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1. Wprowadzenie 1 

Unia Europejska została ustanowiona Traktatem z Maastricht z 7 lutego 1992 r. jako 2 

specyficzna struktura międzynarodowa o charakterze sui generis (Barcz, 2012) oparta na 3 

Wspólnotach Europejskich uzupełnionych politykami i innymi formami współpracy (art. 1). 4 

Na mocy zaś traktatu lizbońskiego z 13 grudnia 2007 r. jej status prawny został 5 

zmodyfikowany: zyskała podmiotowość prawną i obecnie funkcjonuje jako jednolita 6 

organizacja międzynarodowa w miejsce dawnych Wspólnot.  7 

Unia zrzesza 28 państw członkowskich (wrzesień 2018) z populacją wynoszącą łącznie 8 

blisko 512,6 mln mieszkańców. Organizacja ma charakter zamknięty, co oznacza, że wstąpienie 9 

do niej wymaga wyrażenia zgody przez wszystkie państwa członkowskie, a decyzja ta 10 

poprzedzona jest złożonym procesem negocjacyjnym, mającym na celu dostosowanie systemu 11 

prawnego i gospodarczego kraju aspirującego do tego panującego w UE. 12 

Aktualną podstawę prawną UE tworzą Traktat o Unii Europejskiej (TUE), dotyczący 13 

głównie ustrojowego charakteru organizacji, oraz Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 14 

(TFUE), regulujący działania objęte jej kompetencjami m.in. w takich dziedzinach jak rynek 15 

wewnętrzny wraz z unijnymi swobodami przepływu osób, kapitału, usług i towarów, ochrona 16 

konkurencji, polityki wspólne (Wspólna Polityka Rolna, Wspólna Polityka Transportowa, 17 

Wspólna Polityka Handlowa w działaniach „zewnętrznych”), polityki społeczne (np. ochrona 18 

konsumentów, badania i rozwój, przemysł) czy Unia Gospodarcza i Walutowa. 19 

TUE w art. 3 precyzuje cele, które organizacja realizuje zarówno wewnątrz,  20 

jak i w stosunkach z państwami trzecimi i innymi organizacjami międzynarodowymi. Przepisy 21 

wskazują przykładowo na: konieczność zapewnienia obywatelom Unii przestrzeni bez granic 22 

wewnętrznych gwarantującej swobodę przepływu osób; ustanowienie rynku wewnętrznego 23 

opartego na takich wartościach jak zrównoważony wzrost gospodarczy oraz stabilność cen, 24 

społeczna gospodarka rynkowa o wysokiej konkurencyjności; wspieranie postępu naukowo-25 

technicznego; wspieranie spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej oraz solidarności 26 

między państwami członkowskimi, etc. 27 

Osią koncepcji integracji europejskiej od początku była gospodarka: od dążeń do 28 

uregulowania zasad dotyczących wspólnego rynku węgla, stali i żelaza, aż po wprowadzenie 29 

wspólnego środka płatniczego. Organy Unii Europejskiej, poza tymi ogólnymi mechanizmami, 30 

koncentrują się również na kierowaniu wsparcia do indywidualnych podmiotów 31 

gospodarczych, w tym tych z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MSP). Jednym  32 

z obszarów tego wsparcia jest zachęta do internacjonalizacji, czyli poszerzenie działalności 33 

przedsiębiorstw polegające na przejściu z rynku krajowego na rynki zagraniczne. Komisja 34 

Europejska szacuje, że w najbliższych latach 90% globalnego wzrostu pochodzić będzie spoza 35 

UE, natomiast do 2030 r. rynki rozwijające się i wschodzące będą miały 60-procentowy udział 36 

w światowym PKB (SME Internationalisation beyond the EU, n.d.). Zwraca się zatem uwagę 37 
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na konieczność stworzenia możliwości udziału unijnych przedsiębiorstw z sektora MSP w tych 1 

procesach gospodarczych, gdyż mogą one odgrywać istotną rolę w globalnych łańcuchach 2 

wartości. 3 

Celem niniejszej pracy jest zebranie oraz analiza publicznych inicjatyw i mechanizmów 4 

wsparcia małych i średnich firm w zakresie internacjonalizacji podejmowanych przez 5 

instytucje Unii Europejskiej. 6 

2. Geneza i uwarunkowania działań internacjonalizacyjnych w UE 7 

Małe i średnie przedsiębiorstwa są bardzo ważnymi podmiotami gospodarczymi UE 8 

ponieważ stanowią 99% wszystkich przedsiębiorstw i zatrudniają 2/3 pracowników sektora 9 

prywatnego (Konkurencyjność MSP n.d.; por też: Pietrasieński, and Ślusarczyk, 2015; 10 

Kuczewska, 2017). Z tego też powodu UE zdecydowała się na podjęcie działań wspierających 11 

ich rozwój i osiągnięcie w ten sposób rozwoju całego obszaru Unii. Jednym ze sposobów 12 

takiego rozwoju może być właśnie umiędzynarodowienie.  13 

Działania wspierające internacjonalizację w UE były prowadzone od wielu lat. Można tu 14 

choćby wspomnieć o „Programie ramowym na rzecz konkurencyjności i innowacji na lata 15 

2007-2013”. W 2000 r. przyjęto dokument pn. „Karta Małych Przedsiębiorstw”, który kładł 16 

nacisk na ułatwienie tworzenia tego rodzaju podmiotów. Jego rozwinięciem jest "Think Small 17 

First, Small Business Act for Europe” (SBA) (Kuczewska, 2017). Jest to realizowany obecnie 18 

program, wyrażony w komunikacie Komisji Europejskiej skierowanym do Rady, Parlamentu 19 

Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, 20 

ogłoszonym 25 czerwca 2008 r. Dokument ten wskazywał konieczność dokonania pewnych 21 

zmian w polityce UE, postulując przede wszystkim poprawę politycznego podejścia do 22 

przedsiębiorczości. Oznaczało to konieczność kierowania się interesem mikro, małych  23 

i średnich przedsiębiorstw podczas podejmowania jakichkolwiek decyzji, zwłaszcza 24 

legislacyjnych. Doprecyzowując tę ideę wskazano 10 szczegółowych zasad postępowania, 25 

sformułowano propozycje działań legislacyjnych (projekty aktów prawnych), a także 26 

opracowano zestaw wskaźników umożliwiających ocenę implementacji SBA w poszcze-27 

gólnych państwach (Kuczewska, 2017). Zasady te obejmują: 28 

1) nagradzanie przedsiębiorczości i sprzyjanie rozwojowi i przedsiębiorstw rodzinnych, 29 

2) zapewnienie uczciwym, lecz upadłym przedsiębiorcom szybkiego uruchomienia 30 

kolejnej działalności, 31 

3) kierowanie się regułą „najpierw mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa”  32 

w działalności legislacyjnej, 33 

4) zapewnienie lepszego reagowania organów administracji publicznej na potrzeby MSP, 34 
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5) dostosowanie polityki publicznej do potrzeb MSP, w tym ułatwienie ich udziału  1 

w zamówieniach publicznych oraz lepszego wykorzystania pomocy państwa dla MSP, 2 

6) ułatwienie finansowania działalności MSP oraz zapewnienie terminowych płatności  3 

w transakcjach handlowych, 4 

7) wspieranie MSP w korzystaniu z możliwości jednolitego rynku, 5 

8) wspieranie podnoszenia kwalifikacji MSP i wdrażania innowacji, 6 

9) zachęcanie MSP do traktowania ograniczeń wynikających z ochrony środowiska jako 7 

nowych możliwości działania, 8 

10) zachęcanie i wspieranie MSP w czerpaniu korzyści z rozwoju rynku (Think Small 9 

First, 2008). 10 

Pewne obszary gospodarki są szczególnie podatne na internacjonalizację. Należą do nich 11 

handel (zwłaszcza internetowy), produkcja, transport i komunikacja oraz badania naukowe. 12 

Cechą charakterystyczną jest też daleko idąca internacjonalizacja wysoko rozwiniętych gałęzi 13 

przemysłu. A contrario oznacza to trudności w internacjonalizacji innych branż, które nie są na 14 

nią podatne. Oprócz tych przeszkód, które można określić jako sektorowe, wskazuje się także 15 

na przeszkody organizacyjne (Ketels, Lindqvist, Sölvell, 2012; Domańska, 2016; Duda, 2017), 16 

takie jak: 17 

 brak funduszy, 18 

 trudności w znalezieniu partnera, 19 

 brak informacji o zagranicznych rynkach, 20 

 dostosowanie produktu do wymagań lokalnych, np. prawnych, jakościowych,  21 

czy kulturowych, 22 

 brak czasu, 23 

 brak odpowiednich kwalifikacji personelu, 24 

 nieznajomość regulacji prawnych, 25 

 nieznajomość języka, 26 

 wątpliwości co do wiarygodności partnerów zagranicznych. 27 

Problem polega na tym, że niedoświadczeni przedsiębiorcy mogą przypisywać im 28 

nadmierne znaczenie, wyolbrzymiając ich rolę i wynikające z nich utrudnienia, podczas gdy 29 

obiektywnie rzecz biorąc nie musi to być prawdziwe. Pokonywanie tych przeszkód 30 

niewątpliwie wymaga fachowego wsparcia, trzeba jednak zwrócić uwagę, że na rynku 31 

funkcjonują podmioty niepubliczne, udzielające takiej pomocy, a zatem wsparcie ze strony 32 

podmiotów publicznych musi się ograniczyć jedynie do obszarów, na których popyt na rynku 33 

nie jest zaspokojony (Domańska, 2016). 34 

  35 
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3. Charakterystyka działań wspierających internacjonalizację 1 

Ogólnie rzecz biorąc, unijne wsparcie MSP obejmuje trzy podstawowe obszary: 2 

dostarczanie informacji, która stanowi podstawę podejmowania decyzji internacjonaliza-3 

cyjnych (Bartosik-Purgat, Mruk, and Schroeder 2012), pośrednictwo między przedsiębiorcami 4 

oraz utworzenie różnych instytucji, których przedmiot działania obejmuje tę właśnie 5 

problematykę (wsparcie internacjonalizacji). Działania te mogą być skierowane do 6 

nieoznaczonego adresata, bądź do konkretnego podmiotu zwracającego się po pomoc  7 

i wówczas skupiają się one na dostarczeniu odpowiedniej usługi bezpośrednio temu 8 

podmiotowi i w sposób uwzględniający jego charakterystykę i uwarunkowania.  9 

Drugim elementem charakteryzującym działania UE w zakresie wsparcia inter-10 

nacjonalizacji MSP jest ich niezwykła złożoność. Wymykają się one bowiem logicznemu 11 

podziałowi i klasyfikacji. Problem polega na tym, że przedsięwzięcia o podobnym charakterze 12 

są prowadzone przez różne podmioty; w zasadzie można powiedzieć, że ich zakres działania 13 

się pokrywa. Wynika z tego wniosek taki, że omówienie unijnego wsparcia internacjonalizacji 14 

skupiać się musi na opisie poszczególnych instrumentów, nie natomiast form czy metod 15 

działania. Można w związku z tym omówić różnego rodzaju inicjatywy podejmowane  16 

przez UE.  17 

Poradniki. „Wspieranie umiędzynarodowienia małych i średnich przedsiębiorstw” 18 

(Komisja Europejska, 2014) jest jednym z poradników z serii przeznaczonej dla MSP, 19 

zawierającej porady, analizy, programy, inicjatywy oraz pokazującej dobre praktyki  20 

