)
miało również negatywne konsekwencje dla kosztu
pozyskania ewentualnego finansowania
5. Przystąpienie gwarantuje bycie w centrum operacyjnym Europy – większa integracja rynków finansowych
6. Sektory finansowe będące poza Unią Bankową
narażone będą na negatywne oddziaływanie (kraje
spoza Unii Bankowej mogą mieć znacznie większą
zmienność rentowności papierów dłużnych)

5. Kraje spoza strefy Euro – nie będą miały dostępu
do taniego pieniądza i mechanizmów stabilizacyjnych
6. Konieczność ponoszenia składek na Fundusz Kontroli Likwidacji (SRF)

7. Wspólny system gwarantowania depozytów powi- 7. Komisja Nadzoru Finansowego w Polsce straci
nien wzmocnić bezpieczeństwo środków – odpowie- większość swoich kompetencji względem banków
dzialność będą ponosić podatnicy unijni – a nie jak
obecnie podatnicy z jednego kraju
8. Fundusz Kontroli Likwidacji (SRF) ma większą siłę 8. Nadzór Unijny obejmować będzie w szczególności
oddziaływania niż krajowy fundusz
duże banki z krajów posiadających Euro (EBC będzie
koncentrował się przede wszystkim na instytucjach
istotnych, których aktywa przekraczają 30 mlnd Euro)
9. SSM (jednolity mechanizm nadzorczy) nadzoruje 9. Utrata kontroli nad transgranicznymi transferami
przepływy transgraniczne, co stwarza szansę na mini- płatności wewnątrz grup bankowych (obecnie w kommalizację szoków na rynku walutowych kredytów petencjach polskiego nadzoru)
hipotecznych w przyszłości

Źródło: opracowanie własne na podstawie: E. Balcerowicz (red.), Unia bankowa – skutki
dla UE, strefy euro i dla Polski, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych,
Zeszyty BRE Bank – Case 2012 nr 123, A. Czajkowska, Dylematy dla polski związane z przystąpieniem do unii bankowej, „Studia Prawno-ekonomiczne”, t. CI,
2016, s. 179–192, P.J. Szpunar, Czy Polska powinna przystąpić do unii bankowej?,
„Miesięcznik Finansowy Bank” 2015, nr 1 (262), B. Lepczyński (red.), Konsekwencje przystąpienia polski do unii bankowej, Instytut Badań nad Gospodarką
Rynkową, Gdańsk 2014.
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3.2. Impleme nt a c j a B a z y le a I I I w Pols ce
W kontekście dyskusji nad ewentualnym członkostwem Polski w unii bankowej istotne jest zwrócenie uwagi na kwestię zasad Bazylea III. Prace nad zasadami Bazylea III rozpoczęły się w 2010 r. w wyniku wspólnych ustaleń grupy
G20 i dotyczyły zaleceń odnośnie współczynnika wypłacalności, współczynnika
płynności finansowej oraz wskaźnika dźwigni finansowej. Istotną zmianą powiązaną z pierwszym z tych elementów był wzrost roli kapitałów najwyższej jakości.
Ponadto, minimalne wartości wszystkich wspomnianych współczynników miały
być stopniowo zwiększane do 2019 r. Bazylejski Komitet ds. Nadzoru Bankowego (BCBS) wprowadził również nieuwzględnione wcześniej wskaźniki płynności, którymi są Liquidity Coverage Ratio (LCR) oraz Net Stable Funding Ratio
(NSFR) (Waligóra, 2013).
W kolejnych latach założenia Bazylea III ewoluowały i w 2015 r. BCBS przedstawiła grupie G20 główne założenia reformy dotyczące podnoszenia jakości
i poziomu kapitału, poprawy identyfikacji ryzyka przez banki, ograniczania
dźwigni finansowej i nadmiernej koncentracji, regulacji makro-ostrożnościowych, zasad zarządzania ryzykiem płynności, odpowiedzialnego zarządzania
oraz nadzoru nad bankami. Po trwających trzy lata negocjacjach w 2018 r. BSBC
ostatecznie wydała ostatnią grupę regulacji w ramach Bazyla III. Poprzez nowelizację CRD IV i CRR reforma ta zostanie wprowadzona do europejskiego prawa.
W okresie gdy Bazylea III była stopniowo wprowadzana przyniosła wymierne
korzyści dla stabilności europejskiego sektora bankowego. Przeprowadzony
w 2017 r. monitoring wdrażania zaleceń Bazylei III pokazał, że od 2011 r. poziom
kapitału CET 1 największych europejskich banków wzrósł do 13,4% (Ramotowski, 2018).
Istotne jest, żeby zaznaczyć, że normy narzucane w ramach Bazylea III
(uwzględnione w opisanym wcześniej jednolitym zbiorze przepisów) stały się
częścią unijnego prawa i tym samym obowiązują wszystkie kraje członkowskie
niezależnie od ich uczestnictwa w strefie euro oraz unii bankowej. Ponadto, dla
polskich banków spełnienie kryteriów Bazylea III jest prostsze niż dla wielu ich
odpowiedników w pozostałych krajach członkowskich i potwierdza to zdanie
autorów, że uczestnictwo Polski w unii bankowej nie jest konieczne (Waligóra,
2013).
Powyższa opinia o polskim sektorze bankowym nie powinna być jednak utożsamiana ze stwierdzeniem, że kraj jest wolny od afer finansowych. W ostatnich
latach głośne stały się sprawy instytucji takich jak Amber Gold, aczkolwiek są to
podmioty nie będące bankami. Ponadto, warto zaznaczyć, że od czasów powołania Komisji Nadzoru Finansowego w 2006 r. w Polsce upadło tylko kilka spółdzielcza kas oszczędnościowo-kredytowych, które są instytucjami para bankowymi (Bankier.pl, 2018).
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Po dsu mow an i e
W swojej historii Unia Europejska niejednokrotnie na kryzys reagowała
projektami mającymi na celu zwiększenie integracji. Zgodnie z tą zasadą zapoczątkowany w 2007 r. w Stanach Zjednoczonych kryzys finansowy, który przełożył się następnie na kryzys w strefie euro, zaowocował przyspieszeniem prac
nad unią bankową, która miałaby za cel stabilizację europejskiego systemu bankowego. W zamyśle ustawodawców dzięki wdrożeniu bardziej rygorystycznych,
jednolitych przepisów oraz mechanizmów regulacji i uporządkowanej likwidacji
europejskie instytucje finansowe będą bardziej odporne na zewnętrzne wstrząsy,
a pieniądze podatników nie będą już używane do ich ewentualnego ratowania.
Uczestnictwo w unii bankowej jest obowiązkowe dla krajów strefy euro
i dobrowolne dla pozostałych krajów członkowskich, więc często pojawia się
pytanie czy partycypacja w tym projekcie byłoby opłacalna dla Polski. Autorzy
argumentują, że ponieważ polski sektor bankowy jest dobrze uregulowany i znajduje się w stabilnej kondycji Polska prawdopodobnie więcej wpłacałaby do wspólnotowego funduszu niż miałaby okazję z niego korzystać. Pozostałe elementy
unii bankowej jakimi są nadzór (w tym wypadku krajowy, a nie unijny) i przepisy Bazylei III działają w Polsce bez uczestnictwa w tym projekcie. Konkluzją
jest więc, że unia bankowa jest słuszną inicjatywą dla Unii Europejskiej, jednak
w obecnej sytuacji członkostwo Polski w tym projekcie jest dla niej nieopłacalne.
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Summar y

S ł o w a k l u c z o w e : rozwój pracowni-

Keywords:

Celem artykułu jest analiza rozwoju kapitału ludzkiego w firmach z sektora MŚP
zlokalizowanych w województwie podkarpackim jako rezultatu wsparcia z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020
oraz Krajowego Funduszu Szkoleniowego.
Rozwój zasobów ludzkich jest podstawowym sposobem niwelowania dysproporcji
między regionami, ale ma również znaczenie
dla podnoszenia konkurencyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP. Kapitał ludzki stanowi
także podstawą budowania przewagi konkurencyjnej województwa podkarpackiego nad
innymi województwami. .

ków, sektor MŚP, zasoby ludzkie, województwo podkarpackie, konkurencyjność.

The purpose of the article is to analyze the
development of human capital in companies
from the SME sector located in the Podkarpackie Voivodeship as a result of support
from the Regional Operational Program
of the Podkarpackie Voivodeship for
2014–2020 and the National Training Fund.
Development of human resources is a basic
method to reduce disparities in economic
development of regions, but also it has an
importance of improving competitiveness
of enterprise from the SME sector. Human
capital is also the basis for building a competitive advantage of the Podkarpackie Voivodeship over other voivodships.

employee development,
SME sector, human resources, Podkarpackie
Voivodeship, competitiveness.
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Wstę p
Mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa stanowią obecnie największy potencjał
rozwoju regionów pragnących osiągnąć konkurencyjność na tle innych regionów
naszego kraju1 i Europy2. Zarazem firmy z sektora MŚP stanowią zdecydowaną
większość przedsiębiorstw działających w województwie podkarpackim, dlatego
też należy przypisać im szczególną rolę w rozwój regionu podkarpackiego3.
Na rozwój przedsiębiorstwa z sektora MŚP wpływa wiele czynników. Trzy
z nich są kluczowe – odpowiednio wyszkolony personel, sprzęt i technologie.
W oparciu o nie można budować nowoczesną, sprawną firmę z sektora MŚP.
Zatem do utrzymania się na rynku, a tym bardziej do rozwoju firmy z sektora
MŚP, niezbędne są inwestycje. Zazwyczaj dotyczą one aktywów trwałych – nowocześniejszych, bardziej wydajnych urządzeń, sprawnych pojazdów do przewozu
ludzi i towarów, nowych, większych biur czy hal produkcyjnych, a także wartości
niematerialnych – programów komputerowych, znaków towarowych4. Nierzadko
w ferworze rozwoju przedsiębiorstwa, pracodawcy zapominają o najważniejszym
jego aktywie – o pracownikach5. Zatrudniając nowe osoby, pracodawcy wymagają od nich wysokich kwalifikacji, potwierdzenia ukończenia licznych kursów,
dobrej znajomości języków obcych, a kiedy już zostaną one zatrudnione, często
pracodawcy zostawiają ich samymi sobie, nie dbając o poszerzanie ich wiedzy
i zdobywanie nowych umiejętności, ewentualnie ograniczając te działania do
niezbędnego minimum, a przecież inwestowanie w kapitał ludzki – jak wynika
z przeprowadzonego badania na zlecenie PwC – może przynieść w krótkim
czasie pokaźny zwrot, sięgający nawet 1,60 zł z każdej zainwestowanej złotówki6.
Z kolei pracownicy zadowoleni z tego, że pracodawca dba o ich rozwój, odpłacą
się wyższą wydajnością, nowymi pomysłami, będą lepiej i szybciej radzić sobie
z realizacją powierzonych im zadań. Przykładowo, uzyskane kompetencje interpersonalne przyczynią się do poprawy atmosfery w firmie oraz do pogłębienia
relacji z klientami. Z kolei lepsza znajomość języków obcych wśród pracowników
1

2

3

4

5

6

A. Jabłoński, M. Jabłoński, Efektywność przedsiębiorstw sektora MŚP a wzrost konkurencyjności
regionów. Dobre praktyki w przedsiębiorstwach z subregionu Zagłębia Dąbrowskiego, Katowice
2012, s. 57 oraz Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Raport o stanie sektora małych
i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2017, s. 61.
P. Chaber, J. Łapiński, M. Nieć, J. Orłowska, R. Zakrzewski, Sektor małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce i Unii Europejskiej, Warszawa 2017, s. 11.
P. Chaber, J. Łapiński, M. Nieć, J. Orłowska, R. Zakrzewski, Ł. Widła-Domaradzki, A. Domaradzka, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, Warszawa 2017, s. 18.
U. Pauli, Inwestycje rozwojowe małych i średnich przedsiębiorstw. Perspektywa cyklu rozwoju
organizacji i kapitału całkowitego, Warszawa 2017, s. 77–81.
S. Lachiewicz, M. Matejun, Zarządzanie rozwojem małych i średnich przedsiębiorstw, Warszawa
2011, s. 380–382.
PwC, SARATOGA Human Capital Benchmarking. Podsumowanie wyników Badania Saratoga
w Edycji 2015, Warszawa 2015, s. 4.
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może przynieść za sobą łatwiejszą komunikację z zagranicznymi kontrahentami
oraz ułatwić firmom z sektora MŚP wkraczanie na nowe rynki7.
Rolę rozwoju zasobów ludzkich eksponuje w swoich dokumentach także
Międzynarodowa Organizacja Pracy, w szczególności Konwencja Nr 142 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 23 czerwca 1975 r. Dotycząca roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich8 oraz towarzyszące jej
Zalecenie nr 150 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 04 czerwca 1975 r.
Dotyczące roli poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich9. Konieczność rozwoju zasobów ludzkich wynika również z aktów unijnych. Traktat amsterdamski z dnia 02 października 1997 r. w tytule VII „Zatrudnienie” dał podstawy europejskiej polityce zatrudnienia10. Państwa członkowskie
zobowiązały się do podjęcia działań na rzecz opracowania skoordynowanej
polityki zatrudnienia i wspierania wykwalifikowanej, wyszkolonej i zdolnej do
adaptacji siły roboczej. Z kolei na szczycie Rady Europejskiej w Lizbonie w dniach
23–24 marca 2000 r. przyjęto Agendę Lizbońską11. Wyznaczyła ona Unii Europejskiej nowy, strategiczny cel na najbliższe dziesięciolecie – stworzenie opartej na
wiedzy, a zarazem bardziej konkurencyjnej i dynamicznej gospodarki na świecie,
zdolnej do systematycznego wzrostu gospodarczego, zapewniającej większą liczbę
lepszych miejsc pracy w warunkach większej spójności społecznej, zaś kompendium działań służących realizacji tego celu nazwano Strategią Lizbońską12. Jej
celem była m.in. inwestycja w rozwój zasobów ludzkich. Wobec tego w tym zakresie podkreśliła konieczność dostosowania systemów edukacji i kształcenia do
7

8

9

10

11

12

P. Lipa, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności
zawodowej w świetle przepisów prawa pracy, Warszawa 2016, s. 119–122.
Konwencja Nr 142 Międzynarodowej Organizacji Pracy z dnia 23 czerwca 1975 r. Dotycząca roli
poradnictwa i kształcenia zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, Genewa 1975 (tekst jedn.:
Dz. U. z 1979 r. Nr 29 poz. 164 z późn. zm.).
Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Zalecenie Nr 150 dotyczące roli poradnictwa i kształcenia
zawodowego w rozwoju zasobów ludzkich, [w:] Konwencje i zalecenia Międzynarodowej
Organizacji Pracy 1919–2012, Tom II 1974–2012, Warszawa 2014, s. 838–860.
Zob. Traktat z Amsterdamu z dnia 02 października 1997 r. Zmieniający Traktat o Unii Europejskiej,
Traktaty ustanawiające Wspólnoty Europejskie i niektóre związane z nimi akty, Amsterdam 1997
(tekst jedn.: Dz. Urz. WE 1997 C 340, s. 1 z późn. zm.): „Państwa Członkowskie i Wspólnota
działają, zgodnie z niniejszym tytułem, w celu wypracowania strategii dla zatrudnienia,
a w szczególności w celu wsparcia siły roboczej wykwalifikowanej, przeszkolonej i zdolnej do
dostosowania się, jak również rynków pracy reagujących na zmiany gospodarcze, mając na
względzie osiągnięcie celów określonych w artykule B Traktatu o Unii Europejskiej i artykule 2
niniejszego Traktatu”.
A. Demczuk, Od raportu Bangemanna do Strategii Europa 2020. Rozwój społeczeństwa informacyjnego
w polityce Unii Europejskiej – bilans 15 lat, [w:] ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIESKŁODOWSKA LUBLIN – POLONIA, VOL. XXIII, 2 SECTIO K, Lublin 2016, s. 31.
A. Budzyńska, M. Duszczyk, M. Gancarz, E. Gieroczyńska, M. Jatczak, K. Wójcik, Departament
Analiz Ekonomicznych i Społecznych. Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Strategia
Lizbońska. Droga do sukcesu Zjednoczonej Europy, Gdańsk 2002, s. 7.
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potrzeb gospodarki opartej na wiedzy, która stanie się najbardziej konkurencyjną
i dynamiczną gospodarka światową. Służyć temu powinno zwiększenie nakładów
na inwestycje w zasoby ludzkie13.
Jednakże, pomimo licznych zalet rozwoju zasobów ludzkich wielu przedsiębiorców z sektora MŚP unika tej formy inwestycji w podnoszenie kompetencji
swoich pracowników. Główny powód to koszty, drugim jest obawa o odpływ
wyszkolonych kadr, a dokładniej rzecz ujmując – obawiają się oni bowiem, że
pracownicy, po zdobyciu nowych kwalifikacji, poczują się pewniej na rynku pracy
i poszukają nowego miejsca zatrudnienia, co w konsekwencji spowoduje to, że
pracodawca poniesie koszty, a korzyści czerpać będzie konkurencyjna firma.
I choć doświadczenie pokazuje, że obawy te w większości przypadków są nieuzasadnione, bo pracownicy nie porzucają tak łatwo pracodawcy, który dba o ich
rozwój, to jednak sytuacje takie mogą się czasami zdarzyć. W związku z tym
istotne pozostaje to jak firmy z sektora MŚP mogą ograniczyć to ryzyko, a jednocześnie jak znacznie zwiększyć zwrot z inwestycji w kapitał ludzki oraz skąd
i w jaki sposób firmy z sektora MŚP mogą pozyskać dodatkowe środki na rozwój
zasobów ludzkich swoich pracowników ?
Mając na uwadze dofinansowanie działań związanych z rozwojem zasobów ludzkich dla firm z sektora MŚP zlokalizowanych na terenie województwa
podkarpackiego należy wskazać, że z pomocą tym przedsiębiorcom we wskazanym zakresie mogą przyjść pieniądze z Krajowego Funduszu Szkoleniowego
będącego w dyspozycji urzędów pracy, albo z dotacji w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–202014.

