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Skuteczno ! dzia"a# instytucji wspieraj$cych
rozwój przedsi%biorczo ci na obszarach
wiejskich województwa "ódzkiego
Wprowadzenie
Przedsi biorczo!" jest niezwykle istotnym elementem gospodarki, który
mo#e w du#ym stopniu przyczyni" si do rozwoju spo$eczno-gospodarczego danego regionu. Du#ym problemem jest rozpocz cie dzia$alno!ci gospodarczej, ale
czasami jeszcze wi kszym utrzymanie i rozwijanie jej. W Polsce powsta$o i powstaje wiele instytucji, których g$ównym zadaniem jest propagowanie i wspieranie rozwoju przedsi biorczo!ci. Jednak#e te szczytne intencje cz sto rozmijaj%
si z oczekiwaniami samych przedsi biorców. Problemem jest równie# dost pno!" do oferty tych instytucji. Nabiera to szczególnego znaczenia na obszarach
wiejskich, jako specyÞcznych, bior%c pod uwag rozwój infrastruktury technicznej, technologicznej, telekomunikacyjnej, jak równie# pogl%dy spo$ecze&stwa
dzia$aj%cego na tych terenach.
Przedstawione w niniejszym opracowaniu wyniki s% cz !ci% projektu badawczego zrealizowanego w 2003 roku, dotycz%cego uwarunkowa& i perspektyw rozwoju sektora ma$ych i !rednich przedsi biorstw na obszarach wiejskich
województwa $ódzkiego. Badania te mia$y indywidualny charakter. Zastosowano w nich ankiet jako narz dzie badawcze. Badanie przeprowadzono w!ród
250 wylosowanych, a nast pnie celowo dobranych ma$ych i !rednich przedsi biorstw dzia$aj%cych na terenach wiejskich województwa $ódzkiego. Uzyskany materia$ badawczy poddano analizom opisowym i statystycznym. Badanie
skuteczno!ci instytucji wspieraj%cych rozwój przedsi biorczo!ci, na obszarach
wiejskich województwa $ódzkiego oparto g$ównie na opinii uczestnicz%cych
w badaniu przedsi biorców. Jednym z mierników skuteczno!ci dzia$ania instytucji wspieraj%cych rozwój przedsi biorczo!ci, oprócz wielu wska'ników okre!laj%cych stopie& wykorzystania !rodków Þnansowych przez nie oferowanych,
mo#e by" równie# informacja o funkcjonowaniu tego typu instytucji i korzystaniu z ich us$ug przez przedsi biorców.
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Polityka pa#stwa wobec sektora MSP
Polska przed przyst%pieniem do Unii Europejskiej w my!l artyku$u 89 Uk$adu Europejskiego by$a zobowi%zana do rozwoju i umacniania ma$ych i !rednich przedsi biorstw oraz popierania wspó$pracy mi dzy sektorami MSP Polski
i pa&stw cz$onkowskich. Tre!" Uk$adu Europejskiego stanowi$a, #e umawiaj%ce
si strony powinny wspiera" wymian informacji oraz know-how w celu tworzenia prawnych, administracyjnych, technicznych, podatkowych i Þnansowych warunków koniecznych do zak$adania i rozwoju ma$ych i !rednich przedsi biorstw
oraz dla wspó$pracy o charakterze mi dzynarodowym. Rada Unii Europejskiej
decyzj% z dnia 9 grudnia 1997 roku otworzy$a Trzeci Wieloletni Program dla Ma$ych i (rednich Przedsi biorstw na terenie UE, program zosta$ równie# otwarty
dla krajów Europy (rodkowej, w tym dla Polski [Stachowiak, Pyci&ski 2001].
Na realizacj g$ównych zada& tego programu przeznaczono 127 mln euro.
W Polsce istnieje wiele aktów prawnych, które dotycz% wspierania rozwoju przedsi biorczo!ci i sektora MSP. Do najwa#niejszych nale#% ustawa Prawo
dzia$alno!ci gospodarczej z dnia 19 listopada 1999 roku, ustawa o samorz%dzie
wojewódzkim i ustawa o zasadach wspierania rozwoju regionalnego z dnia 12
maja 2000 roku. W ka#dym z tych aktów mo#na odnale'" wspólne punkty dotycz%ce mi dzy innymi:
– tworzenia korzystnych warunków rozwoju gospodarczego;
– kreowania miejsc pracy;
– utrzymania i rozbudowy infrastruktury spo$ecznej i technicznej [Truskolaski
2001].
G$ównym celem polityki rz%du wobec MSP w najbli#szych latach jest kszta$towanie korzystnych warunków dla tworzenia i pe$nego wykorzystania potencja$u rozwojowego tego sektora. Osi%gni cie celu g$ównego ma nast%pi" przez
realizacj trzech celów po!rednich (tab. 1).
W dokumencie „Kierunki dzia$a& Rz%du wobec ma$ych i !rednich przedsi biorstw od 2003 do 2006 roku” s% okre!lone g$ówne cele wsparcia sektora MSP
oraz sposoby realizacji postawionych celów, a tak#e wskazane s% 'ród$a Þnansowania. G$ównym celem polityki rz%du do 2006 roku wobec sektora MSP jest
pobudzenie aktywno ci gospodarczej sektora ma!ych i rednich przedsi"biorstw
zapewniaj#cej wzrost zatrudnienia w tym sektorze oraz wzrost jego konkurencyjno ci i zdolno ci do funkcjonowania na Jednolitym Rynku Europejskim.
Osi%gni cie tego celu ma nast%pi" przez realizacj nast puj%cych celów
cz%stkowych:
) wspieranie przedsi wzi " s$u#%cych rozwojowi ma$ych i !rednich przedsi biorstw;
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popraw otoczenia prawnego i administracyjnego ma$ych i !rednich przedsi biorstw oraz rozwój postaw przedsi biorczych w spo$ecze&stwie;
rozwój otoczenia instytucjonalnego ma$ych i !rednich przedsi biorstw;
wspieranie integracji i dzia$alno!ci na forum mi dzynarodowym [Kierunki
dzia$a& wobec ma$ych i !rednich przedsi biorstw od 2003 do 2006 roku,
2003].

