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KRZYSZTOF B. MATUSIAK  

SYSTEMY WSPARCIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI  
I PROCESÓW INNOWACYJNYCH 

Ofensywnym elementem współcześnie podejmowanych strategii gospodarczych 
staje się wspieranie przedsiębiorcy–innowatora i budowa podstaw gospodarki opartej na 
wiedzy. Poszukując możliwości budowy nowych ścieżek wzrostu i poprawy konkurencyj-
ności po załamaniu się w latach 70. XX w. popytowego (keynesowskiego) modelu polity-
ki gospodarczej, państwa wysokorozwinięte podjęły się w szerokim stopniu funkcji pro-
motora przedsiębiorczości w stosunku do swoich obywateli. Wspieranie przedsiębiorczo-
ści i polityka technologiczna stanowią nowe oblicze neonacjonalizmu gospodarczego. 
Poszczególne kraje, regiony i lokalne społeczności dążą do budowy trwałych przewag 
konkurencyjnych poprzez kształtowanie warunków dla tworzenia i rozwoju firm oraz 
możliwości komercyjnego wykorzystania nowej wiedzy. Działania w tych obszarach mają 
być gwarantem wzrostu dobrobytu i trwałego zatrudnienia. Rozwój gospodarki postindu-
strialnej wymaga aktywności rządu i sektora publicznego w zakresie tworzenia i udosko-
nalania infrastruktury:1

 materialnej (transport, telekomunikacja, energetyka); 
 technologicznej (wiedza, nauka i technika); 
 związanej z kapitałem ludzkim (edukacja i szkolenia);  
 rozwoju przedsiębiorczości i małych firm (wsparcie finansowe, szkolenia, wyspecjali-

zowane usługi).  

Podejmowane działania powinny jednocześnie uwzględniać wyzwania globaliza-
cyjne, regionalne procesy integracyjne i pogłębiający się międzynarodowy podział pracy. 
W tych warunkach maleją szanse na defensywną ochronę rynku wewnętrznego.2 Ofen-
sywnym elementem strategii gospodarczych staje się wspieranie schumpeterowskiego 
przedsiębiorcy-innowatora i budowa podstaw gospodarki opartej na wiedzy. Dynamiczne 
przeobrażenia strukturalne i społeczne tworzące podstawy gospodarki postindustrialnej 
przypominają szereg cech transformacji społeczeństw feudalnych w kapitalistyczne. 
Analogicznie w centrum uwagi był przedsiębiorca oraz silnie akcentowano postawy 

                                                     
 

1  P. Kotler, S. Jatusripitak, S. Maesincee: Marketing narodów. Strategiczne podejście do budowania 
bogactwa narodowego, Wyd. Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1999, s. 328-351. 

2  Ten kierunek protekcjonizmu nie został do końca zapomniany. Jedynie cła i kontyngenty są 
zastępowane standardami jakości (np. ISO) i pozataryfowymi warunkami dopuszczenia do rynku. 
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etyczne ludzi biznesu. Podejmowane współcześnie działania są wiązane z kształtowaniem 
filozofii społeczeństwa przedsiębiorczego, jako pierwszej fazy rozwoju społeczeństwa 
postindustrialnego. Indywidualna przedsiębiorczość została ponownie odkryta jako 
osnowa wolnej gospodarki, rynku i konkurencji.3 

Przedsiębiorczość tym samym ma ułatwić niezbędną transformację z modelu 
ekonomiczno-społecznego zdominowanego od ponad 200 lat przez przemysł, do społe-
czeństwa usługowo-informacyjnego. Logika systemu przemysłowego sprzyjała koncen-
tracji działalności gospodarczej w dużych jednostkach, dążących do maksymalnego wy-
korzystania efektów skali. Gospodarka postindustrialna determinuje powstawanie no-
wych form naukochłonnych produktów i usług oraz konieczność restrukturyzacji przed-
siębiorstw i całych sektorów gospodarki. Nowe firmy dynamizują omawiany proces trans-
formacji. Przedsiębiorcze społeczeństwa dysponujące efektywną bazą naukowo-
badawczą, kreatywnymi i wykształconymi zasobami pracy, przy dużej dostępności do 
kapitału na rynkach finansowych, zyskują silną przewagę konkurencyjną. 