(SME Regional Policies, n.d.). Wspomniany poradnik jest adresowany do decydentów 21 

kreujących politykę gospodarczą, zwłaszcza na poziomie regionalnym, zainteresowanych 22 

pomocą MSP w udziale na rynkach międzynarodowych. Prezentuje przesłanki inter-23 

nacjonalizacji, metody publicznego wsparcia oraz dobre praktyki.  24 

W świetle poradnika internacjonalizacja to nawiązanie relacji biznesowych z partnerem 25 

zagranicznym, czy to wewnątrz UE, czy też z partnerem pochodzącym z państwa trzeciego. 26 

Relacja ta może obejmować import lub eksport towarów lub usług, bądź inwestycje kapitałowe, 27 

a zatem wszelką działalność podejmowaną na rynkach zagranicznych (Domańska 2016;  28 

por. też: Cieślik 2011; Glinkowska 2016; Komor 2017). 29 

Poradnik zwraca uwagę na podział pomocy na zindywidualizowaną (czyli uwzględniającą 30 

konkretną sytuację, mocne i słabe strony konkretnego przedsiębiorstwa) oraz powszechną  31 

(tj. adresowaną do wszystkich w jednakowy sposób), polegającą na udostępnianiu informacji  32 

i tworzeniu sieci powiązań, z której przedsiębiorca może skorzystać. Wsparcie może mieć 33 

charakter finansowy oraz merytoryczny. Do pomocy powszechnej można także zaliczyć 34 

programy sektorowe, sprzyjające rozwojowi konkretnej dziedziny gospodarki. 35 

Szczególnie ważna jest pomoc indywidualna, z uwagi na jej holistyczny charakter. 36 

Rozpoczyna ją ocena gotowości przedsiębiorstwa do internacjonalizacji. Następnie ma miejsce 37 
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proces długofalowych konsultacji mających na celu rozwój odpowiednich kompetencji kadry 1 

zarządzającej. 2 

Podkreśla się także konieczność budowania sieci powiązań, ponieważ jest to czynnik  3 

w znacznym stopniu zwiększający zdolność przedsiębiorstwa do internacjonalizacji. Wyróżnia 4 

się dwa rodzaje powiązań: 5 

a) sieci wsparcia zarządzane przez administrację publiczną lub stowarzyszenia przedsię-6 

biorców – ich podstawowym zadaniem jest dostarczanie informacji i porad, które mogą 7 

być wykorzystane przez MSP, 8 

b) sieci współpracy, łączące przedsiębiorstwa bezpośrednio. 9 

EU Gateway (https://www.eu-gateway.eu/) jest inicjatywą wspierającą utrzymanie 10 

długotrwałych relacji biznesowych pomiędzy europejskimi przedsiębiorcami działającymi  11 

w niektórych sektorach gospodarki a przedsiębiorcami z wybranych krajów południowo-12 

wschodniej Azji (geneza tego pomysłu sięga 1990 r. a obecny kształt EU Gateways nadano 13 

niedawno, bo w 2016 r.). Działa w ten sposób, że wybranym przedsiębiorstwom europejskim 14 

spełniającym takie kryteria jak np. pięcioletni okres funkcjonowania na rynku, siedziba  15 

w państwie unijnym czy działanie w sektorze rynku wspieranym przez EU Gateway, stwarza 16 

możliwość udziału w tygodniowych wyjazdach do tych krajów, w których mogą one 17 

prezentować swoją ofertę. Ponadto mogą korzystać z szerokiego zakresu usług wspierających 18 

biznes, zwłaszcza szkoleń oraz wsparcia logistycznego i finansowego.  19 

Usługi te mogą być świadczone na poziomie standardowym oraz indywidualnym, 20 

dopasowanym do potrzeb danego przedsiębiorstwa. Usługi dzielą się na: 21 

a) strategiczne (informacje o lokalnym rynku, lokalnej kulturze biznesu, umówienie 22 

spotkań z lokalnymi przedsiębiorcami, wsparcie podczas wyjazdu, doradztwo  23 

w zakresie utrzymania relacji z partnerem lokalnym), 24 

b) organizacyjne (logistyczne wsparcie wystawy, promocja przedsiębiorcy biorącego 25 

udział w misji, zaproszenie potencjalnych kooperantów), 26 

c) finansowe (koszty wystawy, koszty pobytu do 1000 euro). 27 

Powyższe wyliczenie obejmuje usługi standardowe i są finansowane w 100% przez UE. 28 

Usługi ponadstandardowe są współfinansowane przez UE (80%), nie więcej jednak niż  29 