–
–
–

Tabela 1
Cele po rednie polityki rz!du wobec sektora MSP
Lp. Tre " celu po redniego

1

Zwi#kszenie konkurencyjno ci sektora MSP na
rynku krajowy i zagranicznym.

2

Wzrost eksportu sektora
MSP.

3

Wzrost nak$adów inwestycyjnych w MSP.

Sposoby realizacji
Wzrost jako ci produktów i us$ug, rozbudowa sieci informacji gospodarczej, wsparcie dla Þrm wdra%aj!cych
mi#dzynarodowe systemy jako ci, u$atwienie dost#pu przedsi#biorców do wiedzy na temat prowadzenia
przedsi#biorstwa, zmniejszenie kosztów administracyjnych – szczególnie zwi!zanych z zatrudnianiem pracowników.
&rodki na ekspozycj# na targach, lepsza informacja
o rynkach zagranicznych, u$atwienia w uzyskiwaniu
por#cze' kredytowych dla przedsi#biorców podejmuj!cych inwestycje proeksportowe.
Mechanizmy podatkowe powoduj!ce akumulacj# kapita$u w przedsi#biorstwach, korzystniejsze regulacje
dotycz!ce amortyzacji, wzrost mo%liwo ci Þnansowania MSP na rynku kapita$owym przez rozwój takich
instytucji, jak fundusze typu venture capital czy regulowany pozagie$dowy rynek papierów warto ciowych.

(ród$o: Opracowanie w$asne na podstawie Stachowiak M., Pyci'ski S., 2001: Ma$e i rednie
przedsi#biorstwa a rozwój regionalny, Polska Agencja Rozwoju Przedsi#biorczo ci,
Warszawa.