1 . Kraj ow y Fu ndus z S z kol en i ow y
Polski ustawodawca w rozdziale 14 pt. „Instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich” ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wprowadził instrumenty dotyczące rozwoju zasobów ludzkich15. Nie definiuje jednak w ustawie ani pojęcia zasobów ludzkich, ani rozwoju
zasobów ludzkich. Niemniej jednak w doktrynie podnosi się, że zasobami ludzkimi są pracownicy aktywnie uczestniczący w funkcjonowaniu rzedsiębiorstwa16.
Biorąc pod uwagę miejsce regulacji, trzeba uznać, iż celem ustawodawcy jest
13

14

15

16

E. Okoń-Horodyńska, K. Piech, Strategia Lizbońska a możliwości budowania gospodarki opartej
na wiedzy w Polsce – wnioski i rekomendacje, Warszawa 2005, s. 13.
K. Wlaźlak, Regionalny program operacyjny jako instrument realizacji rozwoju regionalnego
w latach 2014–2020, [w:] Rozwój regionalny – instrumenty realizacji i rola samorządu
województwa, K. Bandarzewski (red.), M. Stec (red.), Warszawa 2015, s. 86–89.
Rozdział 14 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) (u.p.z.).
Z. Góral (red.), E. Bielak-Jomaa, A. Drabek, M. Paluszkiewicz, E. Staszewska, M. Włodarczyk,
T. Wrocławska, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa
2016, s. 781.
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przyznanie priorytetu tym działaniom, które sprzyjają wzmocnieniu przedsiębiorstwa i zachowaniu miejsc pracy przez umożliwienie rozwoju zawodowego
pracowników. Zachowanie miejsc pracy może odbywać się w drodze podnoszenia, doskonalenia czy uzupełniania kwalifikacji zawodowych pracowników17 i to
właśnie określa ustawodawca mianem rozwoju zasobów ludzkich. Ponadto należy
wskazać, że zmieniające się warunki na rynku pracy wymagają od pracowników
zwiększenia mobilności zawodowej18, ponieważ ułatwia ona odpowiednio szybką
reakcję na konkretne potrzeby rynku pracy. Zarazem zwiększaniu mobilności
zawodowej służy wsparcie udzielane pracownikom w postaci kształcenia zawodowego, które nie tylko wzmacnia ich pozycję na rynku pracy, lecz także umożliwia
zwiększenie ich konkurencyjności19.
W związku z tym bardzo pozytywnie należy odnieść się do wprowadzonych
przez u.p.z. rozwiązań w zakresie wpierania konwersji zawodowej pracowników
mając na uwadze to, że w obecnej sytuacji gospodarczej kapitał ludzki20 nabiera
coraz większego znaczenia w procesie budowania pozycji konkurencyjnej na
rynku21. Ludzie stanowią istotny zasób strategiczny każdego przedsiębiorstwa,
a zwłaszcza przedsiębiorstwa z sektora MŚP22. Tym samym trzeba wskazać, że
zasób ten jest źródłem kreowania wartości oraz osiągania pozycji konkurencyjnej.
W związku z tym sukcesu przedsiębiorstwa z sektora MŚP należy więc upatrywać głównie w kapitale ludzkim. Rozwój pracowników rozumiany jako systematyczne pomnażanie ich wiedzy i umiejętności, a także doskonalenie ważnych
zachowań i motywacji23, umożliwia nie tylko utrzymanie, ale również powiększanie dystansu wobec konkurencji24. Wobec tego należy zaznaczyć, że o przewadze
konkurencyjnej na rynku decydują w coraz większym stopniu wiedza i umiejętności zatrudnionych pracowników. Poziom wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników warunkują wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, szczególnie w dłuższym okresie. Bez kompetentnych pracowników trudno mówić
17

18

19

20

21
22
23

24

L. Florek, Ochrona miejsc pracy a interesy pracowników, pracodawców i bezrobotnych, [w:] Prawo
pracy a bezrobocie, L. Florek (red.), Warszawa 2003, s. 20.
S. Sirko, Mobilność pracowników, Warszawa 2007, s. 66, R. Krzysztofik, Wpływ mobilności
zawodowej i migracji na rynek pracy miast i regionów, Dąbrowa Górnicza 2011, s. 52 oraz
H. Kotarski, Kapitał ludzki i kapitał społeczny a rozwój województwa podkarpackiego, Rzeszów
2013, s. 126.
P. Lipa, Podnoszenie kwalifikacji zawodowych bezrobotnych i pracowników jako źródło mobilności
zawodowej w świetle przepisów prawa pracy, Warszawa 2016, s. 189–194.
G. Wronowska, Kapitał ludzki: ujęcie teoretyczne, Kraków 2012, s. 12–13 oraz Z. Antczak, Kapitał
intelektualny i kapitał ludzki w ewoluującej przestrzeni organizacyjnej: (w optyce badawczej
knowledge management), Wrocław 2013, s. 201–203.
A. Rundo, Kapitał ludzki a innowacyjność przedsiębiorstw, Warszawa 2013, s. 44–45.
T. Gruszecki, Kapitał ludzki jako zasób firmy, Lublin 1991, s. 22.
J. Wiśniewski, Kapitał ludzki organizacji: od motywacji do zaangażowania, Szczecin 2012,
s. 227–229.
M. Dobi, Kapitał ludzki w perspektywie ekonomicznej, Kraków 2011, s. 101.
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o podnoszeniu jakości produktów czy poziomu obsługi klientów25. Trudno też
mówić o innowacjach czy rozwoju przedsiębiorstwa. Dlatego tak ważne staje się
podnoszenie kompetencji pracowników z sektora MŚP26. Oznaczać to może, że
firmy z sektora MŚP zaczynają w coraz większym stopniu dostrzegać konieczność
inwestowania w ludzi, aby umożliwić im osiąganie lepszych efektów i pełniejsze wykorzystanie ich talentów. Wobec tego rozwój firm z sektora MŚP wymaga
ciągłej inwestycji w pracowników27.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy (KFS) jest instrumentem wspierającym inwestowanie w rozwój zasobów ludzkich firm z sektora MŚP28. Krajowy Fundusz
Szkoleniowy stanowi wydzieloną cześć Funduszu Pracy29, przeznaczoną na dofinansowanie kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców z sektora
MŚP30, podejmowanego z inicjatywy lub za zgodą pracodawcy. Celem utworzenia KFS jest zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące z powodu
kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki. Zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno
pozycję firm z sektora MŚP jak i samych pracowników na konkurencyjnym
rynku pracy, jak również przyczynić się do konkurencyjności samego regionu, na
którym zlokalizowana jest siedziba firmy31.
Zgodnie z postanowieniami art. 69 a ust. 1 i 2 u.p.z. „Środki Funduszu Pracy
w formie Krajowego Funduszu Szkoleniowego przeznacza się na finansowanie
działań na rzecz kształcenia ustawicznego pracowników i pracodawców. Powiatowe urzędy pracy mogą przeznaczyć środki KFS na finansowanie działań obejmujących: kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy, na które składają się:
określenie potrzeb pracodawcy w zakresie kształcenia ustawicznego w związku
z ubieganiem się o sfinansowanie tego kształcenia ze środków KFS, kursy i studia
podyplomowe realizowane z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminy
umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, badania lekarskie i psychologiczne
wymagane do podjęcia kształcenia lub pracy zawodowej po ukończonym kształceniu, ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków w związku z podjętym kształceniem, a także określanie zapotrzebowania na zawody na rynku pracy,
25

26
27
28
29

30

31

R. Drewniak, A. Goździewska-Nowicka, I. Posadzińska, Uwarunkowania działalności małych
i średnich przedsiębiorstw. Przywództwo, Marketing, Budżet, Warszawa 2017, s. 111–114.
S. Roszkowska, Kapitał ludzki a wzrost gospodarczy w Polsce, Łódź 2013, s. 133.
M. Leszczyński, Inwestowanie w kapitał ludzki: wybrane problemy, Kielce 2007, s. 33.
www.mpips.gov.pl/praca/instrumenty-rozwoju-zasobow-rynku-pracy.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy w roku 2018. Materiał informacyjny dla pracodawców, Warszawa 2018, s. 1 (dostęp: www.rzeszow.praca.gov.pl).
Art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach
rynku pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) (u.p.z.).
M. Culepa, M. Rotkiewicz, D. Wołoszyn-Kądziołka, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 440–441.

Patrycja Stępień-Mazur
Dofinansowanie działań związanych z rozwojem zasobów ludzkich dla firm...

101

badanie efektywności wsparcia udzielonego ze środków KFS, promocję KFS oraz
konsultacje i poradnictwo dla pracodawców w zakresie korzystania z KFS32”.
Należy zwrócić uwagę, że źródłem finansowania działań na rzecz kształcenia
ustawicznego pracowników i pracodawcy z sektora MŚP na terenie województwa podkarpackiego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego jest pula środków
Funduszu Pracy określona w formie pozycji planu finansowego Funduszu Pracy
na dany rok. Środki te mogą być przeznaczone wyłącznie na dofinansowanie
działań obejmujących pięć grup działań: koszty projektu szkoleniowego (mając
na uwadze to, iż obejmują one koszty określania potrzeb szkoleniowych pracodawcy, kursów i studiów podyplomowych pracowników, które realizowane są
z inicjatywy pracodawcy lub za jego zgodą, egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń i innych dokumentów potwierdzających
kompetencje, nabyte przez uczestnika projektu szkoleniowego, koszty badań
lekarskich i psychologicznych wymaganych dla podjęcia kształcenia lub pracy
w danym zawodzie po ukończeniu kształcenia, ubezpieczenia od nieszczęśliwych
wypadków uczestników projektu szkoleniowego), określanie zapotrzebowania
na kompetencje i kwalifikacje na rynku pracy, badanie efektywności wsparcia
udzielonego ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego, promocję Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz konsultacje i poradnictwo dla pracodawców
w zakresie korzystania z Krajowego Funduszu Szkoleniowego33.
Szczegółowy sposób i tryb przyznawania środków z Krajowego Funduszu
Szkoleniowego określa rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia
14 maja 2014 r. W sprawie przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego34. Zgodnie z § 2 r.s.p.ś wysokość środków na realizację przez powiatowy urząd pracy poszczególnych zadań wymienionych w art. 69 a ust. 2 u.p.z.
określa starosta niezwłocznie po uzyskaniu od marszałka województwa informacji o limicie środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego oraz organizuje nabór
wniosków pracodawców o przyznanie środków z tego Funduszu na sfinansowanie kosztów kształcenia ustawicznego. Nabór wniosków ma formę ogłoszenia na
tablicy informacyjnej w siedzibie powiatowego urzędu pracy oraz w postaci elektronicznej, z wykorzystaniem stron internetowych urzędu35.
32

33

34

35

Art. 69 a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. O promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) (u.p.z.).
Z. Góral (red.), E. Bielak-Jomaa, A. Drabek, M. Paluszkiewicz, E. Staszewska, M. Włodarczyk,
T. Wrocławska, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 781–782.
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. W sprawie
przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 117 z późn. zm.) (r.s.p.ś.).
§ 2 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. W sprawie
przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 117 z późn. zm.) (r.s.p.ś.).
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Należy zwrócić uwagę, że Krajowy Fundusz Szkoleniowy wspiera pracodawców chcących inwestować w kapitał ludzki. Równocześnie Krajowy Fundusz
Szkoleniowy jest narzędziem pomocnym w doskonaleniu umiejętności zawodowych oraz umożliwiającym dostosowanie się pracowników do zmian zachodzących w gospodarce oraz kierunków działań wynikających ze strategii przedsiębiorstwa. Ponadto odgrywa istotną rolę w motywowaniu do dokształcania
się pracowników (jednocześnie ułatwia on pracodawcy pozyskiwanie środków
finansowych na kształcenie swojej załogi) i – co ważne – również i pracodawców,
którzy w przypadku podjęcia szkolenia także mogą korzystać ze wsparcia materialnego w ramach KFS36.
Środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą również wspomóc rozwój
kapitału ludzkiego wśród pracodawców z sektora MŚP, którzy obecnie borykają
się ze znalezieniem wykwalifikowanych pracowników na lokalnym rynku pracy.
Dla wielu przedsiębiorców jest to duża szansa, aby przy ograniczonym budżecie doszkolić swoich pracowników. W związku z tym należy zwrócić uwagę, że
Krajowy Fundusz Szkoleniowy jest rozwiązaniem systemowym, adresowanym
do pracodawców, wspomagającym przekwalifikowanie lub aktualizację wiedzy
i umiejętności osób pracujących, mając na uwadze to, że celem utworzenia KFS
było zapobieganie utracie zatrudnienia przez osoby pracujące, z powodu kompetencji nieadekwatnych do wymagań dynamicznie zmieniającej się gospodarki37.
Wobec tego należy zaznaczyć, że zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy
powinno poprawić zarówno pozycję firm z sektora MŚP mających swoją siedzibę
w województwie podkarpackim, jak i samych pracowników na konkurencyjnym
rynku pracy38, co w konsekwencji przełoży się na większą konkurencyjność firmy,
a w następstwie tego na konkurencyjność tego regionu. Zatem z jednej strony
KFS jest narzędziem, który może ochronić dotychczasowych pracowników przed
bezrobociem, bo pracodawca nie musi szukać nowych osób tylko rozwijać możliwości już zatrudnionych, a z drugiej – wsparciem podnoszenia konkurencyjności
firm z sektora MŚP.
Kolejno należy zaprezentować jak pracodawca z sektora MŚP może starać się
o dofinansowanie kształcenia ustawicznego z Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Zgodnie z postanowieniami art. 69 b ust. 1 u.p.z. „na wniosek pracodawcy,
na podstawie umowy, starosta może przyznać środki z KFS na sfinansowanie
ww. kosztów, o których mowa w art. 69 a ust. 2 pkt 1 u.p.z., w wysokości 80%
36

37

38

Z. Góral (red.), E. Bielak-Jomaa, A. Drabek, M. Paluszkiewicz, E. Staszewska, M. Włodarczyk,
T. Wrocławska, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 780.
M. Culepa, M. Rotkiewicz, D. Wołoszyn-Kądziołka, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 442.
G. Dębicka-Ozorkiewicz, Wykorzystanie Krajowego Funduszu Szkoleniowego w doskonaleniu
działalności organizacji rzemieślniczych, [w:] Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej, Organizacja i Zarządzanie z. 88, Nr kol. 1948/2016, s. 80.
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tych kosztów, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym
roku na jednego uczestnika, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw w wysokości
100%, nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na
jednego uczestnika39”.
Podstawą sfinansowania kosztów kształcenia ustawicznego jest zawierana
między starostą a pracodawcą umowa o finansowanie działań obejmujących
kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy. Warunkiem jej zawarcia jest
złożenie przez pracodawcę zainteresowanego uzyskaniem w powiatowym urzędzie pracy właściwym ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce prowadzenia działalności wniosku w postaci papierowej lub elektronicznej40. W przypadku
pozytywnego rozstrzygnięcia starosta zawiera z pracodawcą umowę o finansowanie działań obejmujących kształcenie ustawiczne pracowników i pracodawcy41.
Treść umowy określa § 7 r.s.p.ś. Wskazuje ona m.in. wysokość środków
z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na finansowanie działań, o których mowa
we wniosku, sposób i termin rozliczenia otrzymanych środków oraz rodzaje
dokumentów potwierdzających wydatkowanie środków, warunki zwrotu przez
pracodawcę środków w przypadku nieukończenia kształcenia ustawicznego przez
uczestnika (z uwzględnieniem ich powodów), warunki zwrotu przez pracodawcę
środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem,
sposób kontroli wykonywania umowy i postępowania w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wykonywaniu umowy. Powinno z niej także wynikać
zobowiązanie pracodawcy do zawarcia z pracownikiem (korzystającym z finansowania określonej formy kształcenia) umowy, która określa prawa i obowiązki
stron, w szczególności zasady zwrotu środków w przypadku nieukończenia przez
pracownika szkolenia z powodu jego odejścia z pracy42.
Urzędy pracy dysponują środkami Krajowego Funduszu Szkoleniowego do
wyznaczonych limitów43. Na podstawie umowy zawartej między starostą a pracodawcą, na wniosek pracodawcy, starosta może przyznać środki na sfinansowanie kosztów szkolenia ustawicznego w wysokości 80% tych kosztów (pracodawca
pokrywa 20% kosztów szkolenia), nie więcej jednak niż 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Środki Krajowego Funduszu
39