1000 euro na uczestnika i obejmują np. udzielanie informacji prawnych czy sprawdzanie 30 

wiarygodności kontrahentów.  31 

European Business Organization Worldwide Network (EBO, 32 

https://www.ebowwn.com/). Jest to organizacja zrzeszająca izby handlowe lub inne organizacje 33 

reprezentujące interesy przedsiębiorców unijnych w krajach nienależących do UE. Jej głównym 34 

celem jest reprezentacja przedsiębiorców unijnych w krajach trzecich (działa w 35 krajach,  35 

na najważniejszych z punktu widzenia UE rynkach). Realizując go organizacja ta podejmuje 36 

m.in. następujące działania: 37 

  38 
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a) wzmacnia więzi pomiędzy instytucjami UE a członkami EBO w państwach trzecich, 1 

b) wspomaga internacjonalizację MSP i mikroprzedsiębiorstw, 2 

c) promuje kulturę współpracy w obrębie EBO, 3 

d) rozszerza zasięg działania EBO. 4 

Misje handlowe, centra biznesu. W wielu państwach trzecich działają podmioty 5 

ułatwiające europejskim przedsiębiorcom wejście na rynek danego kraju. Działają one  6 

w formie misji handlowych lub centrów biznesu, a ich zadania obejmują przykładowo 7 

doradztwo prawne, polityczne, kulturowe, wsparcie innowacji, organizacja targów, 8 

konferencji, spotkań, szkoleń, prowadzenie stron internetowych (helpdesków), podejmowanie 9 

inicjatyw nawiązywania współpracy itp. Podmioty takie działają przykładowo na Ukrainie,  10 

w Japonii, Chinach, Brazylii itp.  11 

Helpdesks. Helpdesk (w kontekście internacjonalizacji) jest to strona internetowa 12 

działająca pod auspicjami UE i udzielająca informacji na określony temat. W przypadku kwestii 13 

związanych ze wsparciem internacjonalizacji MSP może poszukiwać informacji przykładowo 14 

na następujących portalach: 15 

 Trade Helpdesk – jest przeznaczony dla eksporterów z państw trzecich do UE  16 

i zawiera informacje o warunkach importu oraz regulacjach podatkowych w poszcze-17 

gólnych państwach UE i dla poszczególnych rodzajów produktów. Oprócz tego zawiera 18 

dane statystyczne dotyczące wolumenu importu danego rodzaju produktów do UE i ich 19 

pochodzenia; 20 

 The European IPR Helpdesk – zawiera informacje o zasadach ochrony własności 21 

intelektualnej w UE; 22 

 The Market Access Database (http://madb.europa.eu/madb/) – jest to w pewnym sensie 23 

lustrzane odbicie Trade Helpdesk, ponieważ udziela informacji nt. warunków eksportu 24 

do państw trzecich; 25 

 Europe Direct (https://europa.eu/european-union/contact_pl) – jest to oficjalna 26 

platforma internetowa wyjaśniająca działanie UE i jej przepisy; 27 

 European Cluster Collaboration Platform (https://www.clustercollaboration.eu/) –  28 

pod tą nazwą kryje się platforma internetowa dostarczająca informacji o klastrach  29 

i ich ofercie, możliwościach nawiązania współpracy (targi, konkursy itp.) oraz  30 

o europejskich programach wspierania klastrów (Ketels, Lindqvist, and Sölvell, 2012).  31 

Oprócz tego można wspomnieć o innych portalach, które nie tylko dostarczają informacji, 32 

ale także zapewniają podjęcie różnych działań.  33 

SOLVIT (http://ec.europa.eu/solvit/) jest to system pomocy w rozwiązywaniu problemów 34 

wynikających z błędnego stosowania przepisów unijnych. Można z niego skorzystać, gdy urząd 35 

państwowy w innym kraju UE nie przestrzega praw przysługujących osobom lub firmom na 36 

mocy przepisów UE. Działa on w ten sposób, że za pomocą specjalnego formularza 37 

umieszczonego na stronie internetowej SOLVIT można zgłaszać problemy, a SOLVIT stara się 38 

je rozwiązać w terminie do 10 tygodni. Strona zawiera też przykłady rozwiązanych problemów. 39 
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Działanie portalu Solvit jest ograniczone do niektórych dziedzin oraz kategorii podmiotów  1 

(np. nie dotyczy sporów między przedsiębiorcami). 2 

SIMAP i TED (SIMAP. Informacje o…, n.d.). Jest to strona internetowa przekazująca 3 

informacje o europejskich zamówieniach publicznych, przy czym moduł TED służy do 4 

udostępniania informacji o zamówieniach (można więc podkreślić, ze jest to realizacja 5 

wskazanego w SBA postulatu ułatwienia dostępu MSP do zamówień publicznych). 6 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR, http://ec.europa.eu/regional_ 7 

policy/pl/funding/erdf/) ma na celu uzyskanie spójności gospodarczej i społecznej UE poprzez 8 

korygowanie (wyrównywanie) dysproporcji pomiędzy regionami. Ma kilka głównych 9 

obszarów działania i jednym z nich jest właśnie wspieranie MSP. Na ten cel przeznaczono na 10 

lata 2014-2020 57 mld euro (Konkurencyjność MSP, n.d.). Środki te mogą być przeznaczone 11 

m. in. na: 12 

 dofinansowanie inwestycji w MSP przez udzielanie pomocy zwrotnej (kredyty, 13 

gwarancje bankowe itp.), 14 

 wsparcie biznesowe (porady, informacje), 15 

 promowanie nowych trendów w gospodarce, 16 

 inwestycje w kapitał ludzki. 17 

Europejski Fundusz Społeczny (EFS, http://ec.europa.eu/esf/) – koncentruje się głównie 18 

na wspieraniu zatrudnienia. Z tego powodu inwestuje głównie w kapitał ludzki, niemniej 19 

jednak, część jego działalności może ułatwiać internacjonalizację MSP przez stymulowanie 20 

rozwoju przedsiębiorstw. W tym celu część jego aktywności ma na celu wsparcie współpracy 21 

transnarodowej. Poświęcona jest temu specjalna strona internetowa (https://ec.europa.eu/esf/ 22 

transnationality/), na której można zgłaszać swoje propozycje pracy nad różnego rodzaju 23 

przedsięwzięciami, projektami, biznesami itp. oraz wyszukiwać złożone przez innych oferty. 24 