Wyznaczone szczegó$owe zadania opisane w wy#ej wymienionym dokumencie maj% wspomaga" realizacj celów cz%stkowych.
Z kolei w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego (NSRR) na lata
2000–2006 wsparcie przedsi biorczo!ci i rozwoju dzia$alno!ci ma$ych i !rednich
przedsi biorstw stanowi drug% co do wymiaru Þnansowego grup instrumentów
realizacji tej strategii. Podstawowe instrumenty wsparcia sektora MSP w ramach
polityki rozwoju regionalnego obejmuj%:
– dotacje na zak$adanie nowych Þrm, zwi kszanie poziomu inwestycji i modernizacj sektora MSP;
– dotacje do regionalnych funduszy inwestycyjnych, lokalnych funduszy po#yczkowych oraz funduszy por cze& kredytowych dla sektora MSP;
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subsydiowanie us$ug doradczych oraz informacyjnych dla sektora MSP [Stachowiak, Pyci&ski 2001].
Dotacje b d% przeznaczane na zak$adanie nowych ma$ych i !rednich przedsi biorstw na obszarach zwi%zanych z celami NSRR i wojewódzkich strategii
rozwoju oraz na inwestycje, w tym modernizacyjne, w wyniku których zostan%
utworzone nowe miejsca pracy. Przede wszystkim preferowane b d% inwestycje, dzi ki którym przedsi biorstwa zastosuj% innowacyjne, energooszcz dne
i sprzyjaj%ce ochronie !rodowiska przyrodniczego technologie.
Wspieranie kredytowe przedsi biorstw sektora MSP w ramach polityki rozwoju regionalnego b dzie si odbywa" za po!rednictwem regionalnych funduszy
inwestycyjnych, lokalnych funduszy po#yczkowych oraz systemu por cze& kredytowych. Dotacje z bud#etu centralnego i 'róde$ zagranicznych mog% stanowi"
do 75% warto!ci kapita$u funduszy koncentruj%cych sw% dzia$alno!" na obszarach o najwi kszych problemach strukturalnych i do 50% na innych obszarach.
–

Wybrane aspekty Þnansowego wsparcia sektora MSP
na obszarach wiejskich
Bior%c pod uwag instytucjonalne wsparcie ma$ych i !rednich przedsi biorstw na obszarach wiejskich, g$ównymi instytucjami wspieraj%cymi rozwój
sektora MSP na tych obszarach s% Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Agencja Nieruchomo!ci Rolnych. Dzia$alno!" obu agencji na obszarach wiejskich opiera si g$ównie na wsparciu Þnansowym. ARiMR stosuje
dop$aty do oprocentowania ró#nego rodzaju kredytów. Jest ona agend% rz%dow%,
której zadaniem jest wype$nianie polityki rz%du wobec ró#nych podmiotów na
terenach wiejskich naszego kraju. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oferowa$a mi dzy innymi nast puj%ce linie kredytów preferencyjnych
wspieraj%ce rozwój przedsi biorczo!ci na obszarach wiejskich, g$ównie w dzia$alno!ci pozarolniczej:
– MP – kredyt na tworzenie nowych, sta$ych miejsc pracy w dzia$alno!ci pozarolniczej;
– BR/10 – kredyt w ramach „bran#owego programu wspólnego u#ytkowania
maszyn i urz%dze& rolniczych” (wspólne u#ytkowanie maszyn i urz%dze&
rolniczych i !wiadczenie us$ug rolniczych);
