Przedmowa
Od 1.5.2004 r., to jest od kiedy Polska do³¹czy³a do grona pañstw cz³onkowskich
Przedmowa
Unii Europejskiej (UE), alternatywne Ÿród³a finansowania sta³y siê bardzo wa¿nym elementem analiz inwestycyjnych, decyduj¹cym czêsto o dynamice rozwoju przedsiêbiorstw i lokalizacji nowych przedsiêwziêæ.
Pomoc publiczna, dostêpna w formie dotacji z funduszy strukturalnych czy
zwolnieñ podatkowych, sta³a siê istotna ze wzglêdu na realizacjê nowych inwestycji zarówno przez miêdzynarodowe korporacje (ang. TNCs – Transnational
Corporations), jak i przez rodzime przedsiêbiorstwa, np. nale¿¹ce do sektora
ma³ych i œrednich.
Miliardy euro zajê³y sta³e miejsce w retoryce na temat korzyœci z cz³onkostwa
w UE, choæ dzisiaj ju¿ wiemy, ¿e otrzymanie dotacji nie jest proste. Bariery
w dostêpie do funduszy nie le¿¹ wy³¹cznie w kompleksowoœci i d³ugotrwa³oœci
procesu pozyskiwania wsparcia, ale tak¿e w rozliczaniu otrzymanej pomocy
publicznej.
W przygotowanym przez Dyrekcjê Generaln¹ Komisji Europejskiej raporcie za
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2005 r. Bud¿et , Polska znalaz³a siê w gronie krajów o najni¿szym poziomie
absorpcji funduszy strukturalnych. Trudnoœci w realizacji p³atnoœci na rzecz
beneficjentów zosta³y wprawdzie rozpoznane na pocz¹tku 2006 r. i rozpoczêto
upraszczanie procedur, ale bardziej mierzalne efekty tego dzia³ania bêd¹ widoczne za jakiœ czas.
Jednoczeœnie zainteresowanie lokalizacj¹ inwestycji w regionie Europy Œrodkowo-Wschodniej, w tym w Polsce, roœnie z roku na rok, skutkuj¹c dynamicznym
wzrostem nap³ywu inwestycji zagranicznych, zarówno produkcyjnych, jak
2
i w sektorze us³ug .
Bez w¹tpienia dotacje czy zwolnienia z tytu³u realizacji nowych inwestycji ze
wzglêdu na skalê, w jakiej wystêpuj¹, powinny byæ sta³ym elementem analiz

1

2

Report on the allocation of EU expenditure by Member States, Raport Dyrekcji Generalnej
Bud¿et, KE, 21.9.2006.
World Investment Report 2006, UNCTAD, October 2006.

XV

Przedmowa

inwestycyjnych. Oznacza to, ¿e przedsiêbiorca musi siê zmierzyæ z barierami
i mieæ pe³n¹ œwiadomoœæ ryzyk zwi¹zanych z korzystaniem z alternatywnych
Ÿróde³ finansowania.
W odpowiedzi na w¹tpliwoœci obecnych i potencjalnych beneficjentów alternatywnych Ÿróde³ finansowania przygotowaliœmy publikacjê, której treœæ stanowi
próbê odpowiedzi na podstawowe pytania dotycz¹ce procesu korzystania z pomocy publicznej i ulg inwestycyjnych w toku prowadzenia dzia³alnoœci gospodarczej.
Niniejsza publikacja skierowana jest do przedsiêbiorców rozpoczynaj¹cych lub
prowadz¹cych dzia³alnoœæ na terenie Polski. Przedstawiono w niej wybór alternatywnych Ÿróde³ finansowania firmy, dostêpnych w najbli¿szych latach, na
ka¿dym etapie rozwoju przedsiêbiorstwa. Wachlarz prezentowanych instrumentów wsparcia jest bardzo szeroki, choæ przedstawiono tylko te programy,
które zdaniem autorów publikacji s¹ szczególnie interesuj¹ce: od pomocy strukturalnej, poprzez pomoc krajow¹ i wspólnotow¹, a skoñczywszy na programach bilateralnych.
Omówiono równie¿ nowe zasady przyznawania pomocy inwestycyjnej, badawczo-rozwojowej, szkoleniowej czy zwi¹zanej z ochron¹ œrodowiska.
Zespó³ doradców, autorów niniejszej publikacji, od 2001 r. zajmuje siê optymalizacj¹ kosztow¹ dzia³alnoœci inwestycyjnej przedsiêbiorstw, z uwzglêdnieniem
alternatywnych Ÿróde³ finansowania. Praktyczne doœwiadczenie autorów pozwoli³o na zidentyfikowanie szeregu ryzyk zwi¹zanych z wykorzystywaniem
pomocy publicznej. Wnioskami pragniemy siê podzieliæ z naszymi czytelnikami.
Ufamy, ¿e dziêki naszej publikacji, przedsiêbiorcy bêd¹ umiejêtniej poruszali siê
w labiryncie procedur i dostêpnych Ÿróde³ wsparcia, a prezentowany przewodnik po ryzykach pozwoli im na unikniêcie najwiêkszych zasadzek.
¯yczymy Pañstwu, by alternatywne Ÿród³a finansowania sta³y siê koniecznym
elementem analiz i decyzji inwestycyjnych w Pañstwa firmie!
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