Oprócz tego EFS organizuje różnego rodzaju spotkania, konferencje, warsztaty itp. poświęcone 25 

rozwojowi (także międzynarodowemu) przedsiębiorstw.  26 

Comepetitiveness of Small and Medium Enterprises (COSME) to inaczej mówiąc 27 

program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 28 

przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (Program COSME…, n.d.). Główne cele programu 29 

określono jako wzmocnienie konkurencyjności i trwałości unijnych przedsiębiorstw, 30 

szczególnie małych i średnich, krzewienie kultury przedsiębiorczości, wspieranie tworzenia 31 

miejsc pracy oraz wzrostu MSP. 32 

Cele te mają być osiągnięte przez podejmowanie działań w 4 obszarach: 33 

 dostępu do rynków (dzięki usługom Enterprise Europe Network, o których niżej), 34 

 dostępu MSP do finansowania (dzięki instrumentom finansowym: Instrument 35 

Gwarancji Kredytowych, Instrument Kapitałowy dla Wzrostu), 36 

 warunków dla tworzenia i rozwoju przedsiębiorstw (poprzez ograniczenie obciążeń 37 

administracyjnych i prawnych, identyfikację i upowszechnianie dobrych praktyk  38 
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w zakresie wspierania przedsiębiorczości, analizę efektywności stosowanych narzędzi 1 

wspierania przedsiębiorczości i wreszcie bezpośrednie wsparcie poszczególnych 2 

sektorów), 3 

 promocji przedsiębiorczości i kultury przedsiębiorczości (przez edukację nt. przedsię-4 

biorczości, poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej, realizację 5 

programów adresowanych do poszczególnych grup, np. osoby młode czy kobiety). 6 

Budżet programu COSME wynosi 2,3 miliarda euro, z czego 1,4 mld przeznaczone ma być 7 

na instrumenty finansowe. Program ten jest zarządzany przez Executive Agency of Small and 8 

Medium Enterprises (EASME, https://ec.europa.eu/easme/).  9 

Wspomniana wyżej Enterprise Europe Network (EEN, https://een.ec.europa.eu)  10 

to największa na świecie sieć wspierająca MSP. Należą do niej  11 

 centra technologii, 12 

 organizacje wspierające innowacje, 13 

 uczelnie i instytuty badawcze, 14 

 organizacje rozwoju regionalnego, 15 

 izby handlowe i przemysłowe. 16 

Jednym z celów EEN jest wsparcie międzynarodowego rozwoju MSP poprzez 17 

indywidualne doradztwo. Można wyróżnić dwa obszary takiego doradztwa: międzynarodowy 18 

rozwój MSP oraz wdrażanie innowacji biznesowych.  19 

Jeżeli chodzi o międzynarodowy rozwój MSP, to w celu uzyskania wsparcia przedsię-20 

biorca musi najpierw skontaktować się z lokalnym przedstawicielem EEN, którego ekspert  21 

w pierwszej kolejności dostarcza informacji o działaniach w celu internacjonalizacji oraz 22 

ocenia konieczność pracy nad indywidualnym planem internacjonalizacji. Plan taki uwzględnia 23 

cele biznesowe przedsiębiorstwa, działania niezbędne do ich osiągnięcia oraz harmonogram. 24 

Na tym rola eksperta się nie kończy, ponieważ wspiera on przedsiębiorcę także na etapie 25 

realizacji planu.  26 

Przedsiębiorca może uzyskać poradę eksperta w zakresie następujących zagadnień: 27 

 prawo UE, 28 

 zasady dostępu do rynków zagranicznych, zwłaszcza gdy chodzi o strategie biznesowe, 29 

czy też uwarunkowania lokalne, 30 

 zasady udzielania zamówień publicznych, 31 

 źródła finansowania, 32 

 fundusze UE, 33 

 zasady ochrony własności intelektualnej, 34 

 stosowane technologie, 35 

 wymagania i rozwiązania w zakresie ochrony środowiska, 36 

 metody zarządzania. 37 

  38 
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Drugi obszar doradztwa (tj. wsparcie innowacji biznesowych) składa się z trzech etapów: 1 

 budowanie świadomości innowacyjnej (pomoc EEN obejmuje dostarczanie informacji 2 

dotyczących lokalnych proinnowacyjnych przepisów i polityk, interesariuszy, metod 3 

wsparcia i finansowania), 4 

 budowanie zdolności innowacyjnej (EEN udziela pomocy poprzez brokerów 5 

technologii i innowacji, ekspertów wykonujących audyty innowacji, udzielających 6 

porad prawnych, marketingowych, finansowych oraz wspierających przy ubieganiu się 7 

o pomoc z programu Horizon 2020), 8 

 zarządzanie innowacjami (w tym przypadku eksperci EEN opracowują i pomagają we 9 

wdrożeniu planów działania, skupiając się przede wszystkim na eliminacji błędów  10 

i luk w zarządzaniu). 11 

Kolejnym celem EEN jest poszukiwanie partnerów zagranicznych. W tym przypadku 12 

ekspert najpierw ocenia potrzebę i gotowość MSP do internacjonalizacji. Następnie doradza  13 

w zakresie niezbędnych działań przygotowujących do internacjonalizacji oraz wskazuje 14 

najlepszą drogę do wyszukania odpowiedniego partnera zagranicznego. Kolejnym krokiem jest 15 

przeszukanie bazy danych EEN oraz aranżacja spotkania z partnerem zagranicznym. Ostatnim 16 

etapem wsparcia jest doradztwo w czasie trwania partnerstwa. 17 

Horizon 2020 (https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020) jest zasadniczo programem 18 

mającym na celu wsparcie badań naukowych i innowacji. Jednakże część jego działań jest 19 

skierowana bezpośrednio do MSP i nosi nazwę programu SME Innovation Associate  20 