– IP – kredyt na realizacj przedsi wzi " inwestycyjnych w rolnictwie, przetwórstwie rolno-spo#ywczym i us$ugach dla rolnictwa [www.arimr.gov.pl].
Wymienione linie kredytowe daj% mo#liwo!ci pozyskania zewn trznych
'róde$ Þnansowania dzia$a& przedsi biorczych na obszarach wiejskich. Cechuj%
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si one tym, #e wspieraj% rozwijanie dzia$alno!ci gospodarczej poza rolnictwem,
a co za tym idzie – umo#liwiaj% tworzenie nowych miejsc pracy i zatrudnienie
pewnej cz !ci nadmiaru si$y roboczej b d%cej w rolnictwie.
Ka#da linia kredytowa wymaga pewnego zaanga#owania !rodków w$asnych.
Podmiot podejmuj%cy decyzj co do ubiegania si o tego rodzaju 'ród$o zewn trznego Þnansowania swojej dzia$alno!ci gospodarczej powinien posiada" zgromadzony kapita$ w$asny w wysoko!ci od 20 do 30% warto!ci zak$adanej inwestycji.
Bardzo atrakcyjne w porównaniu z innymi ofertami na rynku Þnansowym
jest oprocentowanie wymienionych kredytów, do których dop$aty udziela Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Korzy!ci% jest równie# mo#liwo!" uzyskania karencji w sp$acie kapita$u. Jest to niezwykle istotne dla wielu
podmiotów gospodarczych. Pozwala to na mniejsze obci%#enie Þnansowe (sp$atami kredytu) w pocz%tkowej fazie dzia$ania uruchomionych inwestycji, natomiast w pó'niejszych okresach, przy za$o#eniu trafno!ci i powodzenia podj tych
inwestycji, sp$aty po up$ywie okresu karencji b d% w mniejszym stopniu uci%#liwe dla podmiotu gospodarczego. Kredyty preferencyjne s% $atwiejsze do obs$ugi
w pierwszym roku powstania zobowi%zania. W niewielkim stopniu obci%#aj%
Þrm w czasie, gdy przychody z poniesionych nak$adów inwestycyjnych dopiero
zaczynaj% si pojawia", a ich poziom jest jeszcze niewielki [Feret 2000].
ARiMR oferowa$a mi dzy innymi kredyty preferencyjne na przedsi wzi cia
inwestycyjne w dzia$alno!ci pozarolniczej na obszarach wiejskich gwarantuj%cej
zatrudnienie ludno!ci wiejskiej. Kredyt ten nosi symbol MP. G$ównym przeznaczeniem kredytu jest realizacja przedsi wzi " inwestycyjnych tworz%cych nowe
sta$e miejsca pracy poza rolnictwem. Podmioty mog%ce ubiega" si o kredyt to
osoby Þzyczne i prawne prowadz%ce lub podejmuj%ce dzia$alno!" pozarolnicz%
na terenach gmin wiejskich i gmin miejsko-wiejskich oraz w miastach do 20
tysi cy mieszka&ców.
W wyniku realizacji inwestycji Þnansowanych ze !rodków kredytu MP musi
nast%pi" wzrost zatrudnienia co najmniej o 1 osob na ka#de 25 tys. z$ udzielonego kredytu, a na obszarze zagro#onym szczególnie wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego1 na ka#de rozpocz te 35 tys. z$.
Bardzo korzystnym 'ród$em zewn trznego Þnansowania dzia$alno!ci gospodarczej na obszarach wiejskich jest b d%ca w ofercie Agencji Restrukturyzacji
i Modernizacji Rolnictwa po#yczka „ma$a przedsi biorczo!"”. Jest to po#yczka
nieoprocentowana, która mo#e by" przeznaczona na tworzenie nowych, sta$ych
1