Nowa wizji polityki ekonomicznej mocno akcentującej potrzebę aktywnego 
kształtowania „kultury/klimatu przedsiębiorczości”4 oraz wsparcia procesów innowacyj-
nych została wypracowana na podstawie doświadczeń administracji Ronalda Regana w 
USA i polityki konserwatywnego rządu Margaret Thatcher w Wielkiej Brytanii. Jednocze-
śnie w tych kierunkach działań interwencyjnych wyraźnie widoczne jest nawiązanie do:5  

 średniowiecznych form samoorganizacji i samopomocy w ramach struktur cecho-
wych; 

 praktyk protekcjonistycznych colbertowskiej „kultury chronionej” sprzed 300 lat;  
 doświadczeń dziewiętnastowiecznego ruchu spółdzielczego i aktywności organizacji 

charytatywnych. 

Zainteresowanie przedsiębiorczością ekonomistów neoliberalnych posiada po-
średnie źródło w doktrynalnym dążeniu do budowy podstaw wolnego rynku  
i konkurencji doskonałej. Działania wspierające dotykają w szerokim zakresie „zawodno-

                                                     
 

3  K. B. Matusiak: Rozwój systemów wsparcia przedsiębiorczości. Przesłanki, polityka i instytucje, 
Instytut Eksploatacji, Radom-Łódź 2006, s. 137-139.  

4  Pojęcie „enterprise culture” pojawiło się w latach 80. XX w. podczas dyskusji angielskich polity-
ków i ekonomistów w kontekście kształtowania nowych koncepcji realizacji polityki gospodarczej, 
zorientowanej na pobudzenie ducha przedsiębiorczości oraz aktywnego wspierania procesów za-
łożycielskich i rozwoju sektora MSP. Szerzej zob. S. Frick, B. Lageman, B. v. Rosenbladt,  
H. Voelzkow, F. Welter: Möglichkeiten zur Verbesserung des Umfeldes für Existenzgründer und 
Selbständige. Wege zu einer neuen Kultur der Selbständigkeit, RWI, Essen 1998, s. 19-21 oraz  
K. Markowski: Rola państwa w gospodarce rynkowej, PWE, Warszawa 1992, s. 164-171.  

5  K. B. Matusiak: Rozwój systemów wsparcia… s. 137-138.  
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ści rynku” (market failure)6 oraz sprzyjają aktywizacji ekonomicznej społeczeństw, wzro-
stowi elastyczności i różnorodności podaży rynkowej. Powyższe cechy istotnie wpływają 
na kształtowanie warunków bliskich modelowi konkurencji doskonałej, a tym samym 
umożliwiają wzmacnianie podstawy konkurencyjności struktur rynkowych. Nowe, dyna-
micznie rozwijające się firmy, tworzą przyszły potencjał gospodarczy oraz zmuszają 
„zaspany” i zbiurokratyzowany świat korporacji do elastyczności i zmian. Jeśli dodatkowo 
oprzemy je na nowych technologiach, zbudujemy podstawy przewag konkurencyjnych 
gospodarki w perspektywie globalnej. Jednocześnie wspieranie indywidualnej przedsię-
biorczości było często traktowane jako alternatywa dla keynesowskiej polityki sterowania 
globalnym popytem. W tych warunkach ekonomiści postulujący radykalne ograniczenie 
ekonomicznej aktywności państwa, godzą się na zwiększenie zaangażowania w obsza-
rach: 

 wspierania przedsiębiorczości i aktywnej polityki wobec sektora MSP; 
 polityki technologicznej, stymulującej finansowanie badań naukowych oraz transferu 

i komercjalizacji technologii.7  

Przede wszystkim rozwój nauki i badań spinany przedsiębiorczością z rynkiem, 
stanowi postawę kluczowych dla zmian strukturalnych i konkurencyjności „rynków przy-
szłych”. W konsekwencji obserwujemy ewolucyjne przesuwanie pomocy publicznej  
z ustabilizowanych, rynkowo dojrzałych firm i branż, na rzecz procesów założycielskich 
oraz rozwoju instrumentów komercjalizacji nowych technologii. Różne formy wsparcia 
procesów założycielskich nie są postrzegane jako działanie zniekształcające rynek i wolną 
konkurencję. Nowotworzona firma jest zawsze w znacznie gorszej pozycji konkurencyj-
nej na rynku niż ustabilizowane przedsiębiorstwa, a umiejętnie dobrane instrumenty 
wsparcia jedynie wyrównują szanse rywalizacji z ustabilizowanymi podmiotami. Wspiera-
nie przedsiębiorczości i rozwoju nowych firm prowadzi tym samym do wzrostu konkuren-
cji i deregulacji rynków. W ramach polityki ekonomicznej zorientowanej na przedsiębior-
czość i procesy innowacyjne następuje odejście od dominacji podziału i redystrybucji  
na rzecz wzrostu gospodarczego.  