(The H2020 SME Innovation…, n.d.). Ma on na celu sfinansowanie zatrudnienia przez MSP 21 

wysoko wykwalifikowanego specjalisty (co najmniej z tytułem naukowym doktora), który 22 

udzieli przedsiębiorcy wsparcia w trakcie internacjonalizacji. 23 

Overseas Trade Fairs Programme (SME Instrument’s…, n.d.) jest ciekawym programem 24 

zarządzanym przez EASME, mającym na celu wsparcie udziału w targach międzynarodowych. 25 

Przedsiębiorca może wybrać jeden z 15 targów organizowanych w 11 krajach nienależących 26 

do UE, w których chce wziąć udział i jeżeli spełni warunki, otrzyma pomoc obejmującą: 27 

 organizację przygotowań do udziału w targach, 28 

 pilotowanie procesu przygotowań, 29 

 promocję przedsiębiorcy za granicą. 30 

4. Efektywność działań internacjonalizacyjnych 31 

Podstawową kwestią, jaką należy mieć na uwadze, są wspomniane wcześniej wskaźniki 32 

umożliwiające ocenę implementacji SBA w poszczególnych krajach. Każde państwo 33 

członkowskie co roku musi opracować i zgłosić do Komisji Europejskiej arkusze informacyjne 34 
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SBA, zawierające informacje o wdrażaniu SBA w danym państwie i osiągniętych wynikach 1 

(Kuczewska 2017). Można w ten sposób prosto ocenić skuteczność programu.  2 

Po kilku latach od ogłoszenia SBA, w 2011 r., opublikowano raport z wdrożenia jego 3 

założeń (Komisja Europejska, 2011). Okazało się, że 100 tys. MSP skorzystało z pomocy 4 

finansowej skierowanej do tego sektora, co pozwoliło na stworzenie 100 tys. miejsc pracy. 5 

Ponadto poprawiono płynność finansową tych przedsiębiorstw przez nałożenie na organy 6 

publiczne obowiązku dokonywania płatności w ciągu 30 dni (od udzielenia zamówienia 7 

publicznego). Przyspieszono procedurę założenia działalności gospodarczej i obniżono jej 8 

koszt oraz ułatwiono dostęp MSP do zamówień publicznych przez udostępnianie informacji  9 

o nich w Internecie. Sformułowano także propozycje dalszych działań obejmujących przede 10 

wszystkim kolejne ułatwienia pozyskania środków finansowych, dalszą unifikację wspólnego 11 

rynku oraz wprowadzenie tzw. „testu MSP” dla oceny regulacji prawnych (SME Policy 12 

Institute Association, n.d.). Raport ten pokazał więc pozytywne skutki wdrożonej polityki 13 

wspierającej MSP. Jednakże w kolejnej ocenie, przeprowadzonej w 2017 r. wskazano na niski 14 

poziom wspierania internacjonalizacji (Kuczewska, 2017). Można stąd wnosić, że o ile 15 

program jako całość przyniósł pewne efekty, niekoniecznie muszą one być wynikiem 16 

wspierania akurat działań internacjonalizacyjnych. Również będące dziełem niezależnych 17 

ekspertów opracowania wskazują na różnice w poziomach poprawy internacjonalizacji 18 

przedsiębiorstw pomiędzy poszczególnymi krajami, co nie powinno jednak przysłaniać ogólnie 19 

pozytywnego rezultatu działań wspierających (Domańska, 2016; Kuczewska, 2017). 20 

Jeżeli chodzi o EU Gateways to wg dostępnych informacji, w latach 2008-2014 udzielono 21 

wsparcia ponad 1500 europejskich przedsiębiorstw. Zorganizowano ponad 22 tys. spotkań  22 

z potencjalnymi partnerami biznesowymi (ECCP, 2016). 23 

W przypadku EBO, to reprezentuje on ponad 30 tys. przedsiębiorstw z 35 krajów. 24 

Współpracuje z ponad 250 ekspertami z zakresu handlu, inwestowania, polityki. Jest 25 

podzielony na ponad 40 grup odpowiadających sektorom gospodarki, reprezentujących izby 26 

przemysłowe poza UE (EBO WWN…, n.d.).  27 

Jeżeli chodzi o EFRR i EFS, to każdy kraj członkowski publikuje wspólną dla tych 28 

funduszy ewaluację na każdy rok. Ponadto istnieją zestawienia zbiorcze, jednakże brak ich dla 29 

obecnego okresu finansowania (są jedynie dla wcześniejszych okresów). Lektura wybranych 30 

raportów prowadzi do wniosku, że działania tych funduszy są skuteczne i przynoszą 31 

spodziewany efekt w postaci wzrostu konkurencyjności MSP. 32 

Ogłoszony w sierpniu 2017 r. raport oceny funkcjonowania COSME i EEN (EEN, 2017) 33 

dowodzi, że program ten jest sukcesem. Nie wchodząc w szczegóły można ogólnie na 34 

podstawie raportu stwierdzić, że program ten nie tyle osiąga, co przewyższa zakładane 35 

wskaźniki, a ponadto jego uczestnicy są usatysfakcjonowani świadczonymi usługami  36 

(86% jest bardzo zadowolonych). Podając kilka liczba można wskazać, że dzięki temu 37 

programowi rocznie nawiązuje się ponad 2500 partnerstw pomiędzy MSP, udziela się rocznie 38 
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wsparcia ponad 250 tys. przedsiębiorcom, a z usług elektronicznych korzysta ich prawie  1 