40

41
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Art. 69 b ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku
pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r. poz. 1265 z późn. zm.) (u.p.z.).
§ 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. W sprawie
przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 117 z późn. zm.) (r.s.p.ś.).
M. Culepa, M. Rotkiewicz, D. Wołoszyn-Kądziołka, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa 2015, s. 443.
§ 7 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 maja 2014 r. W sprawie
przyznawania środków z Krajowego Funduszu Szkoleniowego (tekst jedn.: Dz. U. z 2018 r.
poz. 117 z późn. zm.) (r.s.p.ś.).
www.mpips.gov.pl/praca/instrumenty-rozwoju-zasobow-rynku-pracy.
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Szkoleniowego przyznawane są na dany rok budżetowy. Zatem działania, o których
sfinansowanie wnioskuje pracodawca, muszą zostać rozpoczęte w roku, na który
zostały przyznane środki. Jeżeli szkolenie, studia czy inna forma kształcenia obejmują więcej niż jeden rok, wydaje się, że słuszne jest przyjęcie możliwości przekazywania środków na ten cel w rocznych transzach, w taki sposób, aby terminy
przekazywania środków przez starostę umożliwiły pracodawcy pokrycie należności instytucji oferującej kształcenie ustawiczne. Terminy wypłaty kolejnych transz
powinny być określone w umowie zawartej między starostą i pracodawcą44.
Warto także zaznaczyć, że ustawodawca nie wprowadził żadnych ograniczeń
co do liczby szkoleń dla jednego pracownika, które mogą być finansowane ze
środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego. Oznacza to, że może on otrzymać
środki na kilka różnych form kształcenia jednego pracownika45.
Ponadto należy zwrócić uwagę, że sfinansowane mogą być koszty kształcenia pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę zarówno na czas
próbny, jak i czas określony, czy też nieokreślony. Beneficjentem szkolenia może
być również osoba znajdująca się w okresie wypowiedzenia umowy o pracę, mając
na względzie jedynie to, że z analizy ww. przepisów u.p.z. oraz r.s.p.ś. wynika, że
pracodawca może zawrzeć z pracownikiem umowę na formę kształcenia ustawicznego, która ma rozpocząć się w przyszłości.

2 . Pr ior y te ty w yd at kow an i a Kraj owego Fundusz u
S zkol e niowe go w roku 2 0 1 8
Minister właściwy ds. pracy określił następujące priorytety wydatkowania
Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2018 r: priorytet nr 1 tj. wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych, priorytet nr 2 wsparcie kształcenia ustawicznego
w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy oraz
priorytet nr 3 wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach
lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury
pomostowej46.
W formułowaniu priorytetów wydatkowania środków KFS na rok 2018
kluczową rolę odegrała konieczność zapobiegania coraz bardziej widocznym na
44

45

46

Z. Góral (red.), E. Bielak-Jomaa, A. Drabek, M. Paluszkiewicz, E. Staszewska, M. Włodarczyk,
T. Wrocławska, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 784.
Z. Góral (red.), E. Bielak-Jomaa, A. Drabek, M. Paluszkiewicz, E. Staszewska, M. Włodarczyk,
T. Wrocławska, Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Komentarz, Warszawa 2016, s. 785.
Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy w roku 2018. Materiał informacyjny dla pracodawców, Warszawa 2018, s. 3 (dostęp: www.rzeszow.praca.gov.pl).
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rynku pracy lukom kompetencyjnym, utrudniającym rekrutację pracowników
w wielu dziedzinach działalności gospodarczej. Zatem należy zaznaczyć, że priorytet nr 1 promuje działania szkoleniowe zapobiegające utracie zatrudnienia i ma
ułatwić tzw. rekrutację wewnętrzną na stanowiska w zawodach, w których występują niedobory kadrowe. Określając ten priorytet minister właściwy ds. pracy
wyszedł naprzeciw oczekiwaniom partnerów społecznych, głównie pracodawców, którzy dostrzegają braki nie tylko kompetencji ściśle zawodowych, wąsko
–specjalistycznych, ale także ogólno – zawodowych, koniecznych do zapewnienia
skutecznej współpracy w zespole i z klientami zewnętrznymi, czy pełnienia funkcji organizatorskich, czy też kierowniczych.
Przyjęte sformułowanie priorytetu nr 1 pozwala na sfinansowanie kształcenia
ustawicznego w zakresie umiejętności ogólno – zawodowych (w tym tzw. kompetencji miękkich), o ile powiązane są one z wykonywaniem pracy w zawodzie deficytowym47. Zatem przedsiębiorca z sektora MŚP, który chce spełnić wymagania
priorytetu nr 1 powinien udowodnić, że wskazana forma kształcenia ustawicznego dotyczy zawodu deficytowego na terenie danego powiatu bądź województwa, a dokładnie zidentyfikowanego jako deficytowy w oparciu o wyniki najbardziej aktualnych badań lub analiz, takich jak np.: „Barometr zawodów”.
„Barometr zawodów” to jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr
dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe48. Zawody
deficytowe to takie, w których w najbliższym roku nie powinno być trudności
ze znalezieniem pracy, gdyż zapotrzebowanie pracodawców będzie w ich przypadku duże, a podaż pracowników chętnych do podjęcia zatrudnienia i mających
odpowiednie kwalifikacje – niewielka. Z kolei zawody zrównoważone to takie,
w których liczba ofert pracy będzie zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych
do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt zrównoważą się).
Natomiast zawody nadwyżkowe, w których znalezienie pracy może być trudniejsze ze względu na małe zapotrzebowanie oraz wielu kandydatów chętnych
do podjęcia pracy i spełniających wymagania pracodawców. Barometr pokazuje
zapotrzebowanie na zawody w każdym z powiatów w Polsce, lecz nie tylko. Barometr dostępny jest także na poziomie województw49.
Liczba grup zawodów deficytowych w województwie podkarpackim wzrosła
w stosunku do ubiegłego roku (z 25 grup w 2017 r. do 28 grup w 2018 r.). Aktualnie
do zawodów najbardziej poszukiwanych na podkarpackim rynku pracy należą:
betoniarze i zbrojarze, blacharze i lakiernicy samochodowi, brukarze, cieśle
i stolarze budowlani, dekarze i blacharze budowlani, diagności samochodowi,
47

48
49

Krajowy Fundusz Szkoleniowy, Krajowy Fundusz Szkoleniowy w roku 2018. Materiał informacyjny dla pracodawców, Warszawa 2018, s. 7 (dostęp: www.rzeszow.praca.gov.pl).
www.barometrzawodow.pl.
A. Biernat, M. Furmanek, O. Kałwa, O. Łach, M. Panecka-Niepsuj, M. Perczyk, P. Simonide,
Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w Polsce, Kraków 2017, s. 8.
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elektrycy, elektromechanicy i elektromonterzy, fizjoterapeuci i masażyści, fryzjerzy, inżynierowie budownictwa, inżynierowie mechanicy, kelnerzy i barmani,
kierowcy autobusów, kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych, krawcy i pracownicy produkcji odzieży, kucharze mechanicy pojazdów
samochodowych, monterzy instalacji budowlanych, murarze i tynkarze, operatorzy i mechanicy sprzętu do robót ziemnych, operatorzy obrabiarek skrawających,
piekarze, pielęgniarki i położne, robotnicy obróbki drewna i stolarze, samodzielni
księgowi, spawacze, szefowie kuchni, ślusarze50.
Kolejnym krokiem wychodzącym naprzeciw oczekiwaniom partnerów
społecznych było zwrócenie uwagi poprzez priorytet nr 2 także na przygotowanie
personelu do podejmowania wyzwań, które niesie postęp techniczny i technologiczny, zapewniający rozwój firmie i jej konkurencyjną pozycję na rynku51. Przedsiębiorca z sektora MŚP, który chce spełnić wymagania priorytetu nr 2 powinien
udowodnić, że w ciągu jednego roku przed złożeniem wniosku bądź w ciągu
trzech miesięcy po jego złożeniu zostały lub odpowiednio zostaną zakupione
nowe maszyny i narzędzia, bądź będą wdrożone nowe technologie i systemy,
a pracownicy objęci kształceniem ustawicznym będą wykonywać nowe zadania
związane z wprowadzonymi, czy też planowanymi do wprowadzenia zmianami.
Wsparciem kształcenia ustawicznego w ramach priorytetu nr 2 można objąć
jedynie pracownika, który w ramach wykonywania swoich zadań zawodowych,
czy też na stanowisku pracy korzysta lub będzie korzystał z nowych technologii
i narzędzi pracy52.
Barierą w dostępie do środków KFS mogą być ustalane corocznie priorytety,
które zawężają wsparcie do określonych sektorów czy grup pracowników i fakt, że
nie ma tutaj możliwości dofinansowania kształcenia ustawicznego osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą. Alternatywą dla takich firm
bądź osób może być Podmiotowy System Finansowania Usług Rozwojowych
oparty na Bazie Usług Rozwojowych zarządzanej przez Polską Agencję Rozwoju
Przedsiębiorczości, który jest skierowany wyłącznie do mikro–, małych i średnich
przedsiębiorców, ale nie wyklucza chociażby wspomnianych osób prowadzących
jednoosobową działalność gospodarczą i jednocześnie przewiduje dofinansowanie nawet do 80% kosztów poniesionych na kształcenie personelu.
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A. Biernat, M. Furmanek, O. Kałwa, O. Łach, M. Panecka-Niepsuj, M. Perczyk, P. Simonides,
Barometr zawodów 2018. Raport podsumowujący badanie w województwie podkarpackim, Kraków 2017, s. 13–15.
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3. B a za us ł ug roz woj ow ych
W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–202053 realizowane jest Działanie 7.5 Rozwój kompetencji
pracowników sektora MŚP54. Ukierunkowane jest ono na wsparcie oraz wzmocnienie konkurencyjności mikro –, małych i średnich przedsiębiorstw z terenu
województwa podkarpackiego55. Podniesienie kwalifikacji pracowników podkarpackich przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez wsparcie działań, zgodnych ze
zdiagnozowanymi potrzebami przedsiębiorstw umożliwi zmniejszenie zdiagnozowanej luki kompetencyjnej, co poprzez lepsze pełnienie powierzonych im
obowiązków wpłynie bezpośrednio na poprawę pozycji konkurencyjnej regionalnych przedsiębiorstw56. W ramach działania możliwe jest dofinansowanie kosztów usług rozwojowych dla przedsiębiorców i ich pracowników.
Usługa rozwojowa to szkolenie57, kurs zawodowy, e – learning, doradztwo,
studia podyplomowe, mentoring, coaching, egzamin.
W celu ułatwienia przedsiębiorcom z sektora MŚP dostępu do wsparcia województwo podkarpackie podzielono na 4 subregiony: subregion „SR” – powiaty:
rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki, ropczycko –
sędziszowski, subregion „SK” – powiaty: krośnieński grodzki, krośnieński ziemski, jasielski, brzozowski, sanocki, leski, bieszczadzki, strzyżowski, subregion „SP”
– powiaty: przemyski grodzki, przemyski ziemski, jarosławski, lubaczowski, przeworski, subregion „ST” – powiaty: tarnobrzeski grodzki, tarnobrzeski ziemski,
stalowowolski, mielecki, niżański, kolbuszowski.
W dniu 31 maja 2017 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie rozstrzygnął
konkurs na projekty w ramach Działania 7.5 – Rozwój kompetencji pracowników
sektora MŚP, w których wybrano Operatorów świadczących usługi rozwojowe
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Zarząd Województwa Podkarpackiego, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 485/10249/18 Zarządu
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 października 2018 r. Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Rzeszów 2018, s. 71 (dostęp:
www.rpo.podkarpackie.pl).
Zarząd Województwa Podkarpackiego, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Rzeszów 2018, s. 341.
Zarząd Województwa Podkarpackiego, Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Rzeszów 2018, s. 342.
Zarząd Województwa Podkarpackiego, Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 485/10249/18 Zarządu
Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie z dnia 23 października 2018 r. Regionalny Program
Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020, Rzeszów 2018, s. 232 (dostęp:
www.rpo.podkarpackie.pl).
A. Karaś, Rozwój kompetencji pracowników jako podstawa innowacyjności przedsiębiorstwa, [w:]
Zeszyty Naukowe Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie, T. 20, nr 1, czerwiec
2012, s. 79–80.
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w ramach Bazy Usług Rozwojowych58. Dla subregion „SR”59 jest to Rzeszowska
Agencja Rozwoju Regionalnego S.A z siedzibą w Rzeszowie60, dla subregion „SK”
– Podkarpacka Izba Gospodarcza z siedzibą w Krośnie61, zaś dla subregion „ST” –
Stalowowolska Strefa Gospodarcza Sp. z o.o. z siedzibą w Stalowej Woli62.
Celem projektu pn. „Generator Kompetencji” realizowanego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata
2014–2020. Oś priorytetowa: VII Regionalny rynek pracy, Działanie: 7.5 Rozwój
kompetencji pracowników sektora MŚP, przez Rzeszowską Agencje Rozwoju
Regionalnego S.A jest objęcie wsparciem finansowym przedsiębiorstw subregionu rzeszowskiego, które deklarują potrzebę podnoszenia kompetencji i kwalifikacji zawodowych pracowników przedsiębiorstw MŚP na terenie subregionu
rzeszowskiego poprzez dofinansowanie usług rozwojowych dostępnych w Bazie
Usług Rozwojowych. W związku z tym należy zaznaczyć, że w ramach Podmiotowego Systemu Finansowania Usług Rozwojowych Województwa Podkarpackiego przewiduje się realizację wsparcia dla mikro (w tym osób samozatrudnionych), małych i średnich firm (MŚP) i ich pracowników w ramach Bazy Usług
Rozwojowych63.
Ponadto trzeba zwrócić uwagę, że ta forma wsparcia adresowana do przedsiębiorstw z sektora MŚP z województwa podkarpackiego opiera się na systemie
popytowym, który zakłada, że centralnym podmiotem wsparcia jest przedsiębiorstwo z sektora MŚP i jego potrzeby i co istotne to przedsiębiorca, a nie rynek
instytucji szkoleniowych (strona podażowa) decyduje o zakresie udzielanego mu
wsparcia. Wobec tego przedsiębiorcy mogą skorzystać z takich szkoleń i usług
rozwojowych, których rzeczywiście potrzebują dla siebie i swoich pracowników,
równocześnie mając na uwadze to, że dofinansowywane są także usługi prorozwojowe, czyli takie, które podnoszą nieobowiązkowe na danym stanowisku
pracy kompetencje i kwalifikacje pracowników.
W celu stworzenia systemu popytowego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości stworzyła Bazę Usług Rozwojowych (BUR), z której przedsiębiorca
z sektora MŚP sam wybiera, w jakim kierunku chce kształcić siebie lub swoich
pracowników. Baza Usług Rozwojowych to internetowa baza zawierająca oferty
szkoleń, studiów podyplomowych, kursów zawodowych, doradztwa, e – learningu
oraz innych działań, dzięki którym przedsiębiorstwa mogą rozwijać i podnosić
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swoje kompetencje64. Dodatkową zaletą jest to, że przedsiębiorca z sektora MŚP
może wybrać np. szkolenie organizowane także w innej części Polski niż jego
siedziba firmy.
Dla firmy jednoosobowej oraz mikroprzedsiębiorstwa refundacja jest na
poziomie 70%, dla małego przedsiębiorstwa – 60%, dla średniego – 50% wartości
wybranej usługi. Natomiast duże firmy są wyłączone z ubiegania się o wsparcie.
Równocześnie należy zaznaczyć, że dla wyrównania szans wszystkich przedsiębiorców z sektora MŚP założono limity, aby uniknąć sytuacji, że jedna firma przeszkoli cały personel, a dla innej zabraknie pieniędzy. Limity dofinansowania to
w przypadku mikroprzedsiębiorstwa – 8 400 zł na firmę i 4 200 zł na pracownika,
małego przedsiębiorstwa – odpowiednio 18 000 zł i 3 600 zł, a średniego przedsiębiorstwa – 30 000 zł i 3 000 zł. Ponadto ten limit można wykorzystać w całej
perspektywie 2014–2020, a więc sukcesywnie firmy z sektora MŚP będą mogły
przeszkolić swoich pracowników. Na lata 2017–2018 przeznaczono ponad 22 mln
zł, a na całą perspektywę finansową do 2020 r. ponad 9 mln euro65.