Podjęte na początku lat 80. działania wspierające rozwój przedsiębiorczości  
w pierwszej kolejności obejmowały przedsięwzięcia deregulacyjne, ułatwiające wejście 
nowych firm na rynek, często w połączeniu z inicjatywami na rzecz transferu technologii  
i komercyjnego wykorzystania wyników badań naukowych. Równolegle następował roz-

                                                     
 

6  Pogłębiona analizę zjawiska odnajdujemy w pracach: W. F. Samuelson, S. G. Marks: Ekonomia 
menedżerska, PWE, Warszawa 1998, s. 444-445 i 597-622; J. E. Stiglitz: Ekonomia sektora pub-
licznego, PWN, Warszawa 2004, s. 90-103; D. Begg, S. Fischer, R. Dornbusch: Ekonomia, t. 1, 
PWE, Warszawa 1993, s. 442-443 oraz L. Balcerowicz: Wolność i rozwój. Ekonomia wolnego 
rynku, Znak, Kraków 1995, s. 171-220.  

7  G. Reuhl: Forschung und Entwicklung zwischen Politik und Markt: Die Steuerung von Forschung 
und Entwicklung in den USA, Japan und Europa, Wissenschaft und Praxis, Ludwigsburg – Berlin 
1994, s. 11-50. 
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wój instrumentarium oddziaływania na procesy założycielskie w gospodarce – od eduka-
cji i dostarczania informacji, po tworzenie wyspecjalizowanych instytucji i usług dla no-
wych firm. Jednocześnie praktyka pokazała wyższą efektywność działań na poziomie 
lokalnym i regionalnym, w bezpośrednim kontakcie z potencjalnym przedsiębiorcą. Wyni-
ki ekonomiczne silnie zorientowanej na przedsiębiorczość amerykańskiej gospodarki, 
skłoniły inne rządy do wzrostu zainteresowania tym obszarem działań interwencyjnych.8 
Umiejętne stymulowanie przedsiębiorczości i procesów założycielskich w gospodarce 
umożliwia przede wszystkim: 

 dynamizację procesów innowacyjnych; 
 podnoszenie konkurencyjności i ciągłą restrukturyzację struktur gospodarczych; 
 tworzenie trwałych miejsc pracy; 
 rozwój nowoczesnych sieciowych systemów wytwórczych; 
 demonopolizację i deregulację rynków; 
 konkurencję i efektywniejsze wykorzystanie czynników wytwórczych; 
 restrukturyzację regionów problemowych i rozwój ekonomiczny regionów opóźnio-

nych. 

W ramach podejmowanych działań należy podkreślić silne preferencje dla tzw. 
„przedsiębiorczości intelektualnej”, bazującej na zdolnościach do komercyjnego wykorzy-
stywania nowej wiedzy. Ten typ przedsiębiorczości jest szczególnie pożądany ze względu 
na zmiany technologiczne i budowę pozycji konkurencyjnej gospodarki w tradycyjnym 
wymiarze schumpeterowskiej „twórczej destrukcji”. 

Instrumenty działań interwencyjnych, o prorozwojowym charakterze, podejmo-
wanych w ramach polityki ekonomicznej i społecznej tworzą system wsparcia. Funkcjo-
nalnie system ten krystalizuje się na poziomie wybranych elementów różnych polityk 
sektorowych (przemysłowej, rolnej, rynku pracy, regionalnej, naukowo-badawczej), 
które zawierają priorytety w zakresie tworzenia nowych firm oraz podnoszenia innowa-
cyjności i konkurencyjności sektora małych i średnich przedsiębiorstw. Systemy wsparcia 
są rezultatem ewolucji charakteru polityki ekonomicznej z sektorowej w horyzontalną. 
Pomoc publiczna tym samym jest przesuwana z określonych podmiotów czy branż znaj-
dujących się w trudnej sytuacji na rzecz aktywizacji zjawisk jakościowych – np.: poprawa 
konkurencyjności i innowacyjności. Rozwój instrumentów wsparcia wyrasta z wielowie-
kowej tradycji ofensywnego protekcjonizmu gospodarczego dalekiego od zaleceń liberal-
nej ekonomii. Mimo to działania w tym zakresie z różnym nasileniem były codzienną 
praktyką w krajach o liberalnej orientacji, np.: USA, Anglia, Holandia. W historii gospo-

