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INDEKS SKRÓTÓW 

 

Skrót Opis 

B+R Badania i rozwój 

BDL Bank Danych Lokalnych 

CI Common Indicator(s) 

Desk Analiza danych zastanych (desk research) 

EFRR Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 

EFS Europejski Fundusz Społeczny 

FE Fundusze Europejskie 

FS Fundusz Spójności 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

IDI ang. IDI - Individual In-depth Interview - indywidualne wywiady 
pogłębione 

IOB Instytucje Otoczenia Biznesu 

IP Instytucja Pośrednicząca 

IZ Instytucja Zarządzająca 

KEW Kluczowy Etap Wdrażania 

KPO Krajowy Program Operacyjny 

MIiR Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

MNiSW Ministerstwo Nauki I Szkolnictwa Wyższego 

MŚP Małe i średnie przedsiębiorstwa 

NCBR Narodowe Centrum Badań I Rozwoju 

PI Priorytet Inwestycyjny 

PKB Produkt Krajowy Brutto 

PO Program operacyjny 

POIR Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

POIiŚ Program Operacyjny Infrastruktura I Środowisko 

POPC Program Operacyjny Polska Cyfrowa 

POPW Program Operacyjny Polska Wschodnia 

POWER Program Operacyjny Wiedza, Edukacja, Rozwój 
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RPO  Regionalny Program Operacyjny 

RPO WD, RPDS Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 

RPO WK-P, RPKP Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-
Pomorskiego 

RPO WL, RPLU Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 

RPO-L2020, RPLB Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubuskiego 

RPO WŁ, RPLD Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 

RPO WM 2014-2020, 
RPMA Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

RPO WM, RPMP Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 

RPO WO, RPOP Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego 

RPO WP 2014-2020, 
RPPK Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego 

RPOWP, RPPD Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego 

RPO WP, RPPM  Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego 

RPO WSL, RPSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 

RPO WŚ, RPSW Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 

RPO WiM, RPWM Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-
Mazurskiego 

WRPO 2014+, RPWP Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego 

RPO WZP, RPZP Regionalny Program Operacyjny Województwa 
Zachodniopomorskiego 

UE Unia Europejska 

UoD Umowa o Dofinansowanie 

UP Umowa Partnerstwa 

WoD Wniosek o Dofinansowanie 

WoP Wniosek o Płatność 

WLWK Wspólna Lista Wskaźników Kluczowych 

ZIT Zintegrowane inwestycje terytorialne 
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STRESZCZENIE 

Celem niniejszego badania była ocena wpływu interwencji realizowanych w ramach 
perspektywy 2014-2020 na umiędzynarodowienie działalności polskich przedsiębiorstw. W 
celu określenia makroekonomicznych efektów wsparcia (tj. wpływu na wzrost udziału 
eksportu w PKB oraz wzrost udziału eksportu wysokiej techniki w PKB), przeanalizowano 
wpływ wszystkich projektów realizowanych w ramach polityki spójności od początku trwania 
perspektywy finansowej 2014-2020 do końca 2020 r. Ponadto, oceniano wybrane skutki 
mikroekonomiczne interwencji. W tym celu przyjrzano się projektom realizowanym w 
ramach celów tematycznych 1 i 3, dzieląc je na bezpośrednio i pośrednio wspierające 
internacjonalizację przedsiębiorstw. 

Badanie wykazało, że wydatkowanie środków UE podniosło wolumen obrotów handlowych 
Polski ze światem – zarówno w obszarze importu (o ok. 2% PKB) jak i eksportu (o ok. 1%). 
Miarą zwiększenia się stopnia zaawansowania technicznego eksportowanych produktów jest 
indeks ETA. Wkład funduszy unijnych w zmianę tego indeksu na przestrzeni lat 2014-2019 
określono na poziomie 2%1. 

Otrzymane wsparcie było przez beneficjentów oceniane jako trafnie adresujące napotykane 
przez nich bariery oraz pozwalające skutecznie im przeciwdziałać. Zwracano jednak uwagę, 
że skala przedsięwzięcia, jakim jest internacjonalizacja działalności firmy, jest na ogół 
znacznie większa od zakresu projektów w ramach polityki spójności. Dlatego też, zdaniem 
badanych, nie mogą one stanowić wyłącznego rozwiązania stojących przed 
przedsiębiorstwami problemów, a jedynie swoisty impuls rozwojowy. W ewaluacji wyraźnie 
podkreślano, że jeśli chodzi o bariery związane z niewystarczającymi środkami finansowymi 
na wejście na rynki międzynarodowe, to wysokość oferowanego wsparcia nie pozwalała na 
przezwyciężenie tej bariery. Przedstawiciele badanych firm oraz pojedynczy reprezentanci 
strony systemowej zwracali uwagę, że w sytuacji pandemii i ograniczeń w 
międzynarodowym przemieszczaniu się, należałoby szerzej wykorzystać potencjał wydarzeń 
krajowych dla budowania podstaw przyszłej internacjonalizacji (np. poprzez tzw. 
sieciowanie). Przykładowo, odbywające się w Polsce targi czy wystawy mogą być okazją do 
nawiązania współpracy z obecnymi w kraju filiami zagranicznych przedsiębiorstw czy ich 
przedstawicielstwami. W dłuższej perspektywie czasowej, kooperacja z nimi mogłaby 
przełożyć się na wejście na ich macierzyste rynki. Argumentowano, że w tym celu IZ 
poszczególnych Programów powinny elastyczniej podchodzić do definiowania wydarzeń 
wspierających rozwój internacjonalizacji. 

Ogółem, dzięki otrzymanemu wsparciu, beneficjenci polityki spójności zawarli 9 159 
zagranicznych kontraktów handlowych. Dodatkowo, jeśli pomyślnie zostaną sfinalizowane 
aktualnie toczące się projekty, zostanie podpisanych 7 617 kontraktów. W toku badania 
wybrzmiała potrzeba spójnego, konsekwentnego definiowania pojęcia „kontraktu 

 
1 Badanie respektuje jednak całościowy wpływ Funduszy Unijnych od 2000 r. 
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zagranicznego”. Badania jakościowe wykazały natomiast, że określenie, czy dana umowa 
handlowa jest bezpośrednią pochodną otrzymanego wsparcia, jest dla beneficjentów 
relatywnie trudne. Przedsiębiorcy są często zdania, że kontrakt stanowi uwieńczenie całości 
ich wysiłków, również tych podejmowanych poza projektem (np. dotyczących budowania 
oferty produktowo-usługowej, kreowania wizerunku marki). Oznacza to, że precyzyjne 
określenie liczby umów wprost wynikających z udzielonego wsparcia jest bardzo trudne i 
możemy raczej mówić o wartościach szacunkowych. Obserwacja ta w większym stopniu 
dotyczy wyników badania ankietowego (samoocena respondentów), w mniejszym – danych 
wskaźnikowych w projektach. 

Ogółem, do końca 2020 r. przychody ze sprzedaży produktów na eksport uzyskane dzięki 
otrzymanej interwencji wyniosły sumarycznie w 9 regionach, w których zliczany jest ten 
wskaźnik, 1 144 435 698,20 zł (tj. ok 2/3 zakładanej wartości docelowej). Biorąc pod uwagę 
specyficzne warunki realizacji projektów (tj. przez niemal rok trwała pandemia skutkująca 
ograniczeniami w przemieszczaniu się ludzi i produktów, a czas jej występowania przypadł na 
okres intensywnej implementacji projektów), jest to wynik satysfakcjonujący. Należy 
zauważyć, że ruch towarowy jest mniej podatny na ograniczenia związane z ewentualnym 
powtórzeniem sytuacji pandemicznej. Dlatego w przyszłych działaniach związanych z 
internacjonalizacją warto uznać działania wspierające ten aspekt wspierania eksportu za 
kluczowe. Dla zwiększenia atrakcyjności polskich przedsiębiorstw w tym zakresie najbardziej 
istotne jest dopasowanie produktów i e-usług do potrzeb rynków zagranicznych i 
przygotowanie ich do eksportu. Istnienie oferty dopasowanej do potrzeb rynków 
docelowych powinno zatem przekładać się na zawiązywanie umów i rosnące 
umiędzynarodowienie firm również w sytuacji ewentualnej, kolejnej pandemii. 

Zgodnie ze zrealizowanym badaniem ankietowym CAWI / CATI wśród przedsiębiorców 
korzystających ze wsparcia ukierunkowanego na bezpośrednie wspieranie 
internacjonalizacji, dla 24% z nich zwiększył się udział przychodów z działalności eksportowej 
w przychodach ogółem ze sprzedaży. Analogiczną odpowiedź udzieliło również 19% 
badanych beneficjentów realizujących projekty wspierające internacjonalizację w sposób 
pośredni. 

Jeśli chodzi o wpływ interwencji na zakres ekspansji geograficznej wspartych 
przedsiębiorstw, to najczęściej pojedynczy projekt wiąże się z wejściem na ograniczoną liczbę 
rynków, zbliżonych przestrzennie i kulturowo. Tak, jak w ogólnej strukturze gospodarki 
dominuje wymiana handlowa z krajami UE, tak również rynki te są wiodącymi wśród 
badanych beneficjentów. Relatywnie często deklarowano również działania na rzecz 
ekspansji do wschodnich krajów ościennych czy nawet dalej – na Bliski Wschód. 