Przez obszar zagro#ony szczególnie wysokim poziomem bezrobocia strukturalnego rozumie si
powiaty i gminy wymienione w rozporz%dzeniu Rady Ministrów z dnia 21 grudnia 1999 roku
(DzU Nr 110, poz. 1264 z pó'n. zm.) – w województwie $ódzkim s% to powiaty: kutnowski, tomaszowski i zgierski.
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miejsc pracy w ró#nych obszarach dzia$alno!ci gospodarczej poza rolnictwem.
Je!li ubiega si o ni% podmiot ju# wcze!niej prowadz%cy dzia$alno!" gospodarcz%, to !rednioroczne zatrudnienie w danym podmiocie w poprzednim roku obrotowym nie mo#e by" wi ksze ni# 50 osób. Wnioskodawca musi mie" zgromadzone !rodki w$asne w wysoko!ci minimum 30% kosztów przedsi wzi cia,
przy czym nale#y doda", #e kwota po#yczki nie mo#e by" wi ksza ni# 20 tys.
z$ na jedno powstaj%ce w wyniku realizacji przedsi wzi cia miejsce pracy i nie
mo#e przekracza" 200 tys. z$ dla jednego podmiotu. Podmiot mo#e wyst powa"
kilkakrotnie o po#yczk , jednak do limitu wy#ej wymienionych 200 tys. z$ dla
jednego podmiotu. Dopuszczalne jest równie# przeznaczenie do 50% udzielonej
po#yczki na sÞnansowanie zakupu !rodków obrotowych potrzebnych do uruchomienia przedsi wzi cia. Sp$ata po#yczki musi nast%pi" przed up$ywem 4 lat od
daty jej udzielenia i jest mo#liwe zastosowanie maksymalnie rocznego okresu
karencji w sp$acie kapita$u po#yczki.
Zarówno kredyt MP, jak i po#yczka „ma$a przedsi biorczo!"” zak$adaj%, #e
powstaj%ce nowe miejsca pracy powinny dawa" zatrudnienie ludno!ci g$ównie
z obszarów wiejskich. Gdy nowe miejsca pracy znajduj% si na terenie miast
po$o#onych na obszarach gmin miejsko-wiejskich, co najmniej 80% osób musi
zamieszkiwa" na sta$e na terenach wiejskich, je!li za! nowe miejsca pracy znajduj% si na terenie gminy wiejskiej, to wszystkie osoby nowo zatrudnione musz%
zamieszkiwa" na sta$e na wsi.
W ofercie ARiMR jest równie# wiele kredytów preferencyjnych zwi%zanych
z dzia$alno!ci% rolnicz%. ARiMR realizuje te# zadania wynikaj%ce z programu SAPARD i Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich, które to programy równie# jako jeden z celów maj% wspieranie rozwoju przedsi biorczo!ci na obszarach wiejskich.
Agencja Nieruchomo!ci Rolnych razem z Krajowym Urz dem Pracy uruchomi$a pod koniec lat 90. lini kredytow% przeznaczon% na rozwój ma$ej i !redniej przedsi biorczo!ci. Kredyt mog% uzyska" przedsi biorcy na tworzenie nowych miejsc pracy dla osób bezrobotnych, by$ych pracowników pa&stwowych
gospodarstw rolnych oraz cz$onków ich rodzin. Nowe miejsca pracy musz% powstawa" na obszarach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszka&ców.
Rozwój przedsi biorczo!ci na obszarach wiejskich wspieraj% równie# o!rodki doradztwa rolniczego. ODR-y prowadz% tak% dzia$alno!" przez wspó$prac
z Agencj% Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa obejmuj%c% opiniowanie
wniosków kredytowych na kredyty z dop$at% Agencji. Mo#na rozszerzy" tak%
prac o propagowanie modelu „lidera przedsi biorcy” na obszarach wiejskich.
O!rodki doradztwa rolniczego maj% bardzo du#y wp$yw bezpo!redni na ludzi
zamieszkuj%cych obszary wiejskie. Propagowanie takiego „przedsi biorczego”
stylu #ycia mo#e by" bardzo skuteczn% dzia$alno!ci% realizowan% przez terenowych doradców.
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Dzia"alno ! instytucji wspieraj$cych rozwój
przedsi%biorczo ci w opinii badanych przedsi%biorców
Zupe$nie inaczej przedstawia si skuteczno!" dzia$ania instrumentów stosowanych przez rz%d w polityce rozwoju przedsi biorczo!ci w opinii uczestnicz%cych w badaniu przedsi biorców. Nale#y podkre!li", #e wsparcie i pomoc ze