                                                     
 

8  Przykładem jest prowadzona w drugiej połowie lat 90. XX w. debata nad radykalną potrzebą 
poprawy klimatu przedsiębiorczości w Niemczech. Początkiem ogólnokrajowej dyskusji było wys-
tąpienie kanclerza Helmuta Kohla na zjeździe Izb Rzemieślniczych Hesji-Palatynatu 19 maja 1995 
w Mainz – H. Kohl: Wir brauchen eine neue Kultur der Selbständigkeit, „Bulletin der Bundes-
regierung” vom 2 Juni 1995, Bonn 1995, s. 396.  
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darczej były często elementem wstydliwym i marginalizowanym w dyskusjach ekono-
micznych,9 ze względu na zarzuty podważania wolnej konkurencji. 

Wsparcie rozwoju gospodarczego obejmuje publiczne i publiczno-prywatne dzia-
łania tworzące specyficzne usługi skierowane do wybranych podmiotów i struktur uzna-
nych za strategiczne dla kraju. Świadczenie tych usług, oprócz wymiernych korzyści dla 
odbiorcy, umożliwiające jego ekonomiczne wzmocnienie, powinno nieść określone efekty 
edukacyjne i demonstracyjne, które z perspektywy rozważań ekonomicznych należy 
zaliczyć do „rynków przyszłych”. Właściwie zaprojektowane mechanizmy powinny wy-
zwalać kumulacyjne efekty rozwojowe w wymiarze regionalnym lub dla całej gospodarki, 
tzw. „efekt kuli śnieżnej”.  

Usługi wsparcia dotyczą obszarów uznanych za kluczowe dla zrównoważonego 
rozwoju rynków, aktywizacji lokalnej gospodarki, restrukturyzacji obszarów problemo-
wych (np. tradycyjne sektory przemysłowe, rolnictwo i tereny wiejskie) oraz konkuren-
cyjności prywatnych małych i średnich firm – edukacja, szkolenia, doradztwo, transfer 
technologii, zarządzanie informacją itp. Usługi wspierające przedsiębiorczość (samoza-
trudnienie oraz rozwój małych i średnich firm) i procesy innowacyjne spełniają tym sa-
mym następujące warunki:10

 wywodzą się z realizowanej w kraju, regionie lub gminie polityki ekonomicznej; 
 mają niekomercyjny charakter i są realizowane przez publiczne, parapubliczne 

i prywatne podmioty; 
 są skierowane do określonych grup odbiorców. 

Operacyjna efektywność systemu jest kształtowana na poziomie lokalnym 
i regionalnym. Sprawność poziomu makroekonomicznego jest warunkiem niezbędnym, 
ale niewystarczającym dla rozwoju sytemu wsparcia. Poszukiwanie efektywności przeja-
wia się w koordynacji na poziomie regionów – w formie regionalnych systemów innowa-
cji, a na poziomie lokalnym na wytworzeniu innowacyjnego środowiska – klastra. Należy 
jednocześnie podkreślić ciągły wzrost roli systemów wsparcia, jako stałego instrumentu 
ofensywnego protekcjonizmu w zakresie:  

 stymulacji przeobrażeń strukturalnych i budowy podstaw gospodarki postindustrial-
nej; 

 kształtowania aktywnych postaw ekonomicznych i społecznych; 
 rozwoju relacji sieciowych oraz budowy partnerstwa i zaufania społecznego.  

Doświadczenia różnych państw i regionów wskazują, że nie ma jednego, uni-
wersalnego modelu takiego systemu, a jego struktura i zakres zadaniowy zależy od wielu 
czynników. Rozwój systemów wsparcia rządzi się w każdym kraju swoimi prawami, 

                                                     
 

9  W języku ekonomicznym wręcz trudno znaleźć jednoznaczne określenia dla tego typu działań,  
a tłumaczenie pojęć Wirtschaftsförderung (niem.) czy business support (ang.) jest ciągle proble-
matyczne.  