Wyniki przeprowadzonego badania wskazują, że wraz ze zwiększaniem stopnia 
umiędzynarodowienia polskich firm, poprawia się ich pozycja w łańcuchach dostaw. Aż 30% 
beneficjentów wsparcia udzielonego w latach 2014-2020 wskazało taką zmianę, co 
potwierdzali również uczestnicy badań jakościowych.   
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Najczęściej wybieraną strategią rozwoju na rynkach zagranicznych wśród beneficjentów 
działań ukierunkowanych na umiędzynarodowienie było pozyskiwanie nowych klientów na 
dotychczasowych rynkach zagranicznych na wyroby/usługi, które już wcześniej mieli oni w 
swojej ofercie (79%). Oznacza to de facto wzmacnianie pozycji konkurencyjnej na rynkach 
międzynarodowych oraz może przekładać się na finansowe miary internacjonalizacji (np. 
wzrost wartości eksportu). Niemniej, nie jest to internacjonalizacja rozumiana jako 
wchodzenie na nowe, zagraniczne rynki. Dla 63% badanych, uzyskane wsparcie prowadziło 
do wejścia na nowe rynki zagraniczne z wyrobami/usługami, które już wcześniej te 
przedsiębiorstwa miały w swojej ofercie. Dla niemal co drugiego ankietowanego 
beneficjenta (47%), wsparcie prowadziło do zainicjowania działalności na rynkach 
zagranicznych (gdy firma beneficjenta wcześniej nie była zaangażowana w działalność na 
rynkach zagranicznych) lub stanowiło impuls do jej wznowienia po dłuższej przerwie w tej 
działalności. Innowacje o najszerszym, produktowo-rynkowym wymiarze (wkroczenie na 
nowe rynki zagraniczne z nowymi wyrobami/usługami) były wprowadzane przez co trzecią 
badaną firmę. 

Uzyskane wsparcie bezpośrednie w największym stopniu przyczyniło się do zmiany 
charakteru kontaktów z rynkami zagranicznymi (32% wskazań). Interwencja tworzyła impuls 
do zmiany charakteru z pośredniego i biernego na bezpośredni i czynny, a tym samym 
stanowiła istotny kamień milowy w procesie przechodzenia do bardziej zaawansowanych 
form umiędzynarodowienia działalności. Taka zmiana silniej ugruntowuje obecność 
przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym poprzez stworzenie większej możliwości kontroli 
działalności, ograniczenie wrażliwości na przejściowe perturbacje związane z niezależnymi od 
firmy warunkami działania i przekształcanie struktury organizacyjnej w kierunku jej lepszego 
dostosowania do wymogów związanych z prowadzeniem działalności w wymiarze 
międzynarodowym. W wyniku uzyskanego wsparcia bezpośrednio ukierunkowanego na 
umiędzynarodowienie polskich przedsiębiorstw 22% respondentów zmieniło strategiczną 
orientację przedsiębiorstwa z krajowej na międzynarodową co prowadziło do trwałego 
zwrócenia się ku rynkom międzynarodowym i budowania w oparciu o nie podstaw przewagi 
konkurencyjnej. Dla 9% respondentów zmienia się umiejscowienie operacji 
międzynarodowych, które zostały częściowo lub w całości przeniesione za granicę (np. w 
efekcie założenia filii handlowej lub produkcyjnej za granicą). 

Znaczący wpływ interwencji na przyjmowanie bardziej zaawansowanych form 
internacjonalizacji jest widoczny także przez pryzmat skali tego zjawiska. Aż 27% 
beneficjentów działań ukierunkowanych na bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji 
zadeklarowało, że otrzymane wsparcie umożliwiło poszerzenie prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo działalności międzynarodowej o wcześniej nie stosowane formy 
kontraktowe (np. podwykonawstwo, udzielenie licencji zagranicznej). Z kolei 9% 
respondentów reprezentujących tę grupę wskazało, że działalność międzynarodowa została 
poszerzona w efekcie uzyskanego wsparcia o wcześniej niestosowane formy inwestycyjne 
(np. stworzenie oddziału zagranicznego, objęcie udziałów w firmie zagranicznej). Biorąc pod 
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uwagę złożoność i kosztochłonność tego typu aktywności oraz fakt, że wsparcie z polityki 
spójności wspierało je jedynie w ograniczonym zakresie, jest to satysfakcjonujący efekt. 

Dostępne instrumentarium bezpośredniego wsparcia procesów internacjonalizacji w ramach 
polityki spójności 2014-2020 wzmacniało procesy przechodzenia do bardziej 
zaawansowanych form internacjonalizacji dzięki zastosowaniu narzędzi informacyjnych i 
szkoleniowych (np. uczestnictwa w konferencjach i seminariach poświęconych rynkom 
zagranicznym), networkingowych (np. spotkaniach Klubu Biznesu), diagnostycznych (np. 
oceny potencjału eksportowego), doradztwa strategicznego (np. opracowania kompleksowej 
koncepcji wejścia na rynki zagraniczne wraz ze wskazaniem najefektywniejszych narzędzi 
marketingowych i promocyjnych, instrumentów finansowych obniżających ryzyko 
eksportowe, prawnego wsparcia procesu negocjacji i zawierania kontraktów, adaptacji 
produktów i procesów do eksportu poprzez certyfikację wyrobów/usług i procesów w 
zakresie norm technicznych, jakości oraz zgodności) oraz marketingowych i promocyjnych 
(np. uczestnictwa w targach i misjach wyjazdowych za granicą, promocji gospodarczej 
regionu). 

W wyniku przeprowadzonych badań i analiz, sformułowano poniższe zalecenia i sugestie: 

1. Rekomenduje się kontynuację wsparcia na rzecz internacjonalizacji przedsiębiorstw w 
perspektywie 2021-2027, co zresztą jest zgodne z planami Instytucji Zarządzających 
uwidocznionymi w projektach większości Programów Operacyjnych. 

2. Uznając ogólną zasadność wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw, rekomenduje 
się realizację badania dot. wypracowywania zaleceń dla perspektywy finansowej 2027+ 
na późniejszym etapie. Analizując dane wskaźnikowe dla 31.12.2020 r. i prowadząc 
badania terenowe jesienią 2021 r., można było pominąć wiele zjawisk, które będą 
odgrywać krytyczną rolę dla oceny sytuacji gospodarczej za ok. 5 lat. 

3. Pomimo generalnie pozytywnej oceny działań z zakresu marketingu terytorialnego, 
zaleca się drobne działania proefektywnościowe. Po pierwsze, promocja miejskich 
obszarów funkcjonalnych mogłaby być realizowana w ramach działań wdrażanych bez 
instrumentów terytorialnych (np. z wydzieloną kopertą finansową). Po drugie, zalecamy 
wprowadzenie pewnych wspólnych warunków brzegowych dla projektów, które 
obowiązywałby we wszystkich regionach. Mogłoby to być np. dodatkowe, wspólne logo 
czy hasło. Mogłoby to przyczynić się do zwiększonej rozpoznawalności przedmiotu 
reklamy, a przy tym budzić jasne skojarzenia z Polską (wartość dodana na poziomie 
krajowym).  

4. Rekomendujemy korzystanie z szerokiego portfolio form wsparcia. Po pierwsze, 
zalecamy utrzymanie projektów grantowych jako dogodnych w realizacji dla 
przedsiębiorców oraz skutkujących potencjalnymi, pozytywnymi efektami synergii 
względem pozostałych usług danej instytucji otoczenia biznesu. Po drugie, zalecamy 
rozważenie wykorzystania instrumentów finansowych w projektach inwestycyjnych 
ukierunkowanych na przygotowanie produktu bądź usługi do wejścia na rynki 
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międzynarodowe czy też uczestnictwie w wyspecjalizowanym wydarzeniu branżowym 
(pod warunkiem, że nie będzie to dublować ogólnego wsparcia na inwestycje). Po trzecie, 
w miarę możliwości, powinny być realizowane projekty o elastycznym zakresie wsparcia, 
który mógłby być w porozumieniu ze stroną systemową zmieniany w toku realizacji 
interwencji, jeśli będzie to uzasadnione. 

5. Zalecamy kontynuowanie już podjętych działań informacyjno-promocyjnych oraz 
intensyfikację form przekazywania wiedzy dopasowanych do komunikacji zdalnej.  
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SUMMARY  

The aim of this study was to assess the impact of interventions implemented under the 
2014-2020 perspective on the internationalisation of Polish enterprises. In order to 
determine the macroeconomic effects of support (i.e. the impact on the increase in the 
share of exports in GDP and the increase in the share of high-tech exports in GDP), the 
impact of all projects implemented under the cohesion policy from the beginning of the 
2014-2020 financial perspective until the end of 2020 was analysed. In addition, selected 
microeconomic impacts of interventions were assessed. For this purpose, projects 
implemented under thematic objectives 1 and 3 were looked at, dividing them into those 
directly and indirectly supporting the internationalisation of enterprises. 

The study showed that the disbursement of EU funds increased the volume of Poland's trade 
with the world - both in terms of imports (by about 2% of GDP) and exports (by about 1%). 
The measure of the increase in the technical sophistication of exported products is the ETA 
index. The contribution of EU funds to the change in this index over the period 2014-2019 
was set at 2%2. 