strony Rz%du, organizacji pro- i pozarz%dowych oraz samorz%dowych w regionie
w ogóle nie istnia$y dla wi kszo!ci uczestnicz%cych w badaniu przedsi biorców,
a dla pozosta$ej reszty badanych by$y niewystarczaj%ce. Prawie po$owa przedsi biorców uczestnicz%cych w badaniu nie okre!li$a nazwy #adnej instytucji wspieraj%cej przedsi biorczo!", z którymi spotkali si w trakcie prowadzenia dzia$alno!ci gospodarczej, dla tych za!, którzy spotkali si z dzia$alno!ci% instytucji
wspieraj%cych przedsi biorczo!" g$ównie by$y to o!rodki doradztwa rolniczego
i urz dy gmin. W !wietle tych wyników mo#na stwierdzi", #e ma$e i !rednie
przedsi biorstwa na terenach wiejskich nie uzyskiwa$y wystarczaj%cego wsparcia zewn trznego. Cz sto o istnieniu takich instytucji przedsi biorcy w ogóle nie
wiedzieli. Je!li korzystali z pomocy jakichkolwiek instytucji maj%cych za zadanie wspieranie przedsi biorczo!ci, to uwa#ali j% za niewystarczaj%c%.
Nale#y zwróci" równie# uwag na niski w!ród przedsi biorców dzia$aj%cych na terenach wiejskich poziom wiedzy dotycz%cej preferencyjnego wsparcia
Þnansowego ma$ych i !rednich przedsi biorstw. Na podstawie wyników bada&
mo#na stwierdzi", #e przedsi biorcy w wi kszo!ci bazowali na w$asnych !rodkach Þnansowych. Mo#e to wynika" z obawy przed zaci%ganiem kredytów lub
korzystaniem z innych zewn trznych 'róde$ Þnansowania prowadzenia dzia$alno!ci gospodarczej lub z braku wiedzy o istnieniu ró#nego rodzaju preferencyjnych 'róde$ Þnansowania prowadzonej dzia$alno!ci.
Informacja, wed$ug wi kszo!ci uczestnicz%cych w badaniu przedsi biorców,
jest czynnikiem wspieraj%cym rozwój przedsi biorczo!ci na obszarach wiejskich
mog%cym dawa" najlepsze rezultaty.
Takie postrzeganie polityki i dzia$a& pa&stwa, których celem jest wspieranie przedsi biorczo!ci, mo#e wynika" z tego, #e w badaniu uczestniczy$y ma$e
i !rednie przedsi biorstwa dzia$aj%ce na obszarach wiejskich województwa
$ódzkiego. Dzia$alno!" Þrm na obszarach wiejskich mo#e utrudnia" w pewnym
stopniu dost p do informacji, instytucji oraz form pomocowych przez nie oferowanych. Jednak w dobie globalizacji i wielu mo#liwo!ci transportowych, informatycznych oraz telekomunikacyjnych dzia$alno!" na terenach wiejskich staje
si coraz $atwiejsza, a jedynym czynnikiem ograniczaj%cym mo#e by" bierna lub
roszczeniowa postawa przedsi biorców.
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Z przeprowadzonych analiz wynika, #e uczestnicy badania najcz !ciej korzystali z us$ug o!rodka doradztwa rolniczego. Wojewódzki O!rodek Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach (jak wszystkie o!rodki doradztwa rolniczego
w kraju) zajmuje si opiniowaniem wniosków o kredyt z dop$at% udzielan% przez
ARiMR. Wydanie pozytywnej opinii nie gwarantuje otrzymania kredytu przez
wnioskodawc , gdy# o jego przyznaniu decyduje bank, do którego zg$asza si
wnioskodawca. Dane zamieszczone w tabeli 2 informuj% o liczbie wydanych
przez WODR w Bratoszewicach pozytywnych opinii dotycz%cych wniosków
o kredyty preferencyjne z dop$at% ARiMR do 2002 roku.
Z analizy danych wynika, #e najwi cej pozytywnych opinii udzielono wnioskuj%cym o kredyty z linii MR (m$ody rolnik), bo a# 1185, najmniej natomiast
o kredyty na rozpocz cie lub rozwini cie produkcji. W ca$ym województwie
Tabela 2
Liczba udzielonych przez WODR Bratoszewice pozytywnych opinii wniosków o kredyty
z dop$at! ARiMR w latach 1998–2002
Lp. Rodzaj kredytu