Z a końc z en i e
Kapitał ludzki jest zasobem każdego przedsiębiorstwa z sektora MŚP zlokalizowanego na terenie województwa podkarpackiego, który w znacznym stopniu
wpływa na jego konkurencyjność, ale jednocześnie wymaga szczególnych starań
ze strony pracodawcy66. Pozyskanie najlepszych pracowników, zmotywowanie ich
do wydajnej pracy, utrzymanie ich zaangażowania w pracę na optymalnym poziomie i dbanie o to, aby ich kwalifikacje umożliwiały realizację strategii i planów
firmy to wyzwania, przed którymi aktualnie staje każdy pracodawca sektora MŚP
województwa podkarpackiego. Wobec tego dostęp do preferencyjnego finansowania inwestycji na szkolenie kadr przedsiębiorstw z sektora MŚP jest ważnym
elementem wsparcia rozwoju segmentu MŚP w województwie podkarpackim.
Dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014–2020 to tylko jedna z możliwości. Przedsiębiorcy z sektora
MŚP mogą też m.in. korzystać z pieniędzy Krajowego Funduszu Szkoleniowego
będącego w dyspozycji urzędów pracy, czyli instrumentu, który znacząco może
się przyczynić do zwiększenia konkurencyjności regionu poprzez wzmocnienie
kompetencji pracowników z sektora MŚP, a zarazem zwiększenia konkurencyjności tych firm poprzez szkolenia, kursy i studia podyplomowe dla właścicieli firm
z sektora MŚP (pracodawców) i ich pracowników, mając na uwadze to, że naczelnym celem tych środków finansowych jest podniesienie konkurencyjności firm
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z sektora MŚP poprzez wzrost kompetencji pracowników w stosunku do dynamicznie zmieniającej się gospodarki i wymagań podkarpackiego rynku. Wobec
tego zwiększenie inwestycji w potencjał kadrowy powinno poprawić zarówno
pozycję firm z sektora MŚP jak i samych pracowników na konkurencyjnym rynku
pracy.
Tym samym działania zaplanowane w ramach tych dofinansowań mają sprawić, że firmy z sektora MŚP zlokalizowane na terenie województwa podkarpackiego staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne, co przełoży się na rozwój
regionu podkarpackiego, a w konsekwencji i na wzmocnieniu jego konkurencyjność, dlatego tak istotne jest aby, podkarpaccy przedsiębiorcy z sektora MŚP
chcieli inwestować w swoją kadrę, w rozwój zasobów ludzkich.
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Artykuł pokazuje aktualność problemu
tworzenia i organizacji działalności parków
przemysłowych jako instrumentu wsparcia
rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw.
Naświetlono znaczenie parków we współczesnej gospodarce, warunki wstępne i główne
etapy ich powstawania na Ukrainie. Określono podstawowe i konkurencyjne cechy
parków przemysłowych, warunki i korzyści
związane z inwestowaniem przez każdego
uczestnika.
Przeanalizowano
możliwe
warunki finansowania oraz kierunki wsparcia przez państwo parków przemysłowych.
Rozpatrzono konkretne przykłady ich
utworzenia w regionach Ukrainy, określono
zalety i wady danych specjalnych reżimów
inwestycyjnych.

k l u c z o w e : wsparcie przez
państwo, park przemysłowy (PP), inwestycji,
region, rozwój strategiczny.

The article shows the timeliness of the
problem of creating and organizing the
operation of industrial parks as an instrument supporting the development of small
and medium-sized enterprises. Showing
the importance of parks in the modern
economy, pre-conditions and the main stages
of their formation in Ukraine. The basic and
competitive features of industrial parks, the
conditions and benefits associated with the
investment of each project participant were
determined. Possible financing conditions
and directions of state support for industrial parks were analysed. Specific examples
of their creation in regions of Ukraine were
considered, the advantages and disadvantages of special investment regimes were
determined.

trial park (IP), investments, region’s, strategic development.
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Wprowa d z e n i e
Realizacja ogłoszonych reform gospodarczych na Ukrainie wymaga znacznych środków finansowych, których zaangażowanie jest niemożliwe bez aktywizacji działalności inwestycyjnej. Jednak przyciąganie potencjalnych inwestorów
i wzrost aktywności inwestycyjnej muszą być połączone z zapewnieniem bezpieczeństwa inwestycyjnego państwa jako podstawowego elementu bezpieczeństwa
finansowego.
Bezpieczeństwo finansowe państwa zależy, z kolei, od klimatu inwestycyjnego,
czyli warunków politycznych, prawnych, gospodarczych i społecznych dla inwestycji, zarówno krajowych jak i zagranicznych.
Państwo powinno promować tworzenie atrakcyjnego klimatu inwestycyjnego
i gwarantować inwestorom nienaruszalność ich kapitału, możliwość jego zwrotu
z odpowiednim zyskiem. Dzisiaj klimat inwestycyjny Ukrainy jest negatywny,
z powodu niestabilności politycznej, działań wojskowych i niedoskonałości
ustawodawstwa.
W tym kontekście docelowo rozpatrywać tworzenie parków przemysłowych
jako siły napędowej rozwoju gospodarki, wprowadzenie nowej formy działalności
gospodarczej, zaangażowanie inwestycji i podstawy finansowego zabezpieczenia
przeprowadzenia reform gospodarczych na Ukrainie.

Te ore t yc y ne p o dst aw y p arków prz emysłow ych
Koncepcja pierwszego parku przemysłowego została założona w 1896 roku
przez brytyjskiego finansistę Ernesta Halla, który nabył 10 ha ziemi wzdłuż kanału
morskiego w Manchesterze i zaczął na tym terenie pierwszy na świecie park przemysłowy – Park Trafford (Trafford park). W 1910 roku Henry Ford, założyciel
Ford Motor Company, umieścił właśnie tutaj swój pierwszy zakład samochodowy
w Europie.
Od początku XX wieku parki przemysłowe były aktywnie tworzony w Europie i Stanach Zjednoczonych, głównie w dużych miastach, węzłach transportowych i strefach portowych. W ostatnich dziesięcioleciach aktywnie rozwijają się
w krajach Azji, Europy Wschodniej i Bałtyku. Do najbardziej znanych na świecie
należą: Dolina Krzemowa w Kalifornii (USA), Kalundborg (Dania), Tuen Mun
(Hongkong) i ponad 100 innych w świecie.
Na Ukrainie próby aktywizować działalność inwestycyjną za pomocą specjalnych reżimów inwestowania, a mianowicie wolnych (specjalnych) stref ekonomicznych, terytoriów rozwoju priorytetowego i parków przemysłowych, zaczęły
się w 1998 roku.
Zgodnie z Ustawą Ukrainy „O parkach przemysłowych” od 21.06.2012 r.
№5018, park przemysłowy to jest określona zgodnie z dokumentacją urbanistyczną
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i katastru gruntów, wyposażona odpowiednią infrastrukturą działka, na terenach
której uczestnicy parku przemysłowego mogą spełniać działalność gospodarczą
w dziedzinie produkcji przemysłowej, działalność naukowo-badawczą i działania w dziedzinie informacji i telekomunikacji w warunkach określonych przez
ustawę Ukrainy i umowę o spełnieniu działalności gospodarczej na terenie parku
przemysłowego1.
Park przemysłowy jest to specjalnie zorganizowany teren do rozmieszczenia
nowych produkcji, zaopatrzonych w nośniki energii, infrastrukturę, niezbędne
warunki administracyjne i prawne, zarządzane przez wyspecjalizowaną firmę2.
Według innej interpretacją parku przemysłowego jest to teren przemysłowy, na
którym prowadzą swoją działalność kilka niezależnych przedsiębiorstw z jednej
lub wielu branż. Poprzez rozmieszczenie ich produkcji na wspólnym terenie, takie
podmioty gospodarcze najczęściej są powiązane ogólnymi łańcuszkami stworzenia wartości dodanej i dzielą wspólną infrastrukturę parku i usługi nadane przez
publiczną lub prywatną firmę zarządzającą.
Parki przemysłowe są tworzone w celu kształtowania mechanizmów efektywnego zadowolenia popytu inwestorów na działki przemysłowe, przygotowane do
rozmieszczenia obiektów innowacyjnego zakresu, przemysłu, logistyki i usług
towarzyszących, poprawy jakości życia ludności, usunięcia dysproporcji w poziomie rozwoju regionów za pomocą podwyższenia klimatu inwestycyjnego i innowacyjnego, zabezpieczenia zatrudnienia ludności zdolnej do pracy i tworzenia
warunków do wdrożenia na terenach parków przemysłowych konkurencyjnej
produkcji i usług towarzyszących.
Walerij Kyrylko, prezes firmy deweloperskiej Сoncorde Development, przekonany, że park przemysłowy to jest tak zwana zabudowa kompleksowa mixed used,
która włącza, przede wszystkim, zabudowę biurową, handlową, a czasami i sieć
magazynową. Większość terenu jest wyposażona w obiekty biurowe. Obiekty
handlowe i magazynowe pełnią rolę towarzyszącą. Z reguły wszystkie znajdują
się na dużych obszarach. Dzięki temu możliwe jest budowanie małych obiektów
biurowych.
Artem Nowikow, konsultant kompanii „Dialog Classic”, uważa, że park

przemysłowy są to przede wszystkim działki rolne z przygotowaną innfrastrukturą
inżenierską, produkcyjne, magazynowe i administracyjne pomieszczenia, przeznaczone do spełnienia działalności produkcyjnej szeregiem firm. Z punktu
widzenia właściciela, park przemysłowy jest wyspecjalizowanym przedmiotem

1

2

Закон України «Про індустріальні парк » [Електронний ресурс ] //Відомості Верховної
Рад (ВВР).– 2013.– № 22,ст.212.– :http://rada.gov.ua.
Глаз K. Створення індустріальних парків в Україні : проблеми, перспективи, законодавчі
ініціативи - http://investukraine.com.
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zyskownej nieruchomości, organizacja działalności którego jest prowadzona
przez spółkę zarządzającą3.
Park przemysłowy jest to rządzony przez jednego operatora (wyspecjalizowaną spółkę zarządzającą) kompleks obiektów nieruchomości, co korzysta
z działki rolnej, przemysłowych, administracyjnych, magazynowych i innych
budynków i budowli, jest zabezpieczony nośnikami energetycznymi, inżenierską
i transportową infrastrukturą oraz ma warunki administracyjne i prawne dotyczące rozmieszczenia produkcji.
Pojęcie «park przemysłowy» jednak różni się od terminu «park technogiczny».
Główna różnica między parkiem przemysłowym i technologicznym polega na
tym, że pierwszy stwarza warunki pod postacią zabezpieczenia przedsiębiorstw
infrastrukturą dla spełnienia ich działalności produkcyjnej, a drugi sprzyja
opracowaniu i wprowadzeniu nowych technologii w produkcję. Oznacza to, że
w przypadku parków technologicznych obecność elementu badawczego (instytuty badawcze, uniwersytety, ośrodki badawcze itp.) jest obowiązkowa.
Więc, park przemysłowy tworzy się w celu rozwoju biznesu, a park technologiczny – w celu rozwoju nowych technologii, badań, opracowań, promocji
innowacji.
Utworzenie parków przemysłowych na Ukrainie pozwoli skoncentrować
produkcję przemysłową na ograniczonych obszarach poza mieszkalnymi, historycznymi, kulturalnymi i rekreacyjnymi obszarami miast.
Główne zadania związane z utworzeniem parku przemysłowego to:
• zapewnienie wzrostu przypływów do budżetów lokalnych, przede wszystkim poprzez tworzenie dodatkowych miejsc pracy i wzrost przeciętnego
wynagrodzenia (podatek dochodowy osób fizycznych);
• zapewnienie równowagi, proporcjonalności i kompleksowości rozwoju
społeczno-gospodarczego jednostek terytorialnych;
• wsparcie w przeprowadzeniu modernizacji i restrukturyzacji przedsiębiorstw wszystkich rodzajów działalności w celu zwiększenia ich rentowności i konkurencyjności;
• zapewnienie stabilności warunków działalności inwestycyjnej w ciągu
całego okresu tworzenia infrastruktury i zagospodarowania parku
przemysłowego;
• utworzenie warunków dla wzrostu dobrobytu i siły nabywczej mieszkańców regionu;
• zapewnienie warunków sprzyjających rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw poprzez działalność parku przemysłowego w regionie.
• Podczas utworzenia parku przemysłowego na poziomie regionalnym mają
być realizowane następujące podstawowe zasady:
3

Парки індустріального періоду як вид комерційної нерухомості – http://tupaol.com.
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• racjonalne wykorzystanie potencjału naukowego i przemysłowego regionu,
jego zasobów rolnych, naturalnych i ludzkich;
• niedyskryminujący stosunek do uczęstników parku, niezależnie od wielkości inwestycji i kraju pochodzenia;
• interwencja w działalność produkcyjną i nadanie usług uczęstnikami parku
przemysłowego;
• zapewnienie równych warunków dostępu do usług wszystkim uczęstnikam
parku przemysłowego;
• stymulowanie tworzenia nowych miejsc pracy;
• priorytetowe opracowanie działań przewidzianych w celu tworzenia parku
przemysłowego;
• wdrożenie partnerstwa społecznego w zakresie pracy pomiędzy pracownikami (przedstawicielami pracowników), pracodawcami (przedstawicielami pracodawców) i organami samorządu lokalnego;
• podział kompetencji i odpowiedzialności wszystkich uczestników procesu
tworzenia parku przemysłowego;
• dominujące zastosowanie mechanizmów partnerstwa publiczno-prywatnego w tworzeniu infrastruktury parku przemysłowego;
• ekologizacja działalności gospodarczej i zabezpieczenie ochrony
środowiska.