The support received was assessed by beneficiaries as accurately addressing the barriers 
they face and allowing them to counteract effectively. However, it was pointed out that the 
scale of the project, which is the internationalisation of business, is generally much greater 
than the scope of projects under the cohesion policy. Therefore, according to the 
respondents, implemented interventions cannot be the only solution to the problems faced 
by enterprises, but only a kind of developmental impulse. The evaluation clearly emphasised 
that as regards the barriers related to insufficient financial resources for entering 
international markets, the amount of support offered did not allow overcoming this barrier. 
Representatives of the surveyed companies and individual representatives of the system 
side pointed out that in the situation of pandemics and restrictions on international travel, 
the potential of domestic events should be used more extensively to build the foundations 
for future internationalisation (e.g. through so-called networking). For example, fairs or 
exhibitions held in Poland may be an opportunity to establish cooperation with branches of 
foreign enterprises or their representations present in the country. In the long run, 
cooperation with them could translate into entering their home markets. It has been argued 
that to this end the MAs of individual Programmes should take a more flexible approach to 
defining events that support the development of internationalisation. 

In total, thanks to the support received, 9 159 foreign trade contracts were concluded by 
beneficiaries of the cohesion policy. In addition, if the projects currently underway are 
successfully finalised, 7 617 contracts will be signed. The need for a consistent, coherent 
definition of the term 'foreign contract' emerged during the study. On the other hand, 

 
2 However, the study respects the overall impact of EU Funds since 2000. 
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qualitative research has shown that it is relatively difficult for beneficiaries to determine 
whether a given commercial contract is a direct derivative of the support received. 
Entrepreneurs are often of the opinion that a contract is the culmination of all their efforts, 
including those undertaken outside the project (e.g. concerning building a product and 
service offer, creating brand image). This means that it is very difficult to precisely determine 
the number of contracts directly resulting from the support granted, and we can rather talk 
about estimated values. This observation applies more to the results of the survey (self-
assessment of respondents), and less to the indicator data in projects. 

In total, by the end of 2020, the revenues from the sale of products for export obtained 
thanks to the received intervention amounted in 9 regions, where this indicator is counted, 
to 1,144,435,698.20 PLN (i.e. approximately 2/3 of the assumed target value). Considering 
the specific conditions of project implementation (i.e. a pandemic lasted for almost a year, 
resulting in restrictions in the movement of people and products, and its occurrence 
coincided with the period of intensive project implementation), this is a satisfactory result. It 
should be noted that freight traffic is less susceptible to restrictions related to a possible 
repetition of a pandemic situation. Therefore, in future activities related to 
internationalisation, it is worth considering activities supporting this aspect of export 
support as key. Matching products and e-services to the needs of foreign markets and 
preparing them for export is most important for increasing the attractiveness of Polish 
enterprises in this respect. The existence of an offer tailored to the needs of target markets 
should therefore translate into the conclusion of agreements and growing 
internationalisation of companies also in the event of a possible subsequent pandemic. 

According to the CAWI / CATI survey carried out among entrepreneurs using the support 
targeted directly at supporting internationalisation, for 24% of them the share of revenue 
from export activities in total sales revenue increased. A similar answer was also given by 
19% of the surveyed beneficiaries implementing projects supporting internationalisation in 
an indirect way. 

As regards the impact of interventions on the scope of geographic expansion of supported 
enterprises, most often a single project involves entering a limited number of markets which 
are spatially and culturally similar. Just as in the general structure of the economy, trade 
with EU countries dominates, so also these markets are leading among the surveyed 
beneficiaries. Activities aimed at expansion to eastern neighbouring countries or even 
further - to the Middle East, were also declared relatively often. 

The results of the survey indicate that along with increasing internationalisation of Polish 
companies, their position in supply chains improves. As many as 30% of the beneficiaries of 
the support granted in 2014-2020 indicated such a change, which was also confirmed by the 
participants of the qualitative research.   
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The most frequently selected strategy of development on foreign markets among 
beneficiaries of measures aimed at internationalisation was winning new customers on 
existing foreign markets for products/services they already had in their offer (79%). This 
means de facto strengthening of the competitive position on international markets and may 
translate into financial measures of internationalisation (e.g. increase in export value). 
Nevertheless, it is not internationalisation understood as entering new foreign markets. For 
63% of the researched, the obtained support led to entering new foreign markets with 
products/services, which the companies already had in their offer. For almost every second 
surveyed beneficiary (47%), support led to the initiation of activity in foreign markets (when 
the beneficiary's company had not been previously involved in activity in foreign markets) or 
constituted an impulse for its resumption after a longer break in this activity. Innovations of 
the broadest, product and market dimension (entering new foreign markets with new 
products/services) were introduced by one in three surveyed companies. 

The direct support obtained contributed most to changing the nature of contacts with 
foreign markets (32% of indications). The intervention created an impulse to change the 
nature from indirect and passive to direct and active, and thus constituted an important 
milestone in the process of moving to more advanced forms of internationalisation. Such a 
change more firmly establishes a company's presence in a foreign market by creating greater 
controllability of operations, reducing vulnerability to temporary perturbations due to 
operating conditions beyond the company's control, and transforming the organisational 
structure to make it better suited to the requirements of doing business internationally. As a 
result of support directly targeted at internationalisation of Polish enterprises, 22% of 
respondents changed the strategic orientation of their enterprise from domestic to 
international, which led to a permanent turn towards international markets and building on 
them a basis for competitive advantage. For 9% of respondents, the location of international 
operations has changed and they have been partly or fully relocated abroad (e.g. as a result 
of establishing a commercial or manufacturing branch abroad). 

A significant impact of the intervention on the adoption of more advanced forms of 
internationalisation is also visible through the prism of the scale of this phenomenon. As 
many as 27% of beneficiaries of activities aimed at direct support of internationalisation 
declared that the received support enabled them to expand their international activity by 
previously unused contractual forms (e.g. subcontracting, granting a foreign licence). In turn, 
9% of respondents representing this group indicated that the international activity was 
extended as a result of received support by previously unused investment forms (e.g. 
creating a foreign branch, acquiring shares in a foreign company). Considering the 
complexity and cost-intensity of this type of activity and the fact that support from the 
cohesion policy supported it only to a limited extent, this is a satisfactory result. 

The available instruments for direct support of internationalization under the cohesion 
policy 2014-2020 strengthened the processes of transition to more advanced forms of 
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internationalization thanks to the use of information and training tools (e.g. participation in 
conferences and seminars on foreign markets), networking (e.g. Business Club meetings), 
and diagnostic tools (e.g. assessment of the export potential), strategic consulting (e.g. 
development of a comprehensive concept of entering foreign markets with the indication of 
the most effective marketing and promotional tools, financial instruments reducing export 
risk, legal support for the negotiation process and conclusion of contracts, adaptation of 
products and processes for export through certification of products / services and processes 
in the field of technical standards, quality and compliance) as well as marketing and 
promotional (e.g. participation in fairs and travel missions abroad, economic promotion 
region). 

As a result of the research and analysis carried out, the following recommendations and 
suggestions have been formulated: 

1. it is recommended to continue support for the internationalisation of enterprises in the 
2021-2027 perspective, which incidentally is in line with the plans of the Managing 
Authorities made visible in the drafts of most Operational Programmes. 

2. While recognising the general rationale for supporting the internationalisation of 
enterprises, it is recommended that the study on the financial perspective 2027+ be 
conducted at a later stage. Analysing indicator data for 31.12.2020 and conducting field 
research in autumn 2021, it was possible to omit many phenomena that will play a 
critical role in the assessment of the economic situation in about 5 years. 

3. Despite the generally positive assessment of territorial marketing activities, some minor 
pro-efficiency measures are recommended. First, the promotion of urban functional 
areas could be carried out within actions implemented without territorial instruments 
(e.g. with a separate financial envelope). Secondly, we recommend the introduction of 
some common boundary conditions for projects, which would apply in all regions. This 
could be for example an additional common logo or slogan. This could contribute to 
increased recognisability of the subject of advertising and at the same time evoke clear 
associations with Poland (added value at national level).  

4. We recommend using a wide portfolio of support forms. Firstly, we recommend keeping 
grant projects as convenient for entrepreneurs and resulting in potential positive synergy 
effects with other services of a given business environment institution. Secondly, we 
recommend considering the use of financial instruments in investment projects aimed at 
preparing a product or service to enter international markets or participation in a 
specialised industry event (provided that it does not duplicate general support for 
investment). Thirdly, as far as possible, projects with a flexible scope of support should 
be implemented, which, if justified, could be changed in the course of the 
implementation of the intervention in agreement with the systemic party. 

5. We recommend continuation of the already undertaken information and promotion 
activities and intensification of the forms of transferring knowledge adjusted to remote 
communication.  
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WPROWADZENIE  

Celem badania była ocena wpływu interwencji realizowanych w ramach perspektywy 2014-
2020 na umiędzynarodowienie działalności polskich przedsiębiorstw. Badanie miało również 
służyć wypracowaniu wniosków i rekomendacji dotyczących wspierania internacjonalizacji 
przedsiębiorstw ze środków unijnych do wykorzystania w kolejnych perspektywach 
finansowych - 2021-2027 oraz po 2027 roku. 

Badanie składało się z dwóch modułów. 

Moduł makroekonomiczny dotyczył wpływu wszystkich interwencji realizowanych w ramach 
polityki spójności 2014-2020 na internacjonalizację gospodarki. Objął wszystkie interwencje 
realizowane w ramach Polityki Spójności w Polsce w ramach Umowy Partnerstwa na lata 
2014-2020. 