1

2

3
4

5

6
7
8
9

MP (na tworzenie nowych,
sta$ych miejsc pracy na obszarach wiejskich)
BR/10 (bran%owy program
wspólnego u%ytkowania maszyn i urz!dze' rolniczych
– wiadczenie us$ug rolniczych)
BR/14 (bran%owy program
przetwórstwa mi#snego)
BR/15 (bran%owy program
mleczarski)
IP (kredyt na realizacj# przedsi#wzi#" inwestycyjnych
w rolnictwie, przetwórstwie
rolno-spo%ywczym i us$ugach
dla rolnictwa)
KZ (kredyt na zakup gruntów
rolnych)
MR (m$ody rolnik)
Kredyty kl#skowe
Kredyty na rozpocz#cie lub
zwi#kszenie produkcji

Liczba udzielonych pozytywnych opinii

Uwagi

47

Kredyt wspieraj!cy przedsi#biorczo "; we wnioskach tych
za$o%ono utworzenie 265 nowych miejsc pracy

39

Kredyt wspieraj!cy przedsi#biorczo "

36

Kredyt wspieraj!cy przedsi#biorczo "

69

Kredyt rolniczy

568

Kredyt wspieraj!cy przedsi#biorczo "

520

Kredyt rolniczy

1185
22

Kredyt rolniczy
Kredyt specjalny

1

Kredyt rolniczy

(ród$o: Opracowanie w$asne na podstawie danych uzyskanych z WODR Bratoszewice.
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WODR w Bratoszewicach wyda$ 47 pozytywnych opinii dotycz%cych przyznania
kredytu z linii MP (na tworzenie nowych miejsc pracy na obszarach wiejskich).
Efektem tych pozytywnie zaopiniowanych wniosków mog$o by" utworzenie 265
nowych miejsc pracy. W rejonie dzia$ania WODR Bratoszewice, który obejmowa$ powiaty: brzezi&ski, kutnowski, $ czycki, $owicki, $ódzki wschodni, rawski,
skierniewicki i zgierski, udzielono 19 pozytywnych opinii na wnioskowan% $%czn% kwot 4 220 700 z$, czyli !rednio jeden pomy!lnie zaopiniowany wniosek
kredytowy opiewa$ na 222 142,1 z$.
Wspieranie i rozwój przedsi biorczo!ci w!ród spo$ecze&stwa jest niezwykle istotnym elementem polityki zarówno pa&stwa, jak i regionu. W$adze województwa $ódzkiego w programach rozwoju regionu stawiaj% wspieranie rozwoju
przedsi biorczo!ci przez ró#ne instytucje jako bardzo wa#ny cel swojej polityki
i staraj% si okre!la" zadania, jakie powinny by" realizowane przez ró#ne instytucje oraz formy pomocy tych instytucji. Jednak cz sto pomoc tych instytucji
jest nieskuteczna lub w ogóle niedostrzegana przez tych, do których w zamy!le
by$a kierowana.
W opinii 80% uczestnicz%cych w badaniu przedsi biorców z obszarów
wiejskich województwa $ódzkiego wsparcie i pomoc ze strony rz%du, organizacji pro- i pozarz%dowych oraz samorz%dowych w ogóle nie istnia$y, a pozostali
stwierdzili, #e by$y one niewystarczaj%ce – by$y to g$ównie przedsi biorstwa
handlowe zatrudniaj%ce od 6 do 10 osób.
Warto w tym miejscu zaznaczy", #e ponad 40% przedsi biorców nie okre!li$o nazwy #adnej instytucji wspieraj%cej przedsi biorczo!" na terenach wiejskich,
z którymi spotkali si w trakcie prowadzenia dzia$alno!ci gospodarczej. Dla 43%
osób uczestnicz%cych w badaniu by$y to o!rodki doradztwa rolniczego, a dla
ponad 15% urz dy gmin. Nale#y jeszcze raz podkre!li", #e na podstawie wyników badania mo#na stwierdzi", i# ma$e i !rednie przedsi biorstwa na terenach
wiejskich nie uzyskiwa$y wystarczaj%cego wsparcia przy ich tworzeniu, funkcjonowaniu i rozwoju. Przedsi biorcy nie mieli kontaktów z takimi instytucjami,
jak inkubatory przedsi biorczo!ci i agroinkubatory, a je!li korzystali z pomocy
instytucji, to uwa#ali j% za niewystarczaj%c%.
Równie# z prowadzonych przez J. Sawick% bada& dotycz%cych przedsi biorczo!ci na obszarach wiejskich ca$ego kraju wynika, #e wspieranie dzia$alno!ci ma$ych Þrm przez lokalne instytucje jest w opinii ankietowanych oceniane
negatywnie (34%) lub nie jest zauwa#ane (58%) [Sawicka 1998].
Nale#y doda", #e analiza statystyczna wskazuje na istnienie istotnej statystycznie zale#no!ci mi dzy opiniami dotycz%cymi pomocy ze strony instytucji
a wielko!ci% przedsi biorstwa (tab. 3). Warto!ci wska'ników mierz%cych si$ korelacji !wiadcz% przy tym o do!" du#ej zale#no!ci mi dzy badanymi zmiennymi.
Wi ksze przedsi biorstwa pozytywniej ocenia$y dzia$alno!" tych instytucji.
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Tabela 3
Statystyczna ocena zale%no ci mi#dzy opini! przedsi#biorców dotycz!c! pomocy ze
strony instytucji rz!dowych, pro- i pozarz!dowych oraz samorz!dowych a wielko ci!
badanego przedsi#biorstwa
Wyszczególnienie
Zmienna X

Opis
Liczba osób zatrudnionych
w przedsi#biorstwie

Zmienna Y

Pomoc i wsparcie przedsi#biorczo ci
ze strony instytucji

Warto " statystyki )2 ( 2 empiryczny)
Warto " krytyczna statystyki )2 ( 2 teoretyczny)
Decyzja co do H0
Warto " wspó$czynnika Czuprowa
Warto " wspó$czynnika C Pearsona

77,3
15,507
Odrzucono H0 na rzecz H1
0,65
0,73

Warto " skorygowanego wspó$czynnika C
Pearsona

0,89

(ród$o: Opracowanie w$asne na podstawie bada' empirycznych.