Św i atowe d o ś w i a d c z en i e w t worz en iu p arków
prz e my sł ow ych
W praktyce gospodarczej idea tworzenia parków przemysłowych nie jest
nowa. Wiele krajów świata, dzięki ich pomocy, zintensyfikowało sektory inwestycyjne i innowacyjne gospodarki. Parki stworzyły warunki do powstawania nowych przedsiębiorstw, reorganizacji istniejących, tworzenia nowych sfer
biznesu. Wprowadzenie wysokiej technologii zwiększyło objętość i asortyment
produkcji, konkurencyjność gospodarki i, co jest bardzo ważne dzisiaj, stworzyło
nowe miejsca pracy.
Parki przemysłowe są bardzo popularnym rodzajem organizacji produkcji
na całym świecie. Takie światowe kompanie – liderzy jak Tesla, Apple, Microsoft, Bridgestone, Liebherr, Toyota, Yamaha i wiele innych, wykorzystują je dla
produkcji towarów i opracowania nowych technologii. Popyt wśród przedsiębiorstw przemysłowych na miejsce w parku jest dosyć duży, i to potwierdzone
przez dane statystyczne, na przykład w Stanach Zjednoczonych utworzono ponad
400 parków przemysłowych, w Niemczech – 200, w Czechach – 140, Polska
w ostatnich 25 latach utworzyła ponad 70 parków.
Pozytywne doświadczenie takich krajów, jak Słowenia, Czechy, USA, Wielka
Brytania, gdzie założono parki przemysłowe jako wyspecjalizowane obiekty,
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potwierdzają skuteczność innowacji. W Turcji w 2000 r. przyjęto ustawę o zorganizowanych strefach przemysłowych, na dzień dzisiejszy stworzono 263 parki
przemysłowe, z których 148 już działa. Tylko w okresie od 2002 do 2010 PKB
i eksport Turcji wzrosły trzykrotnie. Chiny prowadzą pięć specjalnych stref
ekonomicznych i 54 parki przemysłowe, które zapewniają 10% PKB, 30% bezpośrednich inwestycji zagranicznych i 37% eksportu towarów.
Rysunek 1. Liczba parków przemysłowych w poszczególnych krajach

Żródło: https://shen.ua/ua/promishlennie_parki_kak_dvigatel_ekonomiki

W praktyce światowej 1 hektar obszaru parku przemysłowego przynosi od 1 do
5,0 mln dolarów inwestycji i od 20 do 50 nowych miejsc pracy. Według danych
ekspertów, utworzenie parków przemysłowych na Ukrainie wymaga od 7 do
10 tysięcy hektarów, co stanowi nie więcej niż 0,00017% zasobów ziemi Ukrainy.
Tak w Polsce dzisiaj w 14 specjalnych strefach ekonomicznych działa 77
parków przemysłowych i technologicznych. Odpowiednie ustawodawstwo regulujące działalność takich stref zostało opracowane w 1994 r. – Ustawa Polska
„O specjalnych strefach ekonomicznych”. Pierwsza specjalna strefa ekonomiczna
w Polsce powstała w 1995 r. (SSE „Mielec”).
Według danych Państwowej agencji z inwestycji i kierowania projektami
krajowymi Ukrainy, jeden park przemysłowy (średnia powierzchnia 200 hektarów) może przyciągnąć od 10 do kilkudziesięciu firm, inwestycje w wysokości co najmniej 200 milionów dolarów USA i stworzyć od 2,5 do 10 tysięcy
nowych miejsc pracy. Dla porównania: w latach 2000–2012, 12 specjalnych stref
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ekonomicznych, 72 terytoriów rozwoju priorytetowego i 8 parków technologicznych Ukrainy przyciągnęły inwestycji w wysokości około 6,5 miliarda dolarów
USA i stworzyły około 71 tysięcy nowych miejsc pracy.
Poprawnie zorganizowany park przemysłowy daje impuls wzrostu dla regionu
lub kraju, przyciągając inwestycje, tworząc miejsca pracy, rozwijając przemysł
państwa. Dobrym przykładem jest Wietnam, który obecnie ma około 200 parków
przemysłowych z udziałem około 25% PKB kraju i około 40% wszystkich inwestycji. Na Węgrzech mniej więcej tyle samo parków przemysłowych tworzy 200 000
miejsc pracy i stanowi 18% PKB.
Od 2013 roku zgodnie z Ustawą Ukrainy „O parkach przemysłowych” zainicjowano utworzenie 24 parków przemysłowych, z których 20 są zawarte w Rejestrze parków przemysłowych. Stanem na 26 kwietnia 2018 r. na Ukrainie również
znajduje się 5 prywatnych parków przemysłowych wpisanych do Rejestru parków
przemysłowych.
Lokalne władze, samorządy i podmioty prywatne opracowują się pytanie
tworzenia nowych parków przemysłowych w obwodach Zaporożskim, Zakarpackim i Żytomierzskim, Iwano-Frankowskim, Lwowskim, Równenskim, Mikołajówskim, Chersońskim, Czernihówskim, Czernioweckim, Kirovohradskim,
Wołyńskim i w Kijowie.
Doświadczenie krajów zagranicznych świadczy, że utworzenie parków przemysłowych jest jednym z perspektywicznych sposobów zaangażowania inwestycji, w szczególności zagranicznych, dla rozwoju gospodarki. Dlatego na obecnym
etapie rozwoju Ukrainy nie jest celowe wymyślać coś nowego, a trzeba przejąć
doświadczenie światowe.

Oz na k i p arku pr z emy s ł owego
Dzisiaj, aby założyć przedsiębiorstwo w Ukrainie, trzeba przejść przez znaczne
trudności: znaleźć fundusze, uzyskać wiele zezwoleń, doprowadzić komunikacji
i tak dalej. Aby zwiększyć liczbę nowych przedsiębiorstw, potrzebny jest skuteczny
mechanizm. Takim mechanizmem mogą występować parki przemysłowe, czyli
teren, na którym tworzona jest infrastruktura: są doprowadzone komunikacje,
logistyka, transport.
Inwestor dziś musi zaczynać realizację projektu od budownictwa infrastruktury, doprowadzenia komunikacji i sieci, co prowadzi do dużych dodatkowych
wydatków i zwiększenia terminu zwrotu inwestycji. Na przykład, projekt inwestycyjny o wartości 3 min dolarów USA może podrożeć od razu więcej niż trzy razy.
Co roku Ukraina traci dziesiątki inwestorów zachodnich, ponieważ nie mamy
warunków do rentownego i szybkiego tworzenia biznesu.
Aby przedsiębiorca mógł rozpocząć działalność w krótki termin, spółki
zarządzające parkami przemysłowymi muszą wziąć na siebie rozwiązanie pytań,
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związanych z otrzymaniem pozwoleń, licencji, uzgodnień, i innych gospodarczych i serwisowych pytań.
Oprócz tego, organizacja parku przemysłowego wymaga mniejszych inwestycji niż budowa centrum biznesowego, a jednocześnie jego opłacalność jest osiągana w bardziej krótszym czasie.
Obowiązkowe oznaki utworzenia parków przemysłowych to:
• grunty (obecność zezwolenia do korzystania z gruntu w danym obszarze
regionu);
• specjalistyczne obiekty budownictwa;
• nowoczesna infrastruktura inżenierska;
• obecność spółki zarządzającej;
• określone warunki prawne (kategoria gruntu, pozwolenia na wykorzystanie gruntów i budynków, obecność uzgodnień ze służbami do spraw pożarnego i ekologicznego bezpieczeństwa, dotrzymanie ustalonych przez ustawodawstwo norm i wymóg).
Więc, działka ziemi z niezbędnym wyposażeniem technicznym znacznie
skróci inwestorowi «czas do rynku» – od 2-3 lat do 6-9 miesięcy. Oznacza to, że
parki przemysłowe stworzą atrakcyjny klimat inwestycyjny, podczas gdy wsparcie
rządowe będzie dodatkową zachętą do inwestowania.
Główne etapy tworzenia i organizacji parku przemysłowego przedstawiono na rys. 2
Rysunek 2. Organizacja procesu (etapy) tworzenia parków przemysłowych
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Główne podmioty zaznaczonej innowacyjnej struktury są to inicjator, spółka
zarządzająca i uczestnicy PP.
Inicjatorem stworzenia parku przemysłowego są władze lub samorządy, osoby
fizyczne lub prawne, które nadają działkę ziemi, podejmują decyzję o utworzeniu
PP i opracowują koncepcję działalności.
Spółka zarządzająca (deweloper) zawiera umowę z inicjatorem o tworzeniu
i działalności parku przemysłowego. Ona bierze na siebie zobowiązanie co do
zagospodarowania i kierowania obiektami PP, co jest zamieszczone na jego terenie, tworzy krąg uczestników.
Uczestnikami są podmioty gospodarcze, które zawierają umowę z inicjatorem
stworzenia parku przemysłowego, i nabywają prawo do działki na terenie parku
i prowadzą działalność według sformowanej koncepcji. Potencjalnymi uczestnikami parku przemysłowego mogą być: fundusze innowacyjne, banki komercyjne,
firmy ubezpieczeniowe, podmioty gospodarcze świadczące usługi prawne i usługi
w zakresie ekspertyzy naukowej i technicznej, zarządzania itp4.
Główne źródła finansowania parków przemysłowych zgodnie z art. 12 Ustawy
Ukrainy «O parkach przemysłowych» to są:
• środki pieniężne budżetów państwowych i lokalnych;
• środki pieniężne prywatnych inwestorów;
• środki
pieniężne
zaangażowane
przez
model
partnerstwa
publiczno-prywatnego;
• środki pieniężne banków i instytucji finansowych;
• inne źródła finansowania5.
Mechanizm wsparcia państwowego i warunki rozwoju parków przemysłowych przedstawiono w tabeli 1.
Tabela 1. Główne kierunki wsparcia państwowego parków przemysłowych.

4

5

Kierunki wsparcia

Zapewnienie warunków

Zwolnienie z należności celnych i podatku VAT od
importowanego sprzętu, wyposażenia i komponentów

Ułatwia tworzenie infrastruktury i ułatwia korzystanie z nowoczesnych technologii

Korzystne warunki opodatkowania, w tym 50%
podatku należnego od dochodu

Akumulacja kapitału i jego redystrybucja dla rozwoju
parku przemysłowego

Zwolnienie z udziału w rozwoju infrastruktury

Stymuluje tworzenie infrastruktury parku przemysłowego, zmniejszając koszty

Глаз K. Створення індустріальних парків в Україні : проблеми, перспективи, законодавчі
ініціативи - http://investukraine.com.
Закон України «Про індустріальні парк » [Електронний ресурс ] //Відомості Верховної
Рад (ВВР).– 2013.– № 22, ст. 212.– :http://rada.gov.ua.
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Zapewnienie na terytorium infrastruktury (woda,
prąd, gaz, ścieki) kosztem budżetów lokalnych
i państwowych

Ułatwia rozwój PP, stymuluje tworzenie infrastruktury, redukując koszty

Uproszczenie dostępu do gruntów przemysłowych
i procedur wydawania zezwoleń

Zmniejsza wydatki czasowe, eliminuje biurokratyczne i korupcyjne przejawy

Ukierunkowane finansowanie bezzwrotne, preferencyjne pożyczki i inne wsparcie

Tworzenie infrastruktury PP, rozwój produkcji przemysłowej i biznesu w regionie

Po analizie działalności nowo powstałych podmiotów gospodarczych należy
odnotować następujące korzyści:
• zerowe stawki cła na sprzęt i komponenty, które nie są produkowane na
Ukrainie i importowane do parku przemysłowego;
• zwolnienie z udziału w tworzeniu infrastruktury miast, na terenie których
jest park przemysłowy;
• wsparcie państwa parku przemysłowego (doprowadzenie infrastruktury
inżynieryjnej i transportowej);
• przejrzysta i prosta procedura nabycia praw własności na działkę w parku
przemysłowym;
• czas wprowadzenia na rynek dla uczestników parku przemysłowego wynosi
6-9 miesięcy.
Należy również zauważyć, że utworzenie parków przemysłowych jest szczególną formą outsourcingu, po to, żeby przedsiębiorstwa, które biorą udział
w projektach mogły, koncentrując się na swojej podstawowej działalności, uzyskać
korzyści w konkurencyjnej walce, na przykład, z wykorzystaniem efektu synergii
i efektu skali w utrzymaniu infrastruktury, a także zmniejszeniu pewnych zasobów na konieczne usługi. Cel spółki zarządzającej to wykorzystując pozytywne
czynniki lokalizacji parku, zwiększyć wartość i zmniejszyć swoje koszty utrzymania (na przykład umieszczając nową produkcję).
Istniejące w światowej praktyce modele kierowania parkami przemysłowymi
można podzielić na trzy główne modele6.
W pierwszym modelu większość parków przemysłowych jest utrzymywana
przez wyspecjalizowaną spółkę zarządzającą, która zapewnia przedsiębiorstwom
nie tylko przestrzeń do ich produkcji, ale także infrastrukturę i szereg usług. Ta
lista usług zwykle obejmuje zarządzanie parkiem przemysłowym. Spółka zarządzająca może być jednocześnie właścicielem parku przemysłowego. Ona może
być filią głównego inwestora lub wspólnym przedsięwzięciem kilku firm, które
zdecydowały się na umieszczenie swojej produkcji w tym parku. Nadane nią
usługi są częścią wolnego rynku, chyba że umowa przewiduje inaczej (obowiązkowa konsumpcja uczestnikami parku pewnych usług).
6
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Drugi model to są prywatne, często małe parki przemysłowe i nie podporządkowuje się kierowaniu spółką zarządzającą, a firmy, które umieściły swoją
produkcję na jednym terenie, same zapewniają wszystkie niezbędne usługi lub
załączają dla tego kompanie ze strony.
W trzecim modelu w niektórych parkach przemysłowych jedna z firm, która
umieściły swoją produkcję (główny inwestor, major user) pełni również funkcje
spółki zarządzającej.
Niektóre usługi co nadaje kompanią, którą przyjęto uważać za rządzącą, mogą
się różnić w różnych parkach przemysłowych, ale typowe są:
• zapewnienie dostaw energię. Do energii w tym kontekście odnosi się nie
tylko energia pierwotna, czyli prąd i gaz, ale i inne jej rodzaje, co transportują się po kablowych sieciach i rurociągach, w tym: gazów technicznych (sprężone powietrze, tlen, azot, wodór), wodą (do picia, techniczna,
chłodząca i specjalnie przygotowana) oraz czynniki chłodnicze (freon,
amoniak). Szczególną rolę odgrywa również produkcja pary ponieważ jest
często używana w parkach przemysłowych nie tylko do produkcji energii
elektrycznej i ogrzewania parowego, ale również do celów przemysłowych.
• recykling odpadów. Często są to oprócz odpadów domowych i przemysłowych oraz trujące odpady, które często są poddawane recyklingowi
w specjalnych piecach. Odpływ produkcyjny, który powstaje w tym przypadku, jest często usuwany we własnych zakładach przetwarzania.
• obsługa techniczna budynków, budowl i wyposażenia wewnątrz parku lub
facility management. Na podstawie szczególnego charakteru zamkniętego
terenu parku przemysłowego, często powstają wymogi, które wychodzą
poza granicę zwyczajnego gospodarczego, technicznego i infrastrukturalnego facility management. Na przykład duże parki często mają własną straż
pożarną i ochronę. W szerokim rozumieniu pojęcie facility management
może obejmować także utrzymanie niezbędnej infrastruktury informatycznej i telekomunikacyjnej.
• logistyka wewnątrz parku przemysłowego. Do jej funkcji należy utrzymanie magazynów surowców, materiałów pomocniczych i nośników energii, a także podzespołów i wyrobów gotowych. Odbiór towarów i wysyłka
wyrobów gotowych wymaga stworzenia specjalnie wyposażonych wejść
i wyjść (na przykład do obsługi towarów niebezpiecznych i ważenia pojazdów samochodowych). Wiele parków przemysłowych posiada również
rozwiniętą linię kolejową lub własny port. Przenoszenie wewnątrz parku
spełnia się transportem samochodowym lub koleją wewnętrzną7.
Jednoczesnie z pozytywnymi aspektmi należy zaznaczyć i pewne wady
w zabezpieczeniu rozwoju PP na Ukrainie, w szczególności:
7

Національний проект «Індустріальні парки України» – створення промислововиробничої інфраструктури - http://www.ukrproject.gov.ua.
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• niestabilność ogólnopaństwowa;
• niska aktywność inwestorów;
• słabe preferencje dla uczestników parków przemysłowych w porównaniu
z innymi krajami, i inne.

Po dsu mow an i e
Dzisiaj parki przemysłowe jako kompleksy łączące magazyny, zakłady produkcyjne, biura i pomieszczenia socjalne, są dosyć popularne na świecie. One są
lokomotywą rozwoju gospodarki narodowej, instrumentem rozwoju produkcji
przemysłowej. Ich utworzenie pomaga poprawić klimat inwestycyjny w celach
realizacji całego szeregu innowacyjnych pomysłów i zabezpieczenia zdrowego
konkurencyjnego środowiska dla prowadzenia działalności gospodarczej. Obecnie parki przemysłowe dają szansę przeprowadzić poważną technologiczną rewolucję na Ukrainie, przyciągnąć «inteligentne» inwestycje, które będą skierowane
na technologię i modernizację gospodarki.
Biorąc pod uwagę fakt, że struktura gospodarki Ukrainy w dużym stopniu
zależy od importu surowców, od sytuacji na rynkach zagranicznych, to powoduje,
że system jest wrażliwy i niestabilny. Właśnie system parków przemysłowych
zdolny przyśpieszyć przyciąganie inwestycji zagranicznych i w praktyce realizować program substytucji importu i rozwoju przedsiębiorstw zorientowanych na
eksport.
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S ł o w a k l u c z o w e : Bezpieczeństwo
ekonomiczne państwa, polityka fiskalna,
sytuacja makroekonomiczna na Ukrainie,
podatek od wartości dodanej, podatek
dochodowy od osób prawnych, produkt
krajowy brutto, bezrobocie, indeks cen towarów i usług konsumpcyjnych, dług publiczny,
wzrost gospodarczy.

K e y w o r d s : Economic security of the

Przeprowadzono analizę stanu obecnego,
retrospektywy i tendencji rozwoju makroekonomicznego Ukrainy. Badany jest wpływ
poszczególnych instrumentów fiskalnych na
główne wskaźniki bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. W szczególności, wpływ
takich podatków jak VAT, podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) na dynamikę
PKB, długu publicznego, poziomu bezrobocia, inflacji i bilansu płatniczego państwa.
W oparciu o analizę matematyczną przedstawiono związek pomiędzy instrumentami
fiskalnymi i wskaźnikami bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa, pozwalającymi
naukowo uzasadnić zalecenia dotyczące
wpływu polityki fiskalnej na gospodarkę
narodową a jej poziom bezpieczeństwa.