Moduł mikroekonomiczny skupił się na przeanalizowaniu efektów interwencji realizowanych 
w ramach polityki spójności 2014-2020 ukierunkowanych na wsparcie internacjonalizacji 
przedsiębiorstw. Uwzględnił on wszystkie interwencje potencjalnie przyczyniające się do 
umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw, realizowane w ramach celu 
tematycznego 3 oraz celu tematycznego 1 w programach operacyjnych realizowanych w 
ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020. 

Badanie miało zasięg ogólnopolski. Objęte nim zostały wszystkie interwencje zrealizowane 
w ramach Umowy Partnerstwa na lata 2014-2020 od 1 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2020 
r. Ewaluacja prezentuje wszystkie efekty, które uwidoczniły się w latach 2014-2020 w wyniku 
realizacji interwencji objętych zakresem przedmiotowym badania. 

W ramach badania udzielone zostały odpowiedzi na następujące pytania ewaluacyjne:    

Moduł makroekonomiczny Moduł mikroekonomiczny 
 Jaki był wpływ interwencji 

realizowanych w ramach 
polityki spójności 2014-2020 
na wzrost udziału eksportu w 
PKB?  

 Jaki był wpływ interwencji 
realizowanych w ramach 
polityki spójności 2014-2020 
na udział eksportu wysokiej 
techniki w PKB? 

 Czy interwencje realizowane w ramach 
polityki spójności 2014-2020 ukierunkowane 
na wsparcie internacjonalizacji 
przedsiębiorstw były użyteczne w kontekście 
barier utrudniających działalność 
eksportową?  

 Jaki był wpływ interwencji na wzrost liczby 
zagranicznych kontraktów handlowych 
wspartych przedsiębiorstw?  

 Jaki był wpływ interwencji na poziom 
intensywności eksportu w sprzedaży 
wspartych przedsiębiorstw?  

 Jaki był wpływ interwencji na zwiększenie 
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Moduł makroekonomiczny Moduł mikroekonomiczny 
stopnia umiędzynarodowienia działalności 
przedsiębiorstw?  

 Jaki był wpływ interwencji na zwiększenie 
zakresu ekspansji geograficznej wspartych 
przedsiębiorstw?  

 Jaki był wpływ interwencji na zwiększenie 
udziału produktów wysokiej techniki3 w 
eksporcie wspartych przedsiębiorstw?  

 Jaki był wpływ interwencji na pozycję 
przedsiębiorstw w globalnych łańcuchach 
wartości dodanej?  

 Jaki był wpływ interwencji na zmianę wzorca 
internacjonalizacji przedsiębiorstw z punktu 
widzenia realizowanych przez nie strategii 
rozwoju? 

 Jaki był wpływ interwencji na zdolność 
przedsiębiorstw do przechodzenia do coraz 
bardziej zaawansowanych form 
internacjonalizacji? 

Ocena została dokonana przy zastosowaniu następujących kryteriów: 

 

  

 
3 Zgodnie z definicją Głównego Urzędu Statystycznego, wysoka technika (high technology) 
odnosi się do dziedzin i wyrobów odznaczających się wysoką intensywnością badawczo-
rozwojową (RD intensity). 

• Pozwalające ocenić, w jakim stopniu realizowane 
interwencje przyczyniły się do zmian w badanym 
obszarze w trakcie okresu ich realizacji. 

Kryterium wpływu (impact): 

• Pozwalające ocenić, w jakim stopniu cele 
zapisane w dokumentach programowych i 
strategicznych zostały osiągnięte. 

Kryterium skuteczności 
(effectiveness): 

• Pozwalające ocenić stopień w jakim 
zrealizowane interwencje przyczyniły się do 
zaspokojenia zdiagnozowanych potrzeb. 

Kryterium użyteczności 
(utility):

• Pozwalające ocenić, w jakim stopniu osiągnięte 
rezultaty wsparcia odpowiadają poniesionym 
nakładom. 

Kryterium efektywności 
(efficiency): 
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Dodatkowo Wykonawca kierował się kryteriami: 

• spójności i trafności – rozumianym jako właściwy dla realizacji celu 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw sposób zaprojektowania interwencji  

• trwałości – pozwalającemu ocenić, w jakim stopniu i jak długo efekty/rezultaty 
interwencji (w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw) realizowanej w ramach UP 
2014-2020 będą się utrzymywać, także po zakończeniu okresu jej wdrażania. 
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OPIS PRZEBIEGU BADANIA ORAZ SYNTETYCZNY OPIS ZASTOSOWANEJ 
METODOLOGII  

W badaniu wykorzystane zostało podejście metodologiczne ewaluacji opartej na teorii (ang. 
theory based impact evaluation), w celu odtworzenia teorii i logiki interwencji.  

W fazie badawczej badanie ewaluacyjne podzielone było na trzy etapy: 

W pierwszej kolejności – na podstawie analiz desk research (badania gabinetowe europejskich, 
krajowych i regionalnych dokumentów strategicznych i programowych oraz przepisów prawa 
krajowego i UE dot. umiędzynaradawiania działalności przedsiębiorstw), wstępnych (roboczych) 
wyników wywiadów IDI oraz panelu ekspertów nr I przeanalizowane zostały podstawy 
interpretacyjne internacjonalizacji przedsiębiorstw, jego sposobu pomiaru i czynników 
wpływających na to zjawisko (determinant), a także tego, jak UP 2014-2020 planowała na to 
zjawisko oddziaływać. W ten sposób doprecyzowana została, na potrzeby badania, definicja 
internacjonalizacji przedsiębiorstw i lista mierników służących jej mierzeniu, oraz skonstruowany 
został model logiczny interwencji realizowanej w ramach UP 2014-2020 w przedmiocie badania.  

Drugim etapem był jakościowy i ilościowy pomiar wkładu i wpływu UP 2014-2020 na 
umiędzynarodowienie firm. W tym celu sięgnięto po pierwsze do systematycznego przeglądu 
ewaluacji (w zakresie CT1 i CT3) oraz przeglądu badań ekonomicznych poświęconych 
internacjonalizacji firm (metanaliza literatury przedmiotu), wspartych wywiadami IDI (wraz z ich 
pogłebioną analizą), które dostarczyły pomiarów jakościowych, a także wstępnych (ramowych) 
szacunków ilościowych analizowanego zjawiska. Następnie dzięki analizom statystycznym 
(wykonanych na danych pierwotnych ze zrealizowanego badania ilościowego CAWI/CATI wśród 
przedsiębiorców korzystających ze wsparcia w ramach CT 1 i 3, danych monitoringowych z baz 
SL, danych EUROSTAT, GUS, OECD (wg potrzeb) dokonano rekonstrukcji scenariusza 
referencyjnego „z interwencją UP 2014-2020”). Z kolei dzięki podejściu modelowemu 
(stworzenie scenariusza kontrfaktycznego dzięki metodom modelowania strukturalnego oraz 
analiza ekonomicznych determinant internacjonalizacji firm za pomocą modelu 
ekonometrycznego) zidentyfikowano ilościowy wpływ UP 2014-2020 na wybrane wskaźniki 
internacjonalizacji. Wykonawca przeprowadził proces weryfikacji związku przyczyno-skutkowego 
pomiędzy podjętymi działaniami a osiągniętymi efektami, kontynuowany w kolejnym kroku 
badawczym.  

Trzecim etapem była weryfikacja otrzymanych wyników, ocena trwałości efektów interwencji 
oraz nadanie im interpretacji tj. wyjaśnienie mechanizmów wkładu i wpływu UP 2014-2020 na 
umiędzynarodowienie firm. Obejmowała ona krytyczną analizę wyników jakościowych (analiza 
dokumentów, IDI) i ilościowych (analizy statystyczne, ekonometryczne, modelowe), testowanie 
hipotez i wyjaśnianie zaobserwowanych zjawisk. Interpretacje zostały dokonane przez zespół 
ewaluacyjny w celu przedstawienia ich na następnym etapie Panelowi Ekspertów II do dyskusji i 
weryfikacji. Dodatkowo, w celu wzmocnienia potencjału interpretacyjnego ewaluacji, na tym 
etapie sięgnięto po studia przypadków, w których przedstawiono uzyskane efekty interwencji dla 
konkretnych projektów i typów działań przyczyniających się do umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw – umieszczając określone działania w kontekście celu, jakim był wzrost 
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internacjonalizacji firm, a następnie jakościowo przeanalizowano mechanizmy, które 
doprowadziły do określonych efektów.  

Końcowy etap projektu miał postać wnioskowania i opracowania rekomendacji. Dokonano 
oceny zgromadzonego materiału. By proces ten przebiegał rzetelnie, potrzebna była 
intersubiektywizacja wnioskowania. W tym celu, robocze wnioski i interpretacje przygotowane w 
trakcie prac z etapu trzeciego przez Wykonawcę potraktowano jako punkt wyjścia do dyskusji 
w trakcie Panelu Eksperckiego II. Jego przedmiotem uczyniono ich weryfikację 
i ew. modyfikacje/uzupełnienia, odniesienie się do wniosków wyciągniętych przez zespół 
ewaluacyjny, określenie kierunkowych wytycznych dla rekomendacji. Rezultaty panelu 
eksperckiego to z kolei materiał wyjściowy dla Warsztatów Implementacyjnych design thinking 
ukierunkowanych na wypracowanie precyzyjnych, końcowych i użytecznych rekomendacji 
wspomagających proces projektowania wydatkowania środków z polityki spójności w latach 
2021-2027 i po 2027 roku.   