10  K. B. Matusiak: Rozwój systemów…, s. 140-141. 
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uwzględniającymi: (1) tradycje i uwarunkowania kulturowe; (2) poziom rozwoju ekono-
micznego; (3) strategie i priorytety polityki gospodarczej; (4) wielkość kraju 
i zróżnicowanie przestrzenne; (5) nagromadzenie zaległości strukturalnych. Mamy zatem 
do czynienia z dużą różnorodnością strategii, instrumentów i pomysłów na różnych po-
ziomach zarządzania rozwojem i budowy konkurencyjności gospodarek. Jednocześnie 
działania publiczne znajdują wsparcie ze strony inicjatyw obywatelskich.  

Współczesne systemy wsparcia stanowią nagromadzenie rozwijanych często 
przez setki lat zindywidualizowanych doświadczeń i instrumentariów. Źródeł obecnego, 
systemowego podejścia należy szukać w latach 20. XX w. Można wyróżnić cztery, różnią-
ce się priorytetami i rozwijanymi instrumentami, etapy ewolucji budowy systemów:11

 Etap I. (od lat 30. do drugiej połowy lat 60. w XX w.):  

─ budowa podstaw polityki naukowo-badawczej, rozwój publicznej infrastruktury 
B+R; 

─ pierwsze akademickie kursy przedsiębiorczości (Harvard Business School – 
połowa lat 30.); 

─ pierwsze regionalne programy modernizacyjne (1936-40, Stan Misissippi, Pro-
gram Zrównoważonego Rozwoju Rolniczo-Przemysłowego);  

─ utworzenie w 1953 r. US SBA (Small Business Administration), pierwszego min-
isterstwa przedsiębiorczości i początki polityki MSP;  

─ pierwsze parki technologiczne (Bahanson Research Park z 1948 r.); 
─ pierwsze nowoczesne instytucje venture capital (1946 r. – American Research 

and Development Corporation); 
─ przyjęcie w 1958 r. przez amerykański Kongres ustawy Small Business Invest-

ment Companies;  
─ pierwszy inkubator przedsiębiorczości utworzony w 1959 r. w Batavia (stan 

Nowy Jork). 

 Etap II. (od połowy lat 60. przez lata 70. XX w.):  

─ narodziny i rozwój instrumentarium polityki innowacyjnej; 
─ poszukiwanie instrumentów intensyfikacji współpracy nauki i gospodarki; 
─ reorientacja polityki przemysłowej na sektor MSP; 
─ pierwsze centra transferu technologii i inkubatory technologiczne. 

 Etap III. (lata 80. XX w.): 

─ ofensywa deregulacyjna (prywatyzacja, demonopolizacja itd.); 
─ decentralizacja i wzrost znaczenia poziomu regionalnego w zarządzaniu rozwo-

jem; 
─ dynamiczny rozwój infrastruktury przedsiębiorczości i transferu technologii; 
─ rozwój parabankowych systemów pożyczkowych i poręczeniowych; 

                                                     
 

11  Tamże, s. 142-143. 
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─ propagowanie przedsiębiorczości jako instrumentu w walce z bezrobociem; 
─ początki horyzontalnego podejścia do polityki gospodarczej; 

 Etap IV. (od początku lat 90. XX w. do czasów współczesnych): 

─ konsolidacja systemów wsparcia; 
─ rozwój regionalnych systemów innowacyjnych; 
─ rozwój instrumentów finansowania ryzyka (venture capital i business angels);  
─ przedsiębiorczość akademicka i model uniwersytetu III generacji; 
─ umiędzynarodowienie działalności MSP; 
─ rozwój klastrów i wspieranie działań sieciowych; 
─ nacisk na „miękkie” instrumenty wsparcia. 

Budowa systemów wsparcia ma szczególne znaczenie w krajach nadrabiających 
zaległości rozwojowe, w tym dla społeczeństw postsocjalistycznych. Jednocześnie jest to 
trudna droga, wymagająca: 

 strategicznej wizji rozwoju; 
 elastyczności i ciągłego dostosowywania instrumentów; 
 respektowania uwarunkowań kulturowych; 
 efektywnych systemów oceny efektywności i doskonalenia rozwiązań.  