Do instrumentów wspieraj%cych rozwój przedsi biorczo!ci na obszarach
wiejskich, które daj% najlepsze rezultaty, wed$ug uczestników badania, nale#a$y
ulgi podatkowe, preferencyjne kredyty oraz tworzenie inkubatorów przedsi biorczo!ci. Wa#nym czynnikiem, który mo#e przyczynia" si do wspierania rozwoju
przedsi biorczo!ci jest dost p do informacji – tak uwa#a$o prawie 37% ankietowanych. Informowanie o pozytywnych wynikach dzia$alno!ci gospodarczej oraz
przyk$ady pozytywnych efektów dzia$alno!ci innych przedsi biorców stanowi%
wa#ny czynnik stymuluj%cy rozwój przedsi biorczo!ci. Tak% opini wyrazi$o ponad 36% uczestników badania, przy czym byli to przedsi biorcy prowadz%cy
ma$e (zatrudniaj%cy do 10 osób) Þrmy handlowe i us$ugowe.

Podsumowanie
Przedsi biorczo!" mo#na okre!li" jako swoist% inicjatyw podejmowan%
przez spo$ecze&stwo. Inicjatywa ta, je!li zaistnieje w korzystnych warunkach,
prowadzi do ekonomicznego rozwoju danej spo$eczno!ci. Je!li jednak spotka si
z oboj tno!ci% lub wrogo!ci% spo$ecze&stwa czy administracji, to cz sto – pomimo uporu, stanowczo!ci i wytrwa$o!ci osób podejmuj%cych dzia$alno!" gospodarcz% – skala tego zjawiska jest zbyt ma$a, by przynie!" oczekiwane rezultaty.
Dlatego te# istotne jest stwarzanie korzystnych warunków do tworzenia, funkcjonowania i rozwoju przedsi biorczo!ci. Te korzystne warunki powinny by" stwa-
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rzane przez w$adze na szczeblu lokalnym, regionalnym i centralnym. W Polsce
istnieje wiele instytucji stawiaj%cych sobie jako g$ówny cel wspieranie rozwoju
przedsi biorczo!ci. Szczególnie wa#ne jest wsparcie rozwoju przedsi biorczo!ci
na obszarach wiejskich ze wzgl du na gorszy rozwój infrastruktury. Wi%#e si
z tym gorsza dost pno!" do instytucji wspieraj%cych rozwój sektora MSP na tych
terenach. Instytucje te szczyc% si niezaprzeczalnymi sukcesami w dziedzinie,
w której dzia$aj%. Jednak prowadzone badania wskazuj%, #e s% to przypadki gin%ce w!ród odczuwanych przez !rodowisko przedsi biorców potrzeb. Przedsi biorcy prowadz%cy dzia$alno!" gospodarcz% na terenach wiejskich spotykali si
g$ównie z dzia$alno!ci% ODR-ów i urz dów gmin jako instytucji wspieraj%cych
rozwój przedsi biorczo!ci. Najwa#niejszym czynnikiem wspieraj%cym rozwój
przedsi biorczo!ci na obszarach wiejskich, mog%cym dawa" najlepsze rezultaty,
w opinii uczestników badania, by$a informacja, jej dost pno!", szybko!" przep$ywu i aktualno!". Oczywi!cie nie bez znaczenia s% bod'ce Þnansowe, takie jak
ulgi podatkowe czy preferencyjne kredyty. Jednak najwa#niejsza jest informacja,
a szczególnie jej aktualno!" i szybko!" dost pu do niej. Z przeprowadzonych
bada& wynika, #e najwa#niejszym i najskuteczniejszym czynnikiem mog%cym
wspiera" rozwój przedsi biorczo!ci na terenach wiejskich jest skuteczny system
przep$ywu informacji.
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EfÞciency of the activity of institutions supporting
entrepreneurship development in rural areas of &ód'
Province
Abstract
The report presents chosen problems of institutional support of the SME
sector in the rural areas of *ód' Province. The author describes following problems:
1. State politics towards SME sector;
2. The support of the SME sector in the rural areas;
3. The activity of institutions supporting entrepreneurship development in the
opinion of inquired entrepreneurs.