Wszystkie opisane etapy stanowiły spójny model procesu badawczego ewaluacji. Proces ten 
objął dwie kolejne fazy projektu: (1) badawczą i (2) interpretacyjno-rekomendacyjną. 
Zastosowane techniki, zarówno te wynikające z oczekiwań Zamawiającego (IDI, desk research 
dokumentów strategicznych i programowych, systematyczny przegląd ewaluacji, analizy 
statystyczne, studia przypadków, panele ekspertów), jak i zaproponowane przez Wykonawcę 
(przegląd literatury ekonomicznej, modelowanie strukturalne modelem VESPA, warsztaty design-
thinking) miały zagwarantować optymalny transfer wiedzy z etapu pomiaru wpływu do 
projektowania wniosków i rekomendacji. Realizacja tak nakreślonego modelu pozwoliła na 
przygotowanie kompleksowego raportu końcowego obejmującego zarówno wszechstronny opis 
jakościowych i ilościowych wyników ewaluacji, jak i tabelę rekomendacji w pełni adekwatnych w 
kontekście celów badania. 
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Schemat 3. Etapy Badania (faza badawcza i interpretacyjna po raporcie metodologicznym 
opracowanym w fazie przygotowawczej) 

 

Źródło: opracowanie własne. 
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OPIS WYNIKÓW BADANIA 

Wprowadzenie 

Niniejsze badanie zostało zrealizowane w podejściu metodologicznym ewaluacji opartej na 
teorii. Takie rozwiązanie nie tylko warunkowało zakres i przebieg prac analitycznych, ale 
również wydatnie wpłynęło na sposób prezentacji poczynionych ustaleń. W omawianym 
podejściu „interwencję można postrzegać jako pewną teorię zmiany, obrazującą sposób 
rozwiązania określonego problemu według założonej logiki postępowania4”. Oznacza to, że 
punktem wyjścia dla ewaluatorów musiało być odtworzenie problemów / wyzwań w zakresie 
internacjonalizacji przedsiębiorstw identyfikowanych na etapie przygotowywania 
dokumentów programowych dla perspektywy finansowej 2014-2020 (np. niski poziom 
eksportu). Następnie, należało zrekonstruować cele, jakie postawili sobie wówczas 
decydenci, a które miały stanowić odpowiedź na zidentyfikowane zjawiska problemowe (np. 
wzrost wartości eksportu ogółem). Wreszcie, przejściu ze zdiagnozowanego do 
oczekiwanego stanu docelowego służyła określona interwencja publiczna (np. 
dofinansowanie przygotowania strategii umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa), która 
dzięki bezpośredniej zmianie sytuacji beneficjentów / odbiorców ostatecznych (np. wzrost 
liczby zawieranych międzynarodowych kontraktów handlowych), finalnie powinna przełożyć 
się na pożądane zmiany społeczno-gospodarcze. Rzecz jasna, implementacji projektów 
towarzyszył szereg zjawisk zewnętrznych o charakterze pozytywnym i negatywnym, z 
których niektóre były wstępnie prognozowane (np. zmiany poziomu cen, ryzyko inflacyjne), a 
inne nie były uwzględnione w przewidywaniach (np. pandemia Covid-19). 

Aby ująć złożoność powyższych zagadnień, w pierwszej kolejności zrekonstruowano 
problemy / wyzwania dla internacjonalizacji firm, jakie identyfikowano ok. 2013, 2014 r. 
(okres intensywnych prac nad perspektywą finansową 2014-2020). Wyniki przeglądu części 
diagnostycznych programów operacyjnych syntetycznie streszcza podrozdział pn. „Diagnoza 
– punkt wyjścia dla programowania perspektywy finansowej 2014-2020”. Następnie 
przytoczono cele, jakie poszczególne IZ stawiały sobie w zakresie rozwoju internacjonalizacji 
przedsiębiorstw (por. podrozdział pn. „Mierzalne cele interwencji”). Wreszcie, 
przedstawiono sposoby, w oparciu o które zaplanowano osiągnięcie założonych celów (por. 
„Od diagnozy do realizacji celów: zakładana interwencja publiczna”). Zdecydowano się nie 
opisywać niezależnie zakładanych czynników zewnętrznych wpływających na planowaną 
interwencję, ponieważ są one każdorazowo przytaczane w odpowiadającym im kontekście.  

 
4 M. Gajewski, A. Regulski. Ewaluacja wspierana teorią w badaniach systemu wyboru 
projektów innowacyjnych w programach operacyjnych na lata 2014-2020. w: J. Pokorski, Z. 
Popis, T. Wyszyńska, K. Hermann-Pawłowska (red.) Ewaluacja oparta na teorii w złożonym 
otoczeniu społeczno-ekonomiczny. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 
2017. 
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Przed przejściem do udzielania odpowiedzi na poszczególne pytania ewaluacyjne, odniesiono 
się wcześniej do ogólnych, ramowych cech analizowanego wsparcia (np. liczba projektów, 
wysokość wsparcia). Opisano także kluczowe kwestie związane z formą wsparcia, trybem 
wyboru projektów czy przebiegiem implementacji projektów, które wydatnie wpłynęły na 
jakość i skuteczność ocenianej interwencji oraz warunkują zalecenia formułowane pod 
kątem przyszłego wsparcia na rzecz umiędzynarodowienia polskich firm. Dodatkowo, aby 
pełniej zrealizować postulat oparcia badania na teorii, odpowiedź na każde pytanie 
ewaluacyjne rozpoczęto od przytoczenia przyjętej na wstępie hipotezy badawczej. 

Całościowa logika interwencji  

DIAGNOZA – PUNKT WYJŚCIA DLA PROGRAMOWANIA PERSPEKTYWY FINANSOWEJ 2014-2020  

UP na lata 2014-2020 w ograniczonym stopniu podejmuje diagnozę zastanego stanu rzeczy 
oraz problemów i wyzwań dla polskiego eksportu. O ile dokument dość wyraźnie akcentuje 
wyjściowo silną pozycję w obszarze rolno-spożywczym, o tyle nie poświęca szczególnie dużo 
uwagi umiędzynarodowieniu firm przemysłowych czy usługowych (brak opisu zastanej 
sytuacji, wskazania mocnych i słabych stron itd.). Brak pogłębionych studiów nad wymianą 
handlową nie pozbawia natomiast autorów przekonania, że ekspansja zagraniczna jest 
ważnym narzędziem rozwoju. Wprost wskazano na konieczność zwiększenia 
umiędzynarodowienia polskiej gospodarki oraz eksportu towarów zaawansowanych 
technologicznie5.  

Do kwestii internacjonalizacji przedsiębiorstw odnosi się Program Operacyjny Inteligentny 
Rozwój na lata 2014-2020. W 2009 r. wartość polskiego eksportu per capita była niska w skali 
OECD (31. lokata) oraz średnia w ujęciu relacyjnym do PKB kraju (41,6%). Pierwsza dekada 
XXI wieku w Polsce była czasem, kiedy średnioroczne tempo wzrostu obrotów towarowych w 
eksporcie i imporcie, zarówno w wymiarze ilościowym jak i wartościowym, wyprzedzało 
relatywnie wysokie średnie tempo wzrostu PKB w tym okresie. Ogółem, 3,4% polskich firm 
sprzedaje produkty i usługi na rynki UE, a 1,7% do innych krajów świata. W przypadku MŚP, 
analogiczne liczby są odpowiednio niższe (3,3% w UE, 0,9% poza UE). Pomiędzy 2007 a 2012 
r. udział eksportu produktów wysokiej techniki w eksporcie ogółem niemal podwoił się (z 
3,0% do 5,9%; chociaż nadal poniżej średniej unijnej). Eksport wyrobów high-tech w cenach 
bieżących wzrósł w latach 2007-2012 blisko trzykrotnie (z 3,1 mld EUR do 8,4 mld EUR). 
Dodatkowo, w 2011 r. odpływ kapitału netto z tytułu bezpośrednich inwestycji zagranicznych 
(BIZ) wyniósł 5,1 mld EUR (wobec 3,1 mld EUR w 2008 r.). Świadczy to o zmianie 
międzynarodowej pozycji inwestycyjnej Polski, która z odbiorcy BIZ stopniowo staje się także 
ich źródłem6. Na fakt, że w 2009 r. wartość eksportu z makroregionu Polski Wschodniej 

 
5 Umowa Partnerstwa na lata 2014-2020. Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. 
Warszawa 2020 
6 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Wersja z lipca 2020 r., s. 11-12. 
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wynosiła jedynie 9% eksportu krajowego, zwrócono uwagę w Załączniku 4. Diagnoza 
wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów objętych Programem Operacyjnym Polska 
Wschodnia 2014-20207. 