Złe kształtowanie systemu może wywołać wiele szkód w systemie ekonomicz-
nym kraju, głównie w zakresie sprawności rynków. Szczególnym zagrożeniem dla efek-
tywności wsparcia są niedojrzałe systemy demokracji i samorządności, niejednokrotnie 
oparte na koterii politycznej.  

Wspieranie przedsiębiorczości i procesów innowacyjnych obejmuje dostarczanie 
specyficznych usług oraz kształtowanie przychylnego przedsiębiorcy i podejmowaniu 
samodzielnej działalności gospodarczej środowiska ekonomiczno-społecznego. Działania 
w tym zakresie obejmują bardzo wiele instrumentów – od stymulatorów wkomponowa-
nych w system ekonomiczno-społeczny i ład prawny, poprzez programy i zadania po-
dejmowane bezpośrednio przez administrację publiczną różnych szczebli, po wyspecjali-
zowane instytucje sektora obywatelskiego. Coraz szersze zainteresowanie rozwojem 
systemów wsparcia obserwuje się na wszystkich poziomach – od decydentów lokalnych, 
przez władze rządowe, na organizacjach międzynarodowych kończąc. Należy podkreślić 
duże zróżnicowanie strategii i potencjalnych instrumentów aktywizacji przedsiębiorczości 
wypracowanych w różnych państwach i regionach. Zgromadzone doświadczenia można 
uporządkować w cztery główne obszary oddziaływania:12

1. Obniżanie kosztów podejmowania działalności gospodarczej, obejmujące: 

─ upraszczanie procedur rejestracyjnych i wymogów formalnych; 
─ redukcję kosztów administracyjnych i sprawozdawczości; 
─ ograniczanie koncesji i zezwoleń; 

                                                     
 

12  Tamże, s. 144. 
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─ uelastycznianie prawa pracy w zakresie zatrudniania i zwalniania pracowników; 
─ upraszczanie zasad opodatkowania; 
─ uczynienie przejrzystymi kompetencji organów kontrolnych. 

2. Transfer technologii i pomoc w realizacji przedsięwzięć innowacyjnych, do których 
należą:  

─ doradztwo i informacja technologiczna;  
─ organizacja powiązań przedsiębiorców ze środowiskami naukowo-badawczymi 

(np. wspólne badania, programy wymiany kadr); 
─ tworzenie popytu na nowe produkty i technologie (zamówienia publiczne); 
─ pomoc w certyfikacji i dopuszczeniu do rynków; 
─ ochrona praw własności intelektualnej; 
─ rozwój systemów finansowania ryzyka (sieci „aniołów biznesu”, venture capital). 

3. Motywowanie i doskonalenie kompetencji biznesowych przedsiębiorców poprzez: 

─ rozwój usług szkoleniowych i doradczych;  
─ dostęp do informacji biznesowej; 
─ kształtowanie przychylnego społecznego klimatu wobec przedsiębiorczości oraz 

osób prowadzących działalność gospodarczą; 
─ inicjowanie współpracy i systemów sieciowych w biznesie; 
─ promocję etycznych postaw w biznesie; 
─ edukację sprzyjającą tworzeniu postaw przedsiębiorczych i kultury przedsię-

biorczości;  
─ kształtowanie przedsiębiorczych postaw zawodowych; 
─ popularyzację i prezentację najlepszych przykładów (best practice).  

4. Bezpośrednia pomoc i koordynacja programów wsparcia, do których zalicza się: 

─ opłaty, ulgi i zwolnienia podatkowe; 
─ udogodnienia lokalizacyjne;  
─ pomoc finansową obejmującą granty, dopłaty oraz preferencyjne pożyczki 

i kredyty;  
─ rozwój parabankowej działalności pożyczkowej i poręczeniowej; 
─ budowę instytucji, programów i usług (regionalne systemy innowacji 

i przedsiębiorczości). 

Operacyjnie system wsparcia opiera się na programach i instytucjach wsparcia. 
Programy są selektywnymi instrumentami skierowanymi do: (1) określonych regionów 
(np. tradycyjne regiony przemysłowe, tereny wiejskie, peryferyjne), (2) branż  
(np.: górnictwo, hutnictwo), czy (3) grup społecznych (np.: środowisko naukowe, absol-
wenci szkół i uczelni, bezrobotni, rolnicy, niepełnosprawni, wykluczeni). Podejmowane 
doraźnie działania mają na celu uzyskanie zamierzonych efektów strukturalnych i eko-
nomiczno-społecznych. Tworzone przez instytucje publiczne programy wsparcia (dota-
cyjne) zawierają: 
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 cel i zakładane efekty; 
 budżet, środki techniczne i ludzkie; 
 bazę instytucjonalną obejmującą poziom zarządzania i realizacji programu; 
 sposób monitorowania założonych rezultatów.  