The current macroeconomic condition
of Ukraine and its development trends
are analyzed. The influence of fiscal policy
instruments on the level of economic security of Ukraine is assessed. The impact
of VAT and Corporate income tax (CIT)
on GDP, government debt and unemployment dynamics, as well as on consumer
price index (CPI), and balance of payments
are investigated. Interdependence is established and regression equations are constructed between fiscal policy instruments and
indicators of economic security of the state,
which allowed quantifying the impact
of these instruments on the macroeconomic
development of the country.

State, fiscal policy, macroeconomic situation in Ukraine, value added tax, corporate
income tax, gross domestic product, unemployment, consumer price index, public
debt, economic growth.
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Wprowa d z e n i e
Współczesna przestrzeń geoekonomiczna charakteryzuje się szybkimi procesami globalizacji, integracji działalności gospodarczej, polityki gospodarczej
i społecznej. Jednocześnie pomiędzy krajami nadal toczy się walka o kontrolę
za ograniczone zasoby gospodarcze, korytarze transportowe, nowe technologie
i obronę interesów ekonomicznych.
Podpisanie 27 czerwca 2014 roku Umowy o Stowarzyszeniu między Ukrainą
a UE wzmocniło znaczenie aktualność badań naukowych na temat sposobów
i metod mających na celu zwiększenie konkurencyjności ukraińskich towarów
na rynku krajowym, na rynkach europejskich i światowych, trwałego wzrostu
gospodarczego i bezpieczeństwa ekonomicznego w ogóle. Ponieważ proces integracji gospodarczej z UE zapewnia maksymalną eliminację barier handlowych
w handlu międzynarodowym, jednym z głównych czynników wpływu na te
procesy są instrumenty fiskalne. Światowe doświadczenie pokazuje, że większość
krajów de iure deklarujących maksymalną pomoc dla handlu międzynarodowego
nadal chroni rynki krajowe, w tym poprzez wpływ fiskalny. Pominięcie problemów ze znalezieniem dźwigni zwiększenia bezpieczeństwa ekonomicznego, może
ostatecznie przekształcić każdy kraj w załącznik surowcowy oraz rynek produktów niskiej jakości.

Sy tu a c j a m a k ro ekonom i c z n a n a Uk rain ie: st an
ob e c ny i tend enc j e
Pod koniec 2018 r. minie dokładnie 10 lat odkąd Ukraina weszła w przedłużający się globalny kryzys finansowy, którego konsekwencje są nadal namacalne.
W wyniku tego kryzysu PKB Ukrainy spadł o ponad 20%, i od tamtej pory nie osiągnął swojego historycznego max. 200 mld. USD (na 1 stycznia 2018 PKB Ukrainy
wyniósł 112,1 mld. USD). Choć tempo wzrostu PKB stopniowo wzrosło w latach
2009–2013, kryzys polityczny i wybuch wojny we wschodniej Ukrainie doprowadziły do gwałtownego spadku PKB Ukrainy w 2014 roku o 28%1, a tym samym do
zatrzymania gospodarki i deprecjacji waluty krajowej. Długoterminowe konsekwencje kryzysu finansowego wpłynęły negatywnie na sferę społeczną, zmniejszając wydatki państwowe na edukację, medycynę, ochrone socjalną ludności.
W ciągu ostatnich trzech lat w polityce zachodzą radykalne zmiany, a poziom
rozwoju gospodarczego jest stosunkowo niewysoki, około 2% wzrostu PKB rocznie. Dla porównania w latach 2002–2008 PKB Ukrainy rósł średnio o 7,5–12%
rocznie [1]. Gdyby takie stopy wzrostu utrzymywały się na poziomie co najmniej
połowy, obecny PKB Ukrainy wyniósłby 350–400 mld. USD. Przyjmując, że
tempo wzrostu przeciętnych wynagrodzeń jest zgodne ze stopą wzrostu PKB, ich
1

Według danych Banku Światowego http://www.worldbank.org
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poziom mógłby sięygnąć 700-800 USD miesięcznie, w porównaniu do obecnych
300 USD.
Jedną z najważniejszych przyczyn pogarszającej się sytuacji makroekonomicznej na Ukrainie był spadek eksportu i wzrost importu, którym towarzyszył spadek
wartości waluty krajowej oraz konkurencyjności gospodarki. Pogorszenie się dziedziny społecznej tylko pogłębiło istniejące problemy. Rząd, którego polityką było
zachowanie swojego rankingu politycznego nie był zainteresowany inwestowaniem
w edukację i zdrowie, ponieważ wyniki tego widoczne tylko w dłuższej perspektywie.
W latach 2002–2017 wielkość importu znacznie przekroczyła wielkość
eksportu. W latach 2011–2013 różnica ta stała się największa, w czasie, gdy
problemy makroekonomiczne pogorszyły się tak, że ich efekty były widoczne
praktycznie we wszystkich dziedzinach, co ostatecznie doprowadziło do Rewolu
cji Godności. W ciągu ostatnich trzech lat dynamika transakcji handlu zewnętrznego znacząco zmniejszyła się, a import nadal dominuje w handlu zagranicznym Ukrainy. Na rys. 1 pokazano dynamikę eksportu i importu towarów i usług
w latach 2002–2017.
Rysunek 1. Dynamika eksportu i importu towarów i usług Ukrainy w latach 2002–2017,
mld USD

Uwaga: sporządzony przez autorów na podstawie danych Banku Światowego [1].

Ważnym etapem rozwoju zagranicznej działalności gospodarczej Ukrainy
było wprowadzenie preferencji dla krajowych producentów na eksport niektórych grup produktów do krajów UE. Jednak sądząc z dynamiki handlu zagranicznego w okresie ostatnich trzech lat, to praktycznie nie ma wpływu na stan handlu
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zagranicznego. Pozytywne efekty widać jedynie w zmianie struktury geograficznej handlu zagranicznego. Głównymi pozycjami eksportu krajowego są towary
surowcowe, produkty rolne i niektóre rodzaje usług, w szczególności w dziedzinie
wysokich technologii.
W swoim badaniu, staraliśmy się przewidzieć dynamikę eksportu i importu na
Ukrainie na podstawie wyników linii trendu (rys. 2).
Rysunek 2. Oczekiwana dynamika wielkości eksportu i importu na Ukrainie w latach
2018–2019, mld. USD

Uwaga: sporządzony przez autorów

Na podstawie danych na rys. 2, możemy stwierdzić, że dynamika eksportu
i importu w latach 2019–2020 najprawdopodobniej zachowa niewielką tendencję do spadku. Spełnia to oczekiwania Gabinetu Ministrów Ukrainy, który brał
ją pod uwagę w planowaniu budżetu państwowego Ukrainy na rok 2018, przez
określenie średniego kursu 29,3 UAH/USD. Dla porównania, wartość średniego
rocznego kursu wymiany w 2017 r. wyniosła 27,2 UAH/USD.
Należy zauważyć, że polityka rządu jeszcze nie jest w pełni zrozumiała, gdyż
pomimo oczekiwanego wzrostu kursu, prowadzi się politykę przymusu ekonomicznego, poprzez zwiększenie stopy procentowej Banku centralnego, która w okresie
styczeń-kwiecień 2018 wyniosła 16–17% (w 2017 r. średnia roczna wartość tego
wskaźnika wynosiła 13,5%). Wzrost stopy procentowej jest docelowy w czasie, gdy
gospodarka znajduje się w fazie szybkiego wzrostu, a następnie, w celu wyrównania
cykli gospodarczych, wdraża się polityka zmniejszenia podaży pieniądza w gospodarce. Pytanie na temat wykonalności takiej decyzji na etapie powstania „pierwszych symptomów ożywienia gospodarczego” po przedłużającym się kryzysie
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wykracza poza ramy niniejszego badania, ale jest bardzo ważne z punktu widzenia
oddziaływania na gospodarcze stosunki zagraniczne Ukrainy.
Dla bardziej szczegółowej oceny stanu i perspektyw zagranicznych stosunków
gospodarczych Ukrainy konieczna jest analiza dynamiki salsa bilansu handlowego i bilansu płatniczego w danym okresie. Tak, rys. 3 pokazuje dynamikę salda
bilansu handlowego w latach 1989–2017.
Rysunek 3. Saldo bilansu handlowego Ukrainy w 1989–2017 latach, mld. USD

Uwaga: sporządzony przez autorów.

Jak widzimy na ryc. 3, dynamika salda bilansu handlowego Ukrainy w latach
1989–2017 jest wyjątkowo niekorzystna. Jako udane powinny być traktowane
jedynie lata 1995–2005. Chociaż w latach 2006–2008 PKB nadal rósł, stosunek
eksportu i importu zaczął gwałtownie pogarszać się, co doprowadziło do dewaluacji waluty krajowej w latach 2008–2009. Jedną z przyczyn pogorszenia się sytuacji gospodarczej może być zwiększenie zależności energetycznej od Federacji
Rosyjskiej, konfrontacja polityczna i gospodarcza, która w 2014 r. przerodziła się
w konflikt zbrojny, który trwa do dziś.
Najmniejsze znaczenie salda bilansu handlowego zaobserwowano w 2012 r.,
gdy import przewyższył eksport o 36,8 mld. USD, wynosząc 21% PKB w 2012 r.
i ponad połowę budżetu państwowego Ukrainy2 (na rok 2012 Budżet państwowy
Ukrainy był zatwierdzony na poziomie 46,7 mld. USD). Polityka sztucznego
powstrzymynia kursu walutowego na poziomie 7,99 UAH/USD, dzięki
zmniejszeniu zasobów złota i rezerw walutowych, stworzyła złudzenie stabilności,
choć w rzeczywistości gospodarka była prawie najgorsza za lata niepodległości
Ukrainy. Tak nieprzemyślana polityka rządu pozwala dojść do wniosku, że
2

Według całkowitej wartości części dochodów budżetu zgodnie z Ustawą Ukrainy „O budżecie
państwa 2013”.
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przyczyną takiego działania była zewnętrzna interwencja polityczna, mająca na
celu systematyczne niszczenie gospodarki Ukrainy, czyli zmniejszenie poziom
bezpieczeństwa ekonomicznego w gospodarce narodowej.
W ciągu ostatnich trzech lat saldo bilansu handlowego pozostaje ujemnym
i utrzymuje się na poziomie 2-6 mld. USD, co w porównaniu z rokiem 2012 r.
wynosi 2,2%–6,6% PKB i około 5-15% wartości budżetu państwowego Ukrainy.
Stan rozwoju zagranicznych stosunków gospodarczych pozostaje jednak
niekorzystny dla Ukrainy, w szczególności dla jej poziomu bezpieczeństwa
ekonomicznego.
Na kolejnym etapie naszego badania, była przeprowadzona analiza dynamiki
bilansu płatniczego Ukrainy, który odzwierciedla nie tylko różnicę między
eksportem a importem, ale bierze pod uwagę również przychodzące i wychodzące
przepływy pieniężne (kredyty, inwestycje). Na rys. 4 pokazano dynamikę bilansu
płatniczego Ukrainy w latach 1994–2016.
Jak widzimy na ryc. 4, dynamika bilansu płatniczego koreluje z dynamiką
bilansu handlowego. Według danego wskaźnika najbardziej niekorzystny dla
gospodarki krajowej był rok 2013, gdy z Ukrainy „wypłyneło” 16,5 mld. USD
(~ 18% PKB, ~ 38% budżetu państwowego Ukrainy3).
Rysunek 4. Bilans płatniczy Ukrainy w latach 1994–2017, mld. USD

Uwaga: sporządzony przez autorów.
3

Według całkowitej wartości części dochodów budżetu zgodnie z Ustawą Ukrainy „O budżecie
państwa 2013”.
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Najbardziej udany dla Ukrainy, biorąc pod uwagę badany okres, był rok 2004.
Wtedy znaczenie wskaźnika bilansu płatniczego wyniosła 6,9 mld. USD. Od
2004 r. zmniejsza się saldo bilansu płatniczego, ze względu na rosnącą zależność
od Federacji Rosyjskiej i światowy kryzys finansowy w latach 2008–2009.
Jedną z najważniejszych przyczyn znacznego zmniejszenie bilansu płatniczego
w latach 2005–2013 było zwiększenie długu publicznego, zmniejszenie napływu
bezpośrednich inwestycji zagranicznych oraz brak racjonalnych decyzji ze
strony kierownictwa państwa. Gospodarka Ukrainy wytwarza towary o niskiej
wartości dodanej, które w wyniku globalnego spadku aktywności gospodarczej
prowadzą do gwałtownego spadku konsumpcji krajowej i wartości eksportu. Te
i inne przyczyny doprowadziły do wzrostu

długu publicznego i spowodowały
dewaluację waluty krajowej od 2013 r. W związku z tym od 2013 r. do 2014 r. dług
publiczny Ukrainy wzrósł o 25%. Według Banku Światowego [1], w 2017 roku
wartość tego wskaźnika wyniosła 68,439 mld. USD (rys. 5).
Rysunek 5. Dług publiczny Ukrainy do PKB w latach 2008–2017, %

Uwaga: sporządzony przez autorów.

Wzrost długu publicznego Ukrainy prowadzi do zmniejszenia wydatków
socjalnych i pogorszenia warunków życia w kraju. Wpływa również negatywnie
na wartość krajowej waluty. Jednak należy zauważyć, że dewaluacja hrywny może
nadal mieć pozytywny wpływ na dynamikę handlu zagranicznego. Zmniejszenie
wartości waluty krajowej prowadzi do obniżenia wartości czynników produkcji
na Ukrainie, co z kolei może zachęcić do poprawy aktywności przedsiębiorczej,
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zwiększy konkurencyjność producentów krajowych oraz zwiększy napływ
inwestycji zagranicznych.
Analiza wpływu polityki fiskalnej na wzrost gospodarczy. Kolejnym etapem
naszego badania jest analiza wpływu instrumentów fiskalnych na bezpieczeństwo
ekonomiczne Ukrainy. Poziom dochodów podatkowych w znacznym stopniu
zależy od stawek podatkowych, co z kolei wpływa na sytuację makroekonomiczną
kraju, zarówno w krótkim, jak i w długim okresie. Obniżenie dochodów
podatkowych może doprowadzić do zwiększenia długu publicznego, zmniejszenia
wydatków rządowych na finansowanie sektora społecznego, spowolnienia rozwoju
gospodarczego, co w perspektywie długoterminowej spowoduje zmniejszenie
konkurencyjności produkcji krajowej, dewaluację waluty, wzrost bezrobocia
i pogorszenie sytuacji demograficznej i społeczno-kulturowej kraju .
Postaramy się wymodelować i przeprowadzić analizę wpływu dochodów
państwowych od podatków na tendencje rozwoju makroekonomicznego Ukrainy.
To z kolei przewiduje poszukiwanie relacji stawek podatkowych i przychodów
podatkowych w pierwszej fazie obliczeń i uzyskanie relacji między wskaźnikami
makroekonomicznymi i przychodami podatkowymi na drugim etapie obliczania.
Sekwencja ta pomaga określić racjonalność wybranych stawek podatkowych oraz
wpływ dochodów podatkowych na sytuację ekonomiczną kraju. To ostatecznie
pozwoli nam określić, w jaki sposób instumenty polityki fiskalnej wpływają na
bezpieczeństwo ekonomiczne państwa.
Analizę matematyczną należy wykonać przez ustalenie zależności pomiędzy
badanymi parametrami na podstawie metody najmniejszych kwadratów4.
Opierając się na tej metodzie możliwe jest uzyskanie równania regresji, która
odzwierciedla zależność matematyczną pomiędzy kilku badanymi wskaźnikami.
Na podstawie tych wyników sformułujemy wnioski dotyczące wpływu podatku
na stan sytuacji makroekonomicznej Ukrainy. Równania regresji mogą być
zbudowane w oparciu o różnego rodzaju uzależnienia (liniowe, wielomian, potęgi,
logarytmiczna, itp.). Ponieważ w analizie tej uwzględniane są wskaźniki, które
opisują zachowanie systemu gospodarczego pod względem ogólnej wydajności na
poziomie makro, z wyłączeniem wpływu irracjonalnych zachowań składowych
myślących podmiotów – uczestników tego systemu, należy użyć najbardziej
prostej, z punktu widzenia obliczeń matematycznych, zależności liniowej. Wtedy
pożądane równanie zależności będzie miało następującą formę:
N

=
y a0 + ∑ ai xi ,
i =1

4

(1)

Ma na celu określenie liniowych współczynników zmiany parametru wynikowego (zmienna
zależna) i regresora (zmiennych niezależnych) w równaniu regresji.
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gdzie y – wynikowy parametr (zmienna zależna); a0, ..ai – współczynniki
równania regresji; xi – znaczenie zmiennych niezależnych; N –liczba
niezależnych zmiennych lub czynników branych pod uwagę przy konstruowaniu
równania regresji.
W załączniku do Wytycznych dotyczących obliczania bezpieczeństwa
ekonomicznego Ukrainy5 są wskaźniki, na podstawie których ocenia się poziom
bezpieczeństwa ekonomicznego Ukrainy. W zdecydowanej większości są to
wskaźniki makroekonomiczne, które pozwolą ocenić stan gospodarki krajowej.
Na tym etapie badań będziemy korzystać z podstawowych wskaźników: produkt
krajowy brutto, inflacja, bezrobocie, dług publiczny. Wybór tych wskaźników
wynika z celów niniejszego badania.
Ponieważ podatek od wartości dodanej (VAT) daje największe przychody
finansowe do budżetu państwowego Ukrainy, analizę wpływu instrumentów
polityki fiskalnej na bezpieczeństwo ekonomiczne państwa rozpocznimy od tego
podatku. Na rys. 6 pokazano dynamikę porównawczą tempa wzrostu dochodów
podatkowych z VAT na towary importowane oraz PKB Ukrainy.
Rysunek 6. Porównanie tempa wzrostu PKB Ukrainy oraz VAT z importu, %.