Część diagnostyczną Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014‐2020 (dalej: RPO WD 2014-2020) stanowi załącznik pn. „Diagnoza wyzwań, potrzeb i 
potencjałów obszarów/sektorów objętych programem”. Zwrócono w nim uwagę na istotną 
rolę eksportu jako stymulanty rozwoju województwa, wskazując przy tym na wysokie 3. 
miejsce Dolnego Śląska w rankingu regionalnych eksporterów w Polsce (5. miejsce, jeśliby 
ograniczyć się wyłącznie do eksportu MŚP). Autorzy opracowania dostrzegli dominację rynku 
unijnego jako odbiorcy ok. 90% masy eksportowej. Wiodące rynki sprzedaży to: niemiecki 
(53% ogółu), francuski (niemal 7%), brytyjski, czeski i belgijski (po ok. 4%). Wyzwaniem 
dostrzeganym przez ekspertów jest ogółem niska motywacja do wchodzenia na rynki 
zagraniczne, którą przejawiło jedynie ok. 1% średnich i dużych firm z Dolnego Śląska. 
Uznano, że to zjawisko wymaga podjęcia konkretnych działań ukierunkowanych na 
wspieranie postaw proeksportowych oraz intensyfikację samej wymiany handlowej8. 

W ramach diagnozy przygotowanej w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Kujawsko-Pomorskiego (dalej: RPO WK-P) stwierdzono, że aktywne eksportowo jest 0,75% 
regionalnych przedsiębiorstw (sierpień 2012 r.). Wartość obrotów podmiotów prowadzących 
działalność eksportową ogółem na terenie województwa wyniosła w 2010 r. 4 185,5 mln 
EUR. Zwrócono przy tym uwagę, iż o ile struktura podmiotów aktywnych na rynkach 
międzynarodowych jest dość rozdrobniona, to pozycja eksportera jest pozytywnie 
skorelowana z jego wielkością obrotów ogółem oraz skalą zatrudnienia. Wśród 
przedsiębiorców z województwa kujawsko-pomorskiego, dominuje rynek unijny, będący 
odbiorcą produktów o sumarycznej wartości eksportu stanowiącej 69,8% ogólnej wartości 
tej zmiennej. Aktywność eksportowa była szczególnie ważna dla takich grup towarowo-
usługowych, jak: papier i tektura; artykuły z masy papierniczej, papieru lub tektury (grupa 48; 
17,9% wartości eksportu ogółem), tworzywa sztuczne i artykuły z nich (grupa 39; 12,3%), 
maszyny i urządzenia elektryczne oraz ich części; rejestratory i odtwarzacze dźwięku, 
rejestratory i odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów (grupa 
85; 9,4%) i in9. W RPO WK-P wyraźnie wskazano na potrzebę wsparcia procesu 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw z regionu a także promocji gospodarczej 
województwa w wymiarze krajowym i międzynarodowym. Wiązano to zarówno z 

 
7 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów objętych Programem Operacyjnym 
Polska Wschodnia 2014-2020. Załącznik nr 4 do Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 
2014-2020. Wersja z 2020 r., s. 15. 
8 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów/sektorów objętych programem. 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020. Wersja 12.0, s. 3. 
9 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020. Wersja 
5.0, s. 12. 
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koniecznością realizacji założeń strategicznych na poziomie UE (np. projekt przewodni 
Polityka przemysłowa w erze globalizacji), jak i bezpośrednio z dążeniem do sprostania 
wyzwaniom stawianym przez konkurencję10.  

„Aneks diagnostyczny do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020”, który stanowi również aneks do analizowanego, 
wdrażanego Programu, dostrzega wyzwania dla internacjonalizacji regionalnej. Autorzy 
opracowania zauważyli, że region przez kolejne lata zajmował ostatnie miejsca w rankingach 
atrakcyjności inwestycyjnej województw Polski, czego przejawem była m.in.  szczątkowa 
obecność kapitału zagranicznego. Równocześnie, MŚP z regionu w małym stopniu 
angażowały się w wymianę handlową – województwo lubelskie w 2011 r. zajmowało 14. 
lokatę w rankingu regionalnych eksporterów wg wielkości eksportu. Choć nadal marginalne 
w skali krajowej, wiodące w eksporcie w ujęciu regionalnym były branże: spożywcza (20,8% 
udziału w eksporcie regionu), chemiczna (15,4%), meblarska (8,3%) oraz metalowa (7,3%). W 
Aneksie odwołano się również do wyników badań identyfikujących destymulanty 
podejmowania aktywności eksportowej przez firmy, z których najważniejszymi okazały się: 
rosnące ceny surowców i materiałów, kursy walutowe (w tym wahania) oraz wzrost 
konkurencji ze strony dostawców krajowych oraz z innych krajów. Mniej priorytetowe, ale 
nadal ważne czynniki wewnętrzne to: brak środków na unowocześnienie produkcji oraz 
trudności w znalezieniu pracowników o kluczowym znaczeniu11. W konsekwencji uznano, że 
priorytetowym działaniem zaradczym regionu będzie podjęcie zdecydowanych działań 
marketingowych ukierunkowanych na targi i misje zagraniczne12. 

Powierzchniowo niewielkie województwo lubuskie, w 2011 r. cieszyło się 11. lokatą w 
rankingu województw według wartości eksportu. Co ważne, od 2007 r. obserwowano 
systematyczny trend wzrostowy w tym zakresie, wskazujący na rozwijanie wymiany 
handlowej przez lubuskich przedsiębiorców. Główne kierunki eksportu to: Niemcy, Francja, 
Holandia, Wielka Brytania. Najwięcej towarów eksportowano w grupach: 1) maszyny i 
urządzenia elektryczne oraz ich części, rejestratory i odtwarzacze dźwięku, rejestratory i 
odtwarzacze obrazu i dźwięku oraz części i akcesoria do tych artykułów (20,60% udziału w 
eksporcie województwa w 2011 r.), 2) pojazdy nieszynowe oraz ich części i akcesoria (12%) 
oraz 3) produkty z grupy 94, m.in. meble, pościel, materace, poduszki, reklamy świetlne, 
budynki prefabrykowane (11,38%). W Programie zwrócono uwagę na szanse, ale i wyzwania  

 
10 Tamże, s. 54. 
11 Aneks diagnostyczny do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Lubelskiego na lata 2014 – 2020. Załącznik nr 5 do Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Lubelskiego 2014-2020. Wersja z listopada 2020 r., s. 20-21. 
12 Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego 2014-2020. Wersja z listopada 
2020 r., s. 20. 
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stwarzane przez usytuowanie regionu w sąsiedztwie Niemiec, które są głównym partnerem 
handlowym województwa lubuskiego oraz Polski ogółem13. 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 (dalej: 
RPO WŁ 2014-2020) dość syntetycznie odniesiono się do kwestii internacjonalizacji 
przedsiębiorstw w regionie. Zauważono, że w prawdzie pod względem konkurencyjności 
zewnętrznej w gospodarce regionu obserwuje się rosnącą rolę eksportu i wzrost poziomu 
eksportu wyrobów o wyższym stopniu przetworzenia, jednakże równocześnie udział 
województwa łódzkiego w eksporcie Polski wynosił zaledwie 3,9%. Zdaniem decydentów, 
taki stan rzeczy wymagał wzmocnienia proeksportowych orientacji przedsiębiorstw w 
regionie łódzkim14. 

Załącznik nr 5 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na 
lata 2014-2020 (dalej: MRPO 2014-202015) pn. „Diagnoza i SWOT” nie mówi o skali wymiany 
handlowej w regionie ani trendach w tym zakresie. Dokument zwraca jednak uwagę na 
podejmowane uprzednio inicjatywy ukierunkowane na wspieranie internacjonalizacji 
małopolskich przedsiębiorstw, z których jako kluczowe wskazano powołanie Centrum 
Business in Małopolska, którego zadaniem ustanowiono usprawnienie obsługi inwestorów i 
eksporterów oraz promocję gospodarczą województwa16. W samym Programie, 
uzasadnienie dla realizacji wsparcia ukierunkowanego na umiędzynarodowienie 
przedsiębiorstw odwołuje się do jego umocowania w strategicznych dokumentach unijnych, 
krajowych i regionalnych. 

Krajowym liderem w zakresie wartości eksportu w Polsce było województwo mazowieckie 
(18,2% ogółu wartości eksportu Polski w 2012 r.). Co więcej, autorzy Regionalnego Programu 
Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (dalej: RPO WM 2014-2020) 
spostrzegli, że od 2008 r. następował dynamiczny wzrost wartości eksportu (o 150,3% w skali 
4 lat). Wiodącym ośrodkiem eksportowym była stolica, z której pochodziła ponad połowa 
eksportu województwa. Równocześnie, pomimo wyróżniających w skali krajowej zjawisk 
opisanych wyżej, region regularnie cechował się około dwukrotną przewagą importu nad 
eksportem, zaś jedynie 20% ogółu wytworzonych w regionie produktów i usług 

 
13 Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020. Wersja z listopada 2020 r., s. 20. 
14 Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego 2014-2020. Wersja 6.0, s. 8. 
15 Wykonawca ma świadomość, że skrót MRPO był stosowany w latach 2007-2013, zaś w 
latach 2014-2020 Program dla Małopolski oficjalnie stosuje skrót RPO WM 2014-2020. 
Ponieważ w badaniu odwołujemy się do obydwu dokumentów, świadomie zdecydowaliśmy 
o wprowadzeniu tego skrótu w celu rozróżnienia tych dwóch RPO. 
16 Diagnoza i SWOT. Załącznik nr 5 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Małopolskiego na lata 2014-2020. Wersja z września 2020 r., s. 9. 
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eksportowano17. W konsekwencji, za zasadne uznano wsparcie ukierunkowane na wzrost 
internacjonalizacji przedsiębiorstw oraz promocję gospodarczą regionu.  

Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego 2014-
2020 (dalej: RPO WO 2014-2020) pn. „Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów / 
sektorów objętych RPO WO 2014-2020” wskazywał, że wyzwaniem dla rozwoju regionu był 
względnie niski eksport na rynki międzynarodowe (87% mikro i małych firm nie było 
aktywnych eksportowo; sprzedawało swoje produkty i usługi ok. 600 przedsiębiorstw). 
Główne rynki zbytu to: Niemcy i Czechy (sumarycznie ponad połowa wartości sprzedaży), 
Ukraina, Słowacja, Austria i Holandia. Podobnie jak w innych regionach, wiodący jest udział 
eksportu do krajów UE (ok. 86%). Inaczej jednak niż pozostałe województwa, Opolskie 
zwracało uwagą na silnie pozytywną interpretację tego faktu: podmioty z regionu były 
bowiem zdolne konkurować cenowo i jakościowo na wymagającym rynkiem, co świadczy o 
ich mocnej pozycji. Udział regionu w krajowym eksporcie był relatywnie niewielki i wynosił 
ok. 1,6% (por. 1,4% dla importu)18. Inną mocną stroną regionalnej gospodarki był fakt, że 
eksport województwa opolskiego opierał się głównie na gałęziach wysokich i 
średniowysokich technologii wg nomenklatury OECD (prawie 52%, 4 miejsce w kraju – 
głównie dzięki przemysłowi chemicznemu). Gałęzie średnioniskich technologii stanowiły ok. 
22%, a niskich – ok. 26%19. W świetle powyższych danych, a także zapisów Strategii Rozwoju 
Województwa Opolskiego 2020 i projektu przewodniego „Zintegrowana polityka 
przemysłowa w erze globalizacji. Konkurencyjność i zrównoważony rozwój”, uznano za 
celowe wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw w regionie20. 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podlaskiego 2014-2020 zauważono, 
że gospodarka regionu cechuje się niską aktywnością eksportową (mierzoną np. wartością 
eksportu per capita). Głównymi rynkami zbytu w 2011 r. były: Niemcy (20,1%), Białoruś 
(10,3%), Rosja (9,5%) oraz Litwa (7,8%). Wskazywano na istnienie swoistego sprzężenia 
zwrotnego: niewielka interakcja regionu z rynkami zewnętrznymi może ograniczać 
motywację przedsiębiorców z Podlaskiego do budowania / rozwijania przewag 
konkurencyjnych, które docelowo mogłyby wspomóc ich w aktywnej ekspansji na rynki 
zagraniczne. Dlatego o ile dokument zakładał wsparcie na rzecz umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw, to w głównej mierze odbywać się to miało na drodze wzmocnienia 
zdolności inwestycyjnej regionalnych podmiotów, a docelowo realizacji przedsięwzięć 
innowacyjnych prowadzących do wzrostu eksportu i podnoszących konkurencyjność w 

 
17 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020. Wersja 4.0, s. 
11. 
18 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów obszarów / sektorów objętych RPO WO 2014-
2020. Załącznik nr 1 do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na 
lata 2014-2020. Wersja 5.0, s. 24. 
19 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020. Wersja 5.0, 
s. 15. 
20 Tamże, s. 28. 
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wymiarze międzynarodowym. Stricte internacjonalizacja miała być wspierana przez 
Poddziałanie 1.4.1 (typ projektu 4: Promocja gospodarcza) oraz poprzez komplementarne 
instrumenty zaplanowane w PO PW 2014-202021. 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Pomorskiego 2014-2020 zauważono, 
że pozycja eksportowa pomorskiej gospodarki jest względnie silna. Stwierdzono jednak 
równocześnie, że istniały rezerwy w zakresie koordynacji działań na rzecz wspierania i 
promocji eksportu, zwłaszcza wśród MŚP. Wskazano także, że wykreowanie specjalizacji 
gospodarczych regionu mogłoby sprzyjać wzmacnianiu międzynarodowej konkurencyjności 
Pomorza22. 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Śląskiego 2014-2020 zauważono 
malejący udział regionalnego eksportu w ogólnej wartości eksportu Polski w latach 2013-
2015 (z 9,9% do 8,3%). Motorami wojewódzkiego eksportu były trzy miasta: Bielsko-Biała, 
Gliwice i Dąbrowa Górnicza. Wskazano, że już wówczas samorząd regionalny aktywnie 
wspierał internacjonalizację śląskich przedsiębiorstw, podejmując się działań w zakresie: 
promocji gospodarczej i inwestycyjnej województwa, obsługi przedsiębiorców 
zainteresowanych rozpoczęciem lub poszerzeniem działalności eksportowej, 
opracowywania, przygotowania, upowszechniania materiałów informacyjno-promocyjnych 
dla inwestorów krajowych i zagranicznych, realizacji promocji gospodarczej Województwa23. 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 
wskazano wprost, że wyzwaniami dla województwa są m.in.: niezadowalający poziom 
wdrożonych nowych dla przedsiębiorstw i rynku modeli biznesowych oraz niska wartość 
eksportu świętokrzyskich przedsiębiorców24.  

Z kolei w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego 
2014-2020 zaznaczono, że firmy z województwa generują jedynie 1,8% krajowego eksportu. 
Odwróceniu tego negatywnego zjawiska miało służyć m.in. wsparcie inwestycyjne rozwoju 
przedsiębiorstw związanego z internacjonalizacją (w tym pakietowanie, wykorzystanie 
rozwiązań ICT) oraz promocja gospodarcza regionu25. 

 
21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wersja z 
lipca 2020 r., s. 53-54. 
22 Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Wersja z 
września 2020 r., s. 12. 
23 Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Wersja z 
kwietnia 2020 r., s. 18. 
24 Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. 
Wersja 10.0, s. 21. 
25 Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-
2020. Wersja z lipca 2020 r., s. 69. 
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W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Wielkopolskiego 2014-2020 zarówno 
w opisie sytuacji wyjściowej, jak i dostrzeganych wyzwań nie odniesiono się do kwestii 
internacjonalizacji przedsiębiorstw. Również w uzasadnieniu wyboru PI 3b do realizacji nie 
odnoszono się do danych liczbowych, wskazując ogólnie na fakt, iż długofalowo 
umiędzynarodowienie przedsiębiorstw przełoży się na wzrost rozwoju regionu26. 

W Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Podkarpackiego 2014-2020 nie 
odniesiono się szerzej do kwestii dotyczącej internacjonalizacji przedsiębiorstw. Pochodną 
tego był brak zaprogramowania wsparcia na rzecz umiędzynarodowienia regionalnych MŚP 
w Programie. Podobnie postąpiono w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa 
Zachodniopomorskiego 2014-2020. Dostrzeżono w nim potrzebę internacjonalizacji 
przedsiębiorstw, która prowadziłaby do wzrostu eksportu oraz zwiększenia udziału w 
międzynarodowych łańcuchach wartości (dot. zwł. Niemiec i Skandynawii)27, jednak 
ukierunkowano na to wyłącznie działania pośrednie. 

Reasumując diagnozy regionalne oraz ponadregionalne, kluczowymi wyzwaniami u progu 
perspektywy finansowej 2014-2020 były m.in.: 

 niska wartość polskiego eksportu (zwłaszcza nominalnie oraz w ujęciu per capita); 
 niskie zaangażowanie firm (zwłaszcza MŚP) w sprzedaż swoich produktów i usług na 

rynkach zagranicznych; 
 silna koncentracja eksportu wśród krajów UE; 
 chociaż rosnący, to nadal niski udział produktów wysokiej techniki w eksporcie; 
 deficyty w zakresie marketingu regionalnego (jego spójności, konsekwencji). 

MIERZALNE CELE INTERWENCJI  

Jak wskazano wcześniej, wychodząc od uznania deficytów w zakresie internacjonalizacji 
przedsiębiorstw za problem wymagający podjęcia konkretnych działań zaradczych, decydenci 
w poszczególnych IZ określili pożądane zmiany gospodarcze, które mają być osiągnięte dzięki 
podejmowanej interwencji. Ich miarą miały być obrane wskaźniki rezultatu. W ramach trzech 
RPO (dla województw podkarpackiego, podlaskiego oraz zachodniopomorskiego) nie 
określono mierników, które wprost odnosiłyby się do zmian w zakresie 
umiędzynarodowienia regionalnych gospodarek. Dla jedenastu Programów Operacyjnych 
zakładanym efektem wsparcia był wzrost nominalnej wartości regionalnego eksportu 
(wyrażonego w PLN lub EUR). W województwie świętokrzyskim ograniczono pomiar tego 
wskaźnika do eksportu dla MŚP (co jest zgodne z linią demarkacyjną, zgodnie z którą 
samorządy województw co do zasady mogły wspierać mikro, małe i średnie firmy, zaś duże 

 
26 Regionalny Program Operacyjny Województwa Wielkopolskiego na lata 2014-2020. Wersja 
9.0, s. 46-47. 
27 Regionalny Program Operacyjny Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020. 
Wersja z grudnia 2020 r., s. 7. 
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przedsiębiorstwa były wspierane z poziomu centralnego). Pewną wariację tego wskaźnika (tj. 
wartość przychodów MŚP z Polski Wschodniej ze sprzedaży produktów, towarów i 
materiałów na eksport) przyjęto również w ramach PO PW 2014-2020. W przypadku 
województw lubuskiego i warmińsko-mazurskiego, za oczekiwany rezultat uznano wzrost 
wielkości produkcji sprzedanej przemysłu w cenach stałych z 2010 r. per capita w sektorze 
MŚP [tys. zł / os.]. Wreszcie, kwantyfikowalnym celem PO IR 2014-2020 było zwiększanie 
udziału eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem. 