Programy funkcjonujące na różnych poziomach oddziaływania (międzynarodo-
wym, makroekonomicznym, regionalnym, lokalnym) mogą się przenikać i uzupełniać. 
Jednocześnie im wyższy poziom zarządzania programem, tym bardziej sformalizowane są 
procedury aplikacyjne. Efektywność zarządzania programami wymaga już na etapie ich 
konstrukcji respektowania następujących warunków: 

 wewnętrzna zgodność – zakładany układ celów jest wzajemnie spójny, a wskazane 
środki umożliwiają ich osiągnięcie; 

 dopuszczalność – zakłada użycie środków rozporządzanych przez decydenta zgodnie 
z obowiązującym stanem prawnym; 

 optymalizacja – umożliwia osiągnięcie wyznaczonych celów przy najniższym zużyciu 
dostępnych środków.  

Sprawność systemu wsparcia jest funkcją identyfikacji potrzeb rozwojowych 
oraz budowy na tej podstawie programów umożliwiających optymalne wykorzystanie 
ograniczonych środków. Doświadczenia w realizacji publicznych i parapublicznych pro-
gramów wspierania przedsiębiorczości wskazują na potrzebę egzekwowania szeregu 
reguł:  

 orientacja na człowieka i kształtowanie poczucia zarządzania życiem, karierą i zaso-
bami;  

 ciągłość działania – nie pojedyncze, spektakularne akcje; 
 wykonawcy (instytucje) sami muszą być przedsiębiorczy;  
 programy nie powinny budować dodatkowej biurokracji i biurokratycznych instytucji;  
 wspólne uczenie się, budowa sieci partnerstwa, zaufania i współpracy; 
 eksponowanie etycznego wymiaru przedsiębiorczości. 

Programy wsparcia innowacyjnej przedsiębiorczości obejmują najczęściej:  

 Działania inicjujące zmianę nastawień społecznych i rozwój kultury przedsiębiorczości 
w środowisku naukowym obejmują np. konferencje promocyjne, seminaria, zmiany 
w procedurach wewnętrznych instytucji, sprzyjające powstawaniu firm. 

 Zwiększenie dostępności i poprawa jakości infrastruktury materialnej w otoczeniu 
instytucji naukowych w postaci: inkubatorów i akceleratorów przedsiębiorczości, par-
ków naukowo-technologicznych czy usługowych centrów laboratoryjnych. 

 Zwiększenie dostępności zasobów finansowych poprzez oferowanie środków na zasi-
lenie początkowych faz rozwoju firmy (seed capital, start-up money) na warunkach 
bardziej przystępnych, niż finansowanie pozyskiwane z rynku (np. konkurs na najlep-
szy biznesplan, publiczne fundusze ventre capital. 

 Doradztwo, opiekę i oferowanie specyficznej wiedzy niezbędnej do przygotowania 
i uruchomienia projektu. 
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Do barier budowy dobrych programów wsparcia zalicza się przede wszystkim 

słabą polityczną siłę przebicia. Decydenci publiczni liczą przede wszystkim na szybkie, 
spektakularne efekty w czteroletnim cyklu wyborczym (cykl polityczny). Działania na 
rzecz przedsiębiorczości i innowacyjności wymagają znacznie dłuższego horyzontu cza-
sowego. W konsekwencji na co dzień spotykamy się z rozproszeniem i brakiem ciągłości 
programów. Elementem stabilizującym system wsparcia powinien być niezależny monito-
ring realizowany na poziomie krajowym i regionalnym. 

SUPPORTING SYSTEMS OF ENTREPRENEURSHIP  
AND INNOVATION PROCESSES 

Supporting the entrepreneur-innovator and developing the bases for the knowl-
edge-based economy is becoming the important element of present economic strategies. 
Support is provided by dedicated instruments of socio-economic policy. The article pre-
sents the basic features and supporting rules of functioning of modern supporting sys-
tems. 

Translated by Katarzyna Rychlik 
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