16 mln. Z kolei do EEN należy ponad 600 podmiotów reprezentujących 65 krajów. 2 

5. Podsumowanie 3 

Analiza przyjętych w Unii Europejskiej rozwiązań, mających na celu wsparcie małych  4 

i średnich przedsiębiorstw w internacjonalizacji prowadzi do wniosku, że podejmowane 5 

działania mają charakter kompleksowy. Poczynając od dostarczenia możliwie pełnej informacji 6 

na temat rynków zagranicznych oraz panujących na nich reguł, zwyczajów i regulacji 7 

prawnych, możliwości pozyskania wsparcia (Poradniki, Helpdesks), poprzez pośredniczenie  8 

w kontaktach między przedsiębiorcami zagranicznymi (EU Gateway, misje), aż po 9 

utrzymywanie wyspecjalizowanych instytucji wspierających przedsięwzięcia inter-10 

nacjonalizacyjne, w tym również takie podejmowane przez konkretnego przedsiębiorcę (EEN, 11 

EBO). Widać zatem, że wprowadzony w Unii Europejskiej system wspierania MSP jest bardzo 12 

obszerny, zasoby informacji prawnej i adresowej są bardzo rozbudowane i powszechnie 13 

dostępne. Trzeba jednak również zwrócić uwagę na znaczący poziom jego skomplikowania  14 

i na fakt, że metody i obszary działania różnych podmiotów dublują się.  15 

Trudno jest ponadto ustalić, na czym polegają rozwiązania zalecane przez ekspertów  16 

w konkretnym przedsiębiorstwie, choć zestawienia najczęściej stosowanych dobrych praktyk 17 

można poszukiwać w literaturze przedmiotu. Do najpowszechniejszych metod wsparcia zalicza 18 

się mianowicie dostarczanie wysokojakościowych informacji, inwestycje w kapitał ludzki, 19 

wsparcie finansowe kosztów internacjonalizacji oraz indywidualne wsparcie eksperta. Rzadko 20 

natomiast stosuje się zwiększanie świadomości konieczności internacjonalizacji oraz 21 

współpracę transgraniczną (Domańska, 2016).  22 

W związku z powyższym trudno ustalić, na ile jest to system efektywny; oficjalne raporty 23 

ukazują się zbyt rzadko i są zbyt ogólnikowe. Pomimo tego wydaje się, że polityka UE w tym 24 

zakresie jest skuteczna i rzeczywiście sprzyja rozwojowi małych i średnich przedsiębiorców,  25 

a tym samym wpływa na wzrost potencjału gospodarczego Unii. 26 

Obecnie trwają prace nad programowaniem finansowania na lata 2021–2027. Zgodnie  27 

z zapowiedziami o 50% ma wzrosnąć finansowanie badań i innowacji (Płóciennik, 2018)  28 

w ramach osiągnięcia celu „bardziej inteligentna Europa”. Podkreśla się utrzymanie wsparcia 29 

dla MSP (Komisja Europejska. Publikacje, 2018). Można się także spodziewać uproszczenia 30 

systemu. W samych funduszach unijnych wskazuje się na konieczność dokonania 80 środków 31 

upraszczających fundusze (zob. Środki upraszczające. Podręcznik, 2018). Z pewnością 32 

wsparcie internacjonalizacji MSP zostanie utrzymane na dotychczasowych zasadach, jednakże 33 

nie budzi wątpliwości, że nacisk zostanie położony na innowacyjność i rozwój technologiczny 34 

tego sektora. 35 



Wsparcie internacjonalizacji MSP… 519 

Bibliografia 1 

1. Bartosik-Purgat, M., Mruk H., and Schroeder, J. (2012). Dostępność i wykorzystanie 2 

informacji o rynkach i partnerach zagranicznych w procesie internacjonalizacji polskich 3 

przedsiębiorstw. Poznań: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu. 4 

2. Cieślik, J. (2011). Internacjonalizacja młodych innowacyjnych firm. Warszawa: PARP. 5 

3. Duda. J. (2017). Internacjonalizacja polskich mikro- i małych przedsiębiorstw w procesie 6 

integracji europejskiej i globalizacji. Warszawa: Difin. 7 

4. Komor, M. (2017). Internacjonalizacja przedsiębiorstw na rynku Unii Europejskiej – ujęcie 8 

marketingowe. Warszawa: C.H. Beck. 9 

5. Barcz, J. (2012). Problem modelu prawnego procesu integracji europejskiej i zarządzania 10 

w ramach UE. W J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska (red.), Instytucje i prawo Unii 11 

Europejskiej (ss. 23-43). Warszawa: LexisNexis. 12 

6. Glinkowska, B. (2016). Procesy internacjonalizacji przedsiębiorstw. W B. Glinkowska,  13 

B. Kaczmarek (red.), Zarządzanie międzynarodowe i internacjonalizacja przedsiębiorstw. 14 

Teoria i praktyka (ss. 11-60). Łódź: Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego. 15 

7. Ketels, Ch., Lindqvist, G., Sölvell Ö. (2012). Strengthening Clusters and Competitiveness 16 

of Europe. The Role of Cluster Organizations. Retrieved from http://www.cluster 17 

observatory.eu/eco/uploaded/pdf/1352713149177.pdf. 18 

8. Domańska, A. (2016). Wybrane aspekty internacjonalizacji mikro, małych i średnich 19 

przedsiębiorstw. Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska. Sectio H – Oeconomia, 20 

4, 79-87. doi: 10.17951/h.2016.50.4.79. 21 

9. Kuczewska, J. (2017). Implementacja programu „Small Business Act” dla Europy w Polsce 22 

w latach 2008-2015. Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa, 4, 70-86.  23 

10. Pietrasieński P., Ślusarczyk B. (2015). Internationalization of Small and Medium 24 

Enterprises – Empirical Research Review on Barriers to Entry into Foreign Markets. Polish 25 