Uwaga: sporządzony przez autorów według danych Banku Światowego [1] i Urzędu
Analizy Finansowej i Ekonomicznej Rady Najwyższej Ukrainy [2].

Na podstawie analizy z rys. 6 widzimy, że dynamika PKB i dochodów z VAT
z importowanych towarów jest silnie skorelowana:
5

Wytyczne do obliczania poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego Ukrainy (2013): zatwierdzone rozporządzeniem Ministerstwa Rozwoju Gospodarczego i Handlu Ukrainy z dnia 29 października 2013 № 1277 [Zasoby elektroniczne]. - Tryb dostępu: http://search.ligazakon.ua/l_
doc2.nsf/link1/ME131588.html
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PKB = 35,6 + 8,39 VAT,

(2)

gdzie PKB – produkt krajowy brutto, USD; VAT - wpływy podatkowe do
budżetu państwa Ukrainy z podatku VAT od towarów importowanych do
Ukrainy, USD.
Z równania (2) wynika, że wzrost PKB Ukrainy o 1% odbywa się przy wzroscie
wpływów podatkowych z VAT na towary importowane o 8,4%. Na tej podstawie
dochodzimy do wniosku, że wzrost poziomu przedsiębiorczości na Ukrainie, jak
również wzrost PKB następuje wraz ze wzrostem wielkości importu. To ponownie
potwierdza znaczącą zależność gospodarki ukraińskiej od importu, ponieważ
wiele projektów biznesowych w dużej mierze zależy od importowanych towarów:
maszyn, technologii, paliwa itp. Dlatego celowe jest zmniejszenie obciążeń
podatkowych importowanych towarów jako instrumentu przyspieszającego
wzrost gospodarczy.
Kolejnymi wskaźnikami bezpieczeństwa ekonomicznego kraju, które zostały
wybrane do badań, były bezrobocie i inflacja. Na rys. 7 pokazano dynamiki
porównawcze tempa wzrostu przychodów z podatku VAT od towarów
importowanych oraz poziomu bezrobocia i indeksu cen konsumpcyjnych (CPI)
w latach 2010–2017.
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Rysunek 7. Porównamie dynamiki wzrostu dochodów budżetu Ukrainy z VAT od towarów importowanych, poziomu bezrobocia i indeksu cen konsumpcyjnych
w latach 2010–2017,%.

Uwaga: sporządzony przez autorów według danych Państwowej Służby Statystyki
Ukrainy [3] i Urzędu Analizy Finansowej i Ekonomicznej Rady Najwyższej
Ukrainy [2].

Jak widzimy na rys. 7 między przychodami z VAT od towarów importowanych
a stopą bezrobocia i inflacją, istnieje odwrotna zależność proporcjonalna
z opóźnieniem w kilku lat. Wzrost dochodów z VAT nie powoduje natychmiastowych
znaczących zmian w poziomie bezrobocia i inflacji. Jednak pozytywne zmiany
w tych podstawowych wskaźnikach bezpieczeństwa ekonomicznego zaczynają być
zauważalne po 2-3 latach. W związku z tym związek między tymi wskaźnikami
można uznać za pośredni i bez wysokiej korelacji. Zależność między badanymi
parametrami można przedstawić za pomocą następującego równania regresji:
U = 11,13-1.75 × 10-10 VAT,
CPI = 143,36- 2,56- 9 VAT,

(3)
(4)

gdzie U – stopa bezrobocia, %; CPI – indeks cen konsumpcyjnych, %.
Uzyskane równania regresji zależności bezrobocia i CPI od dynamiki
przychodów z podatku VAT od towarów importowanych do Ukrainy, pokazują,
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że wzrostowi dochodów z tego podatku towarzyszył spadek inflacji i bezrobocia.
Odpowiada to wstępnemu założeniu, że wzrost gospodarczy, a tym samym poziom
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa, zależy od dostępności importowanych
towarów na rynkach krajowych.
Równania (3) i (4) pokazują, jak ważny jest podatek VAT dla gospodarki
ukraińskiej i bezpieczeństwa ekonomicznego państwa. Dzięki temu podatkowi
wydatki ze wzrostu importu zrównoważone przez wzrost wpływów podatkowych,
co umożliwia wyrównanie niekorzystnych wahań zagranicznej działalności
gospodarczej w krótkim okresie. W długim okresie, aby rozwijać krajową
produkcję towarów konkurencyjnych, celowe jest zapewnienie niezbędnego
poziomu bezpieczeństwa ekonomicznego.
Jednym z najważniejszych wskaźników charakteryzujących poziom
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa jest dług publiczny. Dynamika tego
wskaźnika została przedstawiona powyżej, gdzie stwierdzono, że jego wilkość
rośnie i bardzo prawdopodobne, że w krótkim okresie (1-3 lat) tendencja ta nie
zmieni się. Na rys. 8 pokazano dynamikę porównawczą stóp wzrostu zadłużenia
państwa i wpływów z podatku VAT od towarów importowanych do Ukrainy.
Rysunek 8. Porównanie tempa wzrostu VAT z importu oraz tempa wzrostu długu publicznego Ukrainy, %.

Uwaga: sporządzony przez autorów według danych Banku Światowego [1] i Urzędu
Analizy Finansowej i Ekonomicznej Rady Najwyższej Ukrainy [3].

Rys. 8 pokazuje, że dynamika przychodów z podatku VAT od towarów
importowanych jest nisko skorelowana (współczynnik korelacji wynosi poniżej
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0,1) z dynamiką długu publicznego Ukrainy. Oznacza to, że wzrost aktywności
gospodarczej, której zwykle towarzyszy wzrost importu, odpowiada spowolnieniu
wzrostu długu publicznego. Ponieważ dla tych wskaźników poziom korelacji nie
jest znaczący, konstrukcja równania regresji jest niewłaściwa.
Podatek dochodowy. Poza podatkiem VAT, jednym z najważniejszych
podatków w systemie fiskalnym Ukrainy jest podatek dochodowy od osób prawnych (CIT). Na rys. 9 pokazano dynamikę dochodów z podatku dochodowego od
osób prawnych w latach 2009–2017.
Rysunek 9. Dynamika dochodów budżetu Ukrainy z tytułu podatku dochodowego od
osób prawnych w latach 2009–2011, mld. USD.

Uwaga: sporządzony przez autorów według Urzędu Finansowej i Analiz Ekonomicznych
Rady Najwyższej Ukrainy [2].

Rys. 9 pokazuje, że obecny dochód z CIT jest znacznie niższy niż w latach
2011–2013. Jednak ta wartość wzrosła w ciągu ostatnich trzech lat, co wskazuje
na rozwój przedsiębiorczości. Stawka podatku dochodowego za lata 2011–2016
zmniejszyła się od 23% do 18%, podczas gdy pozostała niezmieniona w ciągu
ostatnich 3 lat. Wzrost dochodów podatkowych od CIT wskazują, że stawka
tego podatku jest optymalna. Należy również zauważyć, że brak zmiany stawki
podatkowej pozwala firmom skuteczniej planować swoją działalność i stymuluje
wzrost dochodów państwa. Ponieważ stawka podatku CIT w Ukrainie zmieniała
się tylko kilka razy, jej analiza regresji jest niemożliwa, ale wskazane jest zbadanie
wpływu dochodów z podatku CIT na poziom bezpieczeństwa ekonomicznego
państwa. Na rys. 10 pokazano dynamikę tempa wzrostu przychodów z CIT i PKB
Ukrainy w latach 2010–2017, %.
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Rysunek 10. Porównamie dynamiki tempa dochodów państwowych z CIT i PKB Ukrainy
w latach 2010–2017,%.

Uwaga: sporządzony przez autorów według danych Banku Światowego [1] i Urzędu
Analizy Finansowej i Ekonomicznej Rady Najwyższej Ukrainy [2].

Na podstawie rys. 10 można stwierdzić, że dynamiczne zmiany w dochodach
z CIT są bardziej niestabilne niż dynamika zmian PKB. Ponadto, jak wynika
logicznie z danych statystycznych, wzrost dochodów z CIT odpowiada wzrostowi
gospodarczemu. Aby lepiej zrozumieć współzależność między tymi wskaźnikami,
tworzymy równanie regresji:
PKB = 66,14+15,48 DPCIT,

(5)

gdzie DP CIT – dochody podatkowe z podatku dochodowego od osób prawnych,
USD.
Na podstawie równania (5) może udowodnić poprzednie założenie, że
wzrost dochodów z CIT odpowiada wzrostowi PKB Ukrainy. Przy wzroście PKB
o 1% dochody z CIT rosną o 15,48%. Zbadamy wpływ przychodów z CIT na
inne wskaźniki bezpieczeństwa ekonomicznego państwa (bezrobocie i inflację).
Dynamikę tych wskaźników przedstawiono na rys. 11
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Rysunek 11. Porównamie dynamiki tempa wzrostu dochodów budżetu Ukrainy z CIT
oraz indeksu cen konsumpcyjnych i stopy bezrobocia w latach 2010–2017,%.

Uwaga: sporządzony przez autorów według danych Państwowej Służby Statystyki
Ukrainy [3] i Urzędu Analizy Finansowej i Ekonomicznej Rady Najwyższej
Ukrainy [2].

Jak widzimy na rys. 11, zmiana dochodów z tytułu podatku CIT zwykle
odpowiada spadkowi wskaźnika cen konsumpcyjnych i stopy bezrobocia.
To dowodzi, że wzrost dochodów z tego podatku odpowiada wzrostowi
gospodarczemu i rosnącej aktywności gospodarczej. Równanie regresji zależności
między tymi wskaźnikami będzie wyglądać następująco:
U = 10,55-0,33 DPCIT
CPI =136,57-5,28 DPCIT

(6)
(7)

Jak wspomniano powyżej, jednym z najważniejszych wskaźników
bezpieczeństwa ekonomicznego państwa jest dług publiczny. Porównawczą
dynamikę tempa wzrostu tego wskaźnika oraz dochodów z CIT przedstawiono
na rys. 12. Brak wysokiego poziomu korelacji między tymi wskaźnikami
uniemożliwia wykorzystanie analizy regresji.
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Rysunek 12. Porównamie dynamiki wzrostu długu publicznego Ukrainy i dochodów
z CIT w latach 2010–2017,%.

Uwaga: sporządzony przez autorów według danych Banku Światowego [1] i Urzędu
Analizy Finansowej i Ekonomicznej Rady Najwyższej Ukrainy [2].

Na podstawie danych na rys. 12 można stwierdzić, że wzrost dochodów z CIT
zazwyczaj odpowiada redukcji długu publicznego, ale nie stwierdzono istotnej
korelacji między tymi dwoma wskaźnikami.
Podsumowując badania, należy zauważyć, że przeanalizowaliśmy wpływ
oddzielnych instrumentów polityki fiskalnej na główne wskaźniki bezpieczeństwa
ekonomicznego państwa. W szczególności zbadano wpływ dwóch głównych
podatków (VAT i podatku dochodowego od osób prawnycj) na następujące
wskaźniki bezpieczeństwa ekonomicznego kraju: dynamikę PKB, indeks cen
konsumpcyjnych, stopę bezrobocia i wielkość długu publicznego. Na podstawie
analizy dynamiki dochodów podatkowych i wskaźników makroekonomicznych,
a także poprzez konstruowanie zależności regresji, ustaliliśmy:
1. Wzrost gospodarczy, a także poziom bezpieczeństwa ekonomicznego
Ukrainy, w dużym stopniu zależą od importu środków i siły roboczej.
Wyniki badania pokazały, że wzrost PKB o 1% wynika ze wzrostu wpływów
podatkowych z podatku VAT od towarów importowanych o 8,4%.
2. Między kwotą wpływów z VAT od towarów importowanych a poziomem
bezrobocia i inflacji istnieje odwrotnie proporcjonalny związek
z opóźnieniem w ciągu kilku lat. Szybkiemu wzrostowi dochodów
podatkowych nie towarzyszą od razu istotne zmiany w poziomie bezrobocia
i inflacji. Jednak pozytywne zmiany w tych podstawowych wskaźnikach
bezpieczeństwa ekonomicznego zaczynają być zauważalne po 2–3 latach.
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3. Badania wykazały, że wzrost dochodów z podatku VAT i CIT zwykle
odpowiada redukcji długu publicznego, jednak wbrew logice biznesowej
istotnej relacji pomiędzy tymi wskaźnikami na Ukrainie nie stwierdzono.
W perspektywie dalszych badań przeanalizujemy wpływ innych instrumentów
polityki fiskalnej na wskaźniki bezpieczeństwa ekonomicznego państwa.
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Streszczenie
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The article analyzes the European experience
of decentralization in the field of social
protection. The comparative analysis is structured into three stages. The first stage identifies the institutional, administrative and
territorial parameters of decentralization,
the second characterizes the financial architecture of social protection systems and the
effectiveness of social protection systems; the
third focuses on the local level, in particular,
the receipt, distribution and use of financial
resources under decentralization. As a result
of the comparative analysis, conclusions are
drawn about the possibility of implementing
best practices and prospects for improving
a decentralized system of social protection
in Ukraine.

financial support of social protection system,
decentralization.

W artykule przeanalizowano europejskie
doświadczenie decentralizacji w zakresie
zabezpieczenia społecznego. Analiza porównawcza jest podzielona na trzy etapy. Pierwszym etapem jest określenie instytucjonalnych, administracyjnych i terytorialnych
parametrów decentralizacji; drugi opisuje
strukturę finansową zabezpieczenia społecznego i skuteczności systemów zabezpieczenia społecznego, a trzeci – poziom lokalny,
w tym otrzymanie, dystrybucja i wykorzystanie środków finansowych w ramach
decentralizacji. Po analizie porównawczej
zrobiono wnioski na temat możliwości
wdrożenia najlepszych praktyk światowych
i perspektyw poprawienia zdecentralizowanego systemu zabezpieczenia społecznego
w Ukrainie.

wsparcie finansowe
decentralizacja.

ochrony

socjalnej,
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Social protection in its broadest sense is the measurement of the responsibility
a society takes for supporting and maintaining the livelihood of vulnerable groups
of the population. At the same time, in today’s conditions of transformation, it is
important to determine in what way measures taken on social protection of the
population are carried out and at what institutional level of government the main
powers are concentrated, determine the effectiveness of the chosen instruments
and the sufficiency of financial resources aimed at solving these issues.
Historical excursion in the processes of formation and development of social
protection systems points to several important aspects that characterize the
current state and diversity of social protection systems in European countries.
Prevailing of budget or insurance based financing of the social protection system,
economic liberalization, and, subsequently, the impact of the financial and economic crisis are important factors of evolutionary development that determine the
general parameters of a modern system of social protection of foreign countries
and, accordingly, the volume of the directed financial resources.
At the same time, it should be noted that the processes of reforming the
multilevel governance: institutional, territorial and administrative government
in European countries took place with obvious difference. As Ivan Koprić, Hellmut Wollmann, Gérard Marcou rightly observe, „despite the fact that national
and sector specificity is inevitable, interstate and intersectoral comparisons that
meet standardized analytical methods provide useful policy knowledge”1. In this
regard, a comparative analysis of a decentralized social protection system is structured in several stages (Fig. 1):
1. the specificity of the processes of decentralization in view of the different
institutional design and the distribution of powers between the institutional levels of government; size, composition and budget structure of the
local level;
2. financial parameters of the comparative analysis of a decentralized system
of social protection with an emphasis on financial architectonics and the
effectiveness of social protection systems;
3. peculiarities of the formation, distribution and use of financial resources
of a decentralized system of social protection with a focus on the local level.