Journal of Management Studies, 1, 113-123. 26 

11. EASME – Executive Agency of SME’s. (10.09.2018). Available online 27 

https://ec.europa.eu/easme/en. 28 

12. EBO WWN Facts and Figures. (10.09.2018). Available online https://www.ebowwn.com/ 29 

ebo-facts-and-figures. 30 

13. ECCP (09.11.2016). EU Gateway. Business Avenues to Asian Markets. Retrieved form 31 

https://www.clustercollaboration.eu/eu-international-support-services/eu-gateway-32 

business-avenues-asian-markets, 10.09.2018. 33 

14. EEN (August 2017). Gearing up for innovation and growth. 2015-2016 Final Activity 34 

Report 2015-2016, https://een.ec.europa.eu/sites/default/files/een_cosme_h2020_final_ 35 

activity-report_2015-2016.pdf, 10.09.2018. 36 

15. Enterprise Europe Network (10.09.2018). Available online https://een.ec.europa.eu. 37 



520 T. Szewc, S. Rubisz 

16. EU Gateway. About (10.09.2018). Available online https://www.eu-gateway.eu/about. 1 

17. European Business Organisation Worldwide Network ASBL. About us (10.09.2018). 2 

Available online https://www.ebowwn.com/aboutus 3 

18. European IPR Helpdesk (10.09.2018). Available online https://www.iprhelpdesk.eu. 4 

19. European Cluster Collaboration Platform (10.09.2018). Available online 5 

https://www.clustercollaboration.eu. 6 

20. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego. Finansowanie (10.09.2018). Available online 7 

http://ec.europa.eu/regional_policy/pl/funding/erdf/. 8 

21. Europejski Fundusz Społeczny (10.09.2018). Available online http://ec.europa.eu/esf/ 9 

main.jsp?catId=35&langId=pl. 10 

22. Komisja Europejska (23.02.2011). Przegląd programu „Small Business Act” dla Europy. 11 

Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52011 12 

DC0078&qid=1396020162610&from=EN, 10.09.2018. 13 

23. Komisja Europejska (29.05.2018). Rozwój regionalny i polityka spójności na okres po roku 14 

2020: nowe ramy UE w skrócie. Retrieved from https://ec.europa.eu/commission/ 15 

sites/beta-political/files/budget-may2018-new-framework-glance_pl.pdf, 10.09.2018. 16 

24. Komisja Europejska. Publikacje (28.07.2014). Supporting the internationalisation of SMEs. 17 

Retrieved from https://publications.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/ 18 

dd69f968-fea2-4034-90d5-7a648574618f [dostęp 10.09.2018] 19 

25. Komisja Europejska. Publikacje (10.09.2018). Available online http://ec.europa.eu/ 20 

regional_policy/pl/information/publications?title=&themeId=0&typeId=4&countryId=0&21 

periodId=0&fundId=0&policyId=0&languageCode=en. 22 

26. Konkurencyjność MSP (10.09.2018). Available online http://ec.europa.eu/regional_ 23 

policy/pl/policy/themes/sme-competitiveness/  24 

27. Market Access Database. Exporting from the EU – what you need to know (10.09.2018). 25 

Available online http://madb.europa.eu/madb/indexPubli.htm. 26 

28. Płóciennik, S. (21.05.2018). Wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2021-2027: propozycje 27 

Komisji Europejskiej. Retrieved from https://www.pism.pl/publikacje/ biuletyn/nr-72-164, 28 

10.09.2018. 29 

29. Program Cosme. Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych 30 

i średnich przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (10.09.2018). Available online 31 

http://instrumentyfinansoweue.gov.pl/program-cosme/. 32 

30. Program ramowy na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i średnich 33 

przedsiębiorstw na lata 2014-2020 (10.09.2018). Available online http://instrumenty 34 

finansoweue.gov.pl/program-cosme/. 35 

31. SIMAP. Informacje o europejskich zamówieniach publicznych (10.09.2018). Available 36 

online https://simap.ted.europa.eu/pl. 37 

32. SME Instrument’s Overseas Trade Fairs Programme (10.09.2018). Available online 38 

https://ec.europa.eu/easme/en/sme-instrument-s-overseas-trade-fairs-programme. 39 



Wsparcie internacjonalizacji MSP… 521 

33. SME Internationalisation beyond the EU (10.09.2018). Available online 1 

https://ec.europa.eu/growth/smes/access-to-markets/internationalisation_en. 2 

34. SME Policy Institute Association (n.d.). The SME Test. Retrieved from http://www.e-3 

sme.eu/en/the-sme-test/, 10.09.2018. 4 

35. SME Regional Policies (10.09.2018). Available online https://ec.europa.eu/growth/ 5 

smes/business-friendly-environment/regional-policies_en. 6 

36. Solvit (10.09.2018). Available online http://ec.europa.eu/solvit/. 7 

37. Środki upraszczające. Podręcznik (10.09.2018). Available online http://ec.europa.eu/ 8 

regional_policy/sources/docgener/factsheet/new_cp/simplification_handbook_pl.pdf. 9 

38. The H2020 SME Innovation Associate: matching SMEs up with talented researchers. 10 

(10.09.2018). Available online https://ec.europa.eu/easme/sites/easme-site/files/h2020 11 

_sme_innovation_associate_presentation_final_1.pdf. 12 

39. Think Small First. The Small Business Act for Europe, 25.06.2008 (10.09.2018). Available 13 

online https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX: 52008DC 14 

0394&from=EN. 15 

40. Trade Helpdesk (10.09.2018). Available online http://trade.ec.europa.eu/tradehelp/. 16 

41. Unia Europejska. Kontakt (10.09.2018). Available online https://europa.eu/european-17 

union/contact_pl. 18 