1

I. Koprić, H. Wollmann, G. Marcou, Evaluating Reforms of Local Public and Social Services in
Europe: more evidence for better result, available at: https://books.google.com.ua.
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Financial parameters of comparative analysis of a decentralized social protection system
Financial architectonics of social protection
systems

Effectiveness of social
protection systems

Formation of financial
resources

Level of social
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Poverty rate of the
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Welfare level
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sources of social
protection ratio

Share of expenditure
on social protection in
public spending

Share of social
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Territorial organization

Expenditures of social
protection per capita

Distribution of powers

Stage II

Stage І

Institutional design

Volume, composition and structure of revenues at the
local level

Stage III

Volume and types of transfers provided
Distribution of financial
resources

Share of social protection expenditures in the structure of
expenditures at the local level
Long-term care

Use of financial resources

Childcare
Persons with disabilities
Others

Figure
1. Main
parameters
of comparative
analysis
ofprotection
decentralized
protection
Fig. 1. Main
parameters
of comparative
analysis of decentralized
social
system in social
foreign countries
system in foreign countries

Stage
I:
Institutional,
administrative,
territorial
parameters
of decentralization. At the local level, the institutional design of the administrativeterritorial system is very diverse and complex. Over the past 20 years, institutional
design in the EU has undergone significant changes, especially after a crisis that
took place after decentralization or recentralization processes.
Table 1. Institutional design of subnational governance in the EU countries2
States with only
one level:
- Municipalities

States with two levels:
- State / regions
- Municipalities

Federations
and quasifederations

Unitary states

2

Austria
Switzerland
Estonia
Finland
Ireland
Iceland

Luxembourg
Portugal
Slovenia

Denmark
Greece
Hungary
Norway

The Netherlands
The Czech
Republic
Slovakia
Sweden
Turkey

States with three
levels:
- State / regions
- Intermediate level
- Municipalities
Germany
Belgium
Spain
France
Italy
Poland
The UK
Ukraine

D. Allain-Dupré. Decentralisation trends in OECD countries: a comparative perspective for
Ukraine, available at: https://www.oecd.org/regional/regional-policy/Decentralisation-trends-in-OECD-countries.pdf.
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The institutional design of subnational governance and the territorial
organization of power largely determines the general parameters of the distribution
of powers between institutional levels of government. Unitary countries with
a three-level administrative system (the UK, Poland, France and Italy) are
of particular interest to the possibility of implementing foreign experience
in Ukraine. The experience of these countries is crucial for comparing the
peculiarities of the distribution of powers in the field of social protection between
institutional levels and financial resources, respectively (vertical decentralization).
The experience of another group of countries is important in view of horizontal
decentralization, as well as in determining the peculiarities of the social protection
functioning at the local level and intergovernmental equalization.
The generalization of the experience of European countries by the nature
of the distribution of powers in the field of social protection (Table 2) makes it
possible to conclude that Ukrainian practice is similar with such unitary countries
as France and Poland.
Table 2. Distribution of powers between institutional levels of government in European
countries and Ukraine3
Country

Levels Social protection
Local level

Intermediate level

Regional level

Belgium
Bulgaria
Czech Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxemburg
Hungary
Malta
Netherlands
3

R. Halásková, M. Halásková, Local governments in EU countries: competences and financing
of public services, Scientific papers of the university of Pardubice, University of Pardubice, 2017,
s. 53.
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Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
UK
Ukraine

However, reforms in terms of the division of powers of social protection
in Europe are not always evaluated positively. As noted by Hayward, W., Lara
Montero, A., Merchán Paúles, L, there are gaps that have not been resolved until
now. For example, the duplication of services in France, difficulties in coordinating
the provision of social services in Belgium, etc.4
Consideration of the territorial organization is important given the size,
composition and structure of the municipalities. Administrative-territorial reform
in Ukraine according to the Concept of local self-governance and territorial power
reforming5, and to the Law of Ukraine “On Voluntary Unification of Territorial
Communities”6 is based on the principles of voluntariness and, according to the
Methodology of formation of capable local communities7 with the following key
parameters as an arrival of ambulance and fire service within 30 minutes and the
availability of administrative services at a distance of no more than 20 kilometers.
It should be mentioned that the social structure of the future united local
community (municipality) were not taken into account. As a result, territorial
communities formed in Ukraine were small in size and territory characterized by
different social composition of the population. However, it should be noted that
the process of reforming the territorial organization of power in Ukraine is still
ongoing.
European territorial reform experience demonstrates a absence of common
approaches to the functioning of the municipalities as a result three groups of
countries can be distinguished:
4

5

6

7

W. Hayward, A. Lara Montero, L. Merchán Paúles. Bringing together Europe with local communities: social services priorities for the European Semester 2018, The European Social Network,
Brighton, 2017, s. 70.
Cabinet of Ministers of Ukraine (2014). On approval of the Concept of reforming the local
government and territorial organization of power in Ukraine, available at http://zakon0.rada.
gov.ua/laws/show/333-2014-%D1%80.
Cabinet of Ministers of Ukraine (2015). On Voluntary Unification of Territorial Communities,
available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/157-19.
Cabinet of Ministers of Ukraine (2015). Methodology for the formation of capable territorial
communities, available at: http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/214-2015-%D0%BF.

Zeszyty Naukowe WSEI seria: EKONOMIA, 15 (1/2018)

150

WSEI Scientific Journal series: ECONOMICS, 15 (1/2018)

1. Large in size and population municipalities (Ireland). The UK is somewhat
different from other countries, given the largest population and average
size of municipalities;
2. Medium in size and population (Sweden, Netherlands, Denmark, Turkey,
Latvia, Portugal and Greece);
3. Small in size and population of municipalities (Czech Republic, Poland,
Luxembourg, Slovakia, Slovenia, Hungary, Italy and others).
Thus, Ukrainian realities indicate the potential need for consolidation of territorial communities, which hides a better organization of power and a possibility
of optimizing managerial expenses. However, it should be borne in mind that
Ukraine is large both in terms of area and population, as well as characterized
by diverse ethnic composition, religious preferences, natural and climatic living
conditions of Ukrainians, etc.

Figure 2. Comparison of the average population and area of municipalities in European
countries

Stage II. Financial Architectonics of Social Security Systems and Effectiveness
of Social Protection. To substantiate the second stage of the analysis it is important
to define the basic principles of the system of social protection that are historical,
result from the institutional grounds and underlie its functioning. For the most
part, the financial architecture of the systems of social protection of European
countries is determined by the following main differences (Table 3):
• prevalence of public funding (the Beveridge system) or the concept of social
insurance (the Bismarck system);
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• different volumes of redistributed GDP for social protection of the
population;
• different approaches in determining the priority of social protection among
other public expenditures.
In view of this, the key parameters were chosen to justify the financial architecture of European countries make it possible to draw the following conclusions.
European countries vary substantially in terms of the expenditures on social
protection, which confirms the balanced allocation of the indicated expenditures
per capita. In 2015, the highest social protection expenditures per capita were in
Luxembourg, and the lowest – in Bulgaria and Romania.
Table 3.

Belgium
Bulgaria
Czech
Republic
Denmark
Germany
Estonia
Ireland
Greece
Spain
France
Croatia
Italy
Cyprus
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Hungary
Malta
Netherlands
Austria
Poland
Portugal
Romania
Slovenia
Slovakia
Finland
Sweden
United
Kingdom
Iceland
Norway
Switzerland

Some financial parameters of comparative analysis of social protection systems in European countries
Financial Architecture of the Social Security System
Social
Share of social Share of social
Share of
protection
expenditures
protection
budgetary
expenditures in% of GDP expenditures
sources
per capita
(2016)
in public
of social
(2015)
expenditures
protection
(2016)
(2014)
11 046.77
37.6
38.6
20.0
1 126.29
36.4
48.8
12.7
3 028.35
31.2
28.5
12.3
15 438.01
43.6
79.8
23.4
10 839.44
43.6
33.3
19.3
2 530.47
33.3
18.1
13.5
9 192.93
36.4
60.5
9.9
4 301.10
41.5
39.8
20.7
5 730.88
39.9
44.0
16.8
11 180.40
43.3
35.1
24.4
2 227.40
31.2
36.6
14.7
8 128.19
42.7
48.8
21.1
4 569.90
35.7
52.0
13.8
1 830.57
32.2
40.0
12.0
1 999.60
32.8
28.3
11.2
20 196.02
43.1
41.9
18.2
2 248.74
30.7
36.1
14.3
3 753.94
31.6
56.1
12.0
12 171.07
37.6
19.9
16.2
11 898.89
42.6
36.3
21.6
:
41.2
21.7
16.9
4 460.24
40.0
46.1
18.0
1 179.36
34.2
49.7
11.6
4 472.39
37.0
33.8
16.7
2 649.43
36.4
37.1
15.1
12 100.12
45.8
47.2
25.6
13 370.12
41.7
52.2
20.6
11 428.20
38.1
48.6
15.8
10 539.11
29.8
49.3
13.4
18 713.87
40.0
50.5
20.3
20 169.00
39.6
24.1
13.6

Effectiveness of social protection systems
Life
Poverty rate
Level of
satisfaction
(2016)
inequality in
(2016)
society (2016)

6.9
4.7
6.6
7.5
7.0
5.6
7.0
5.2
6.4
6.4
5.3
5.9
5.6
5.9
5.9
6.9
5.3
6.5
7.4
7.0
6.0
5.2
5.8
5.8
6.1
7.5
7.3
6.7
7.5
7.5
7.5

15.5
22.9

3.8
7.9

9.7
11.9
16.5
21.7
16.6
21.2
22.3
13.6
19.5
20.6
16.1
21.8
21.9
16.5
14.5
16.5
12.7
14.1
17.3
19.0
25.3
13.9
12.7
11.6
16.2

3.5
4.1
4.6
5.6
4.4
6.6
6.6
4.3
5.0
6.3
4.9
6.2
7.1
5.0
4.3
4.2
3.9
4.1
4.8
5.9
7.2
3.6
3.6
3.6
4.3

15.9
8.8
12.2
14.7

5.1
:
3.7
4.4
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European countries re-allocate various social protection contributions through GDP, while in 2016 we see the largest share in Denmark, France, Finland,
and the smallest one in Ireland and Lithuania. The priority of social protection in
public expenditures is characterized by the share of expenditures on social protection in public expenditures, the largest share in public spending is traditionally
observed in Scandinavian countries, and the lowest one in Hungary.
Funding for social protection systems in different European countries is organized in different ways, some countries have chosen social contributions as the
main source of income, others have chosen taxes. Estonia and Lithuania differ
from the rest of countries, where, in 2014, more than 70% of all funding was
provided from social contributions. On the other hand, Denmark and Ireland
finance their social security systems largely from taxes that accounted for more
than 60% of total revenues. General tendency to increase the share of state financing, accompanied by a decrease in social contributions, is also worth noting.
Social protection covers a wide range of issues from the protection of vulnerable
groups of population from poverty to reducing inequality in society, in the
broadest sense – ensuring the welfare of the entire population. In view of this, in
order to characterize the effectiveness of a social security system, we have selected
three key parameters: the level of poverty after providing social transfers, the level
of inequality in society and the level of life satisfaction, which is part of the Better
Life Index.
We share the opinion that the effectiveness of reforms in the field of social
protection is largely explained by the interdependence of the costs of social
protection and the reduction of poverty in the country. European countries spend
different proportions of their GDP on social protection, and also use different tools
to reduce poverty. Worthy of note is the example of countries that use a relatively
small share of GDP expenditure and have low poverty rates after implementing
social transfers (Czech Republic, Ireland) and vice versa, there are countries where
both costs and poverty rates are high (Italy and Greece).
Another important task of social protection is the reduction of inequality
in society. In 2016, Bulgaria, Romania and Lithuania were characterized by
the largest level of inequality in society. The inhabitants of the Scandinavian
countries have the most positive subjective perception of their own welfare (Index
of Satisfaction). Among the analyzed European countries, we would like tomark
Bulgaria, Greece and Portugal, whose inhabitants are the least satisfied with their
own lives.
Stage III. Decentralized social protection system: Municipal level in focus. The
outline of the institutional, administrative, territorial principles of decentralization
and the characteristics of the general parameters of financing social protection in
foreign countries are the basis for defining the peculiarities of social protection
implementation in conditions of decentralization with a focus on the municipal
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level. In a comparative analysis, we will find out a few key issues that we consider
to be important:
• firstly, how European countries have decentralized expenditures, including
social protection expenditures;
• secondly, how the distribution of expenditures at the local level happens and
if social protection expenditures is a priority;
• thirdly, from which income at the municipal level social protection issues
were financed.
The results of 2016 indicate that among the European countries, the largest
share of local budget expenditures was in Scandinavian countries, as well as
Poland (30.9%) and Iceland (27.1%), the largest share of revenues in the general
governance structure was observed in Sweden, Finland, Denmark, Iceland, Switzerland, Czech Republic and Latvia.
The presence of a rather strong subnational level allows us to assume a potential opportunity for adequate funding of social protection at this institutional
level. A more detailed analysis of the distribution of expenditures at the municipal level (Figure 3) points to the priority of social protection expenditures in such
countries: Denmark, Germany, Ireland, Norway, Sweden, the Netherlands.

Figure 3. Distribution of municipal expenditures by directions in European countries,
2016.

It should be noted that the analysis of general municipal income shows
the importance of the transfers aiming at balancing as well as adequate provision of local expenditures for social protection. In our opinion, a good example
of such a policy is the experience of Norway, where grants are provided for the
care of elderly people. Two types of grants (targeted and investment grants8) allow
Norway to fully finance long-term care for elderly people costs at the municipal
level.
8

Bergvall, C. Charbit, D.-J. Kraan, O. Merk (2006). Intergovernmental transfers and decentralised public spending, OECD Network on Fiscal Relations Across Levels of Government, available at: https://www.oecd.org/tax/federalism/37388377.pdf.
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Expenditure structure allows to analyze in detail the benefits provided by the
social security system. The general parameters of decentralized social protection
system in European countries, as well as in Ukraine, are accompanied by sectoral
reforms, including social protection. At the same time, the most successful, in our
opinion, are the reforms of deinstitutionalisation, long-term care of the elderly
and the introduction of integrated medical and social services at the basic level
of the administrative-territorial system.
Conclusions. We agree with Joseph E. Stiglitz, who states that «any social
protection program must be adapted to the country, its history, institutions and
problems.» 9At the same time, a comparative analysis of the decentralized system
of social protection in European countries allows us to identify the advantages
and gaps that need to be considered when reforming the social protection system
in Ukraine. Including:
1. Decentralization has resulted in a different level of authority and financial allocation, and the institutional design with one-, two- or three-level
governance systems in European countries has not solved the problems
of efficient allocation of powers and financial resources. Even in highly
developed European countries, processes of decentralization were accompanied by ineffective communication between institutions, duplication and
lack of services. The similarity of Ukrainian problems indicates the need to
improve the state policy of social protection in the direction of additional
argumentation of the distribution of powers in social protection between
institutional levels, as well as optimization of a large number of services in
the system of social protection.
2. Architecture of social protection systems in terms of prevalence of insurance or budgetary forms of protection are the starting point for a comparative analysis of a decentralized system of social protection in foreign countries. At the same time, evidence of a successful construction of the social
protection system with widespread application of the principles of social
insurance in certain areas points to the presence of a smaller sector of social
protection at the local level. In this context, it is important for Ukraine to
determine what principles we attach to in the construction of the social
protection system. A mixed system exists, but only if it does not deepen
the poverty of the working population, which pays of both taxes and social
contributions.
3. For Ukraine, it is extremely important to realize that the reform of the
social protection system under conditions of decentralization of power,
which involves the division of powers, additionally requires responsibility,
and most importantly – appropriate financial support at each institutional
9

J. Stiglitz, The welfare state in the twenty-first century, Columbia University, 2017, available at:
http://rooseveltinstitute.org/wp-content/uploads/2017/06/Welfare-Chapter-JS.pdf.
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level. One of the possibilities is financial equalization based not on incomes, but on expenditures on the basis of a standardized set of social services; another possible option is to take into account the social composition
of the territorial community.
The prospects for further research are seen in the substantiation of the peculiarities of the organization and financial provision of social protection at the municipal level, as well as the identification of new forms of social protection under
conditions of decentralization.
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