Na zaproponowane wskaźniki warto również spojrzeć relatywnie i potraktować je jako miary 
ambicji IZ (odniesionej do możliwości wynikających z dostępnej alokacji finansowej). Zwraca 
uwagę, że w PO IR 2014-2020 założono, że od 2013 r. do 2023 r. niemalże ulegnie 
podwojeniu udział eksportu wyrobów wysokiej techniki w eksporcie ogółem (wzrost z 6,7% 
do 13%). W analogicznym okresie, przewidziano również podwojenie wartości eksportu w 
województwie opolskim. Z drugiej strony, województwo pomorskie przyjęło, że od 2012 r. 
do 2023 r. eksport per capita w tym regionie (w odniesieniu do Polski=100) wzrośnie jedynie 
o 7,5 p.p (tj. ok. 7%). Mimo liczbowo niewielkiej wartości, było to jednak nadal ambitne 
zamierzenie. Zakładało nie tylko proporcjonalne partycypowanie w całościowym wzroście 
eksportu Polski, ale wręcz rosnący w nim udział. Inne wskaźniki rezultatu o relatywnie niższej 
skali przyrostów między wartością bazową, a docelową odnotowano dla województw: 
świętokrzyskiego, kujawsko-pomorskiego czy lubuskiego. Są to niewielkie regiony o 
ograniczonym potencjalne rozwojowym, stąd zapewne racjonalne przyjęcie wzrostu wartości 
wskaźników rezultatu dla RPO tych województw na porównywalnie niższym poziomie w skali 
kraju. 
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Tabela 1. Wskaźniki rezultatu z obszaru internacjonalizacji przedsiębiorstw w ramach poszczególnych PO 

Program Operacyjny Wskaźnik rezultatu 
Wartość bazowa: 
2011 

Wartość 
bazowa28: 2012 

Wartość bazowa: 
2013 

Wartość 
bazowa:2015 

Wartość 
osiągnięta29: 
2019 

Wartość 
osiągnięta: 2020 

Wartość docelowa: 
2023 

RPO WD 2014-
2020 

Wartość 
eksportu ogółem 
(EUR) 

 16 572 000 000    21 938 258 654 26 630 400 000 

RPO WK-P 2014-
2020 

Wartość 
eksportu w 
regionie (zł) 

  3 900 000 000  4 639 389 656 BD#30 4 680 000 000 

RPO WL 2014-
2020 

Wartość 
eksportu w 
regionie (mln 
EUR) 

 2 302   3 225,24 BD 3470 

RPO L-2020 

Produkcja 
sprzedana 
przemysłu w 
cenach stałych 
roku 2010 na 
mieszkańca w 
sektorze MŚP 
[tys. zł / os.] 

 8,9  9,731 BD BD 10,7 

RPO L-2020 Wartość 
eksportu 

 3710  5 33332 BD BD 4 823 

 
28 Wskazano wyłącznie wartość dla roku będącego rokiem bazowym dla danego wskaźnika. 
29 Według najświeższych dostępnych danych. 
30 Region sprawozdaje wartość, ale jest ona nieczytelna w Rocznym sprawozdaniu z wdrażania RPO WK-P 2014-2020 za 2020 r. 
31 Ostatnie sprawozdawane dane dot. wskaźnika rezultatu dla RPO-L2020 dotyczą 2016 r. 
32 Por. przypis wyżej. 
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Program Operacyjny Wskaźnik rezultatu 
Wartość bazowa: 
2011 

Wartość 
bazowa28: 2012 

Wartość bazowa: 
2013 

Wartość 
bazowa:2015 

Wartość 
osiągnięta29: 
2019 

Wartość 
osiągnięta: 2020 

Wartość docelowa: 
2023 

województwa 
ogółem (mln 
EUR) 

RPO WŁ 2014-
2020 

Wartość 
eksportu w 
regionie (PLN) 

  5 706 603 100   11 644 889 534 8 726 553 908 

MRPO 2014-2020 

Wartość 
eksportu w 
Małopolsce (mld 
EUR) 

  7,5  10,3 BD 10 

RPO WM 2014-
2020 

Zmiana eksportu 
przemysłu w 
województwie 
mazowieckim 
2011=100 [%] 

 111   148 BD 140 

RPO WM 2014-
2020 Eksport [mln zł] 82 898    123 631 BD 136 831 

RPO WO 2014-
2020 

Wartość 
eksportu w 
regionie [mld 
PLN] 

  1,18   1,7 2,02 

RPO W 
Pomorskie 2014-
2020 

Eksport per 
capita w 
województwie 
pomorskim, 
Polska=100 [%] 

 112,5   111,20  120 
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Program Operacyjny Wskaźnik rezultatu 
Wartość bazowa: 
2011 

Wartość 
bazowa28: 2012 

Wartość bazowa: 
2013 

Wartość 
bazowa:2015 

Wartość 
osiągnięta29: 
2019 

Wartość 
osiągnięta: 2020 

Wartość docelowa: 
2023 

RPO W 
Pomorskie 2014-
2020 

Wartość 
eksportu w 
regionie [mln 
EUR] 

 9924,5   11 851,67  12250 

RPO WSL 2014-
2020 

Wartość 
eksportu w 
regionie [mld 
PLN] 

   96 249 120 440  130 807 

RPO WŚ 2014-
2020 

Wartość 
eksportu dla MŚP 
[PLN] 

  681 000 000  857 686 966  785 000 000 

RPO WiM 2014-
2020 

Produkcja 
sprzedana 
przemysłu w 
cenach stałych z 
2010 r. per capita 
w sektorze MŚP 
[tys. zł / os.] 

 7,97   11,23  12,56 

WRPO 2014-
2020 

Wartość 
eksportu w 
regionie [mln zł] 

  68 265  BD33 BD 130000 

PO IR 2014-2020 
Udział eksportu 
wyrobów 
wysokiej techniki 

  6,7  8,6  13 

 
33   Ostatnie sprawozdawane dane dot. wskaźnika rezultatu dla WRPO 2014-2020 dotyczą 2013 r. 
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Program Operacyjny Wskaźnik rezultatu 
Wartość bazowa: 
2011 

Wartość 
bazowa28: 2012 

Wartość bazowa: 
2013 

Wartość 
bazowa:2015 

Wartość 
osiągnięta29: 
2019 

Wartość 
osiągnięta: 2020 

Wartość docelowa: 
2023 

w eksporcie 
ogółem 

PO PW 2014-
2020 

Wartość 
przychodów MŚP 
z Polski 
Wschodniej ze 
sprzedaży 
produktów, 
towarów i 
materiałów na 
eksport [mln 
PLN] 

 16 526   22 836,5  27 000 

Źródło: opracowanie własne na podstawie poszczególnych PO oraz Sprawozdań rocznych z wdrażania poszczególnych PO. BD – brak danych.
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OD DIAGNOZY DO REALIZACJI CELÓW: ZAKŁADANA INTERWENCJA PUBLICZNA  

Ogółem, internacjonalizację MŚP mogły wspierać trzy kategorie działań, wskazane na 
poniższym schemacie. 

Rysunek 1. Mechanizmy wspierania internacjonalizacji MŚP 

  

Źródło: opracowanie własne. 

Po pierwsze, w szerokim rozumieniu wszystkie działania realizowane w ramach polityki 
spójności mogą przyczyniać się do wspierania internacjonalizacji przedsiębiorstw poprzez 
kreowanie ku temu odpowiednich zasobów (np. budowa / modernizacja dróg służących do 
transportu towarów, zwiększanie kompetencji językowych młodych dorosłych, pozwalające 
im na podjęcie pracy w handlu międzynarodowym) lub też umożliwienie przekierowania 
innych, „zwolnionych” zasobów rzeczowych bądź finansowych na ten cel (np. podmiot, który 
rozwinął się dzięki wsparciu na przedmiot swojej podstawowej działalności, może 
przekierować środki własne na planowanie i wdrażanie strategii umiędzynarodowienia). 

Po drugie, w pośredni sposób internacjonalizacji przedsiębiorstw może sprzyjać ogół 
interwencji w ramach celów tematycznych 1 i 3 w polityce spójności. W latach 2014-2020 
mieliśmy sumarycznie 225 takich działań / poddziałań (zliczono najniższy poziom opisu 
interwencji). Często nie przyświecała im wprost intencja intensyfikacji wymiany handlowej, 
jednak pośrednio mogły przyczyniać się do niej dzięki: a) opisanemu wyżej umożliwieniu 
przekierowania zasobów, b) wzmocnieniu pozycji konkurencyjnej firm, które pozwoliło im na 
skuteczne podejmowanie ekspansji międzynarodowej w kolejnych krokach. Zdarzało się, że 
komponent doradczy w zakresie opracowywania strategii umiędzynarodowienia stanowił 
niewielki, fakultatywny element oferowanych działań pomocowych – wówczas również 
można przyjąć, że dane działanie jedynie pośrednio sprzyja internacjonalizacji MŚP. 

Wreszcie, bezpośrednio na omawiany cel ukierunkowane było 41 działań / poddziałań (por. 
Załącznik nr 1). Próbując dokonać ich syntetycznego podsumowania należy zauważyć, że 
dzieliły się one na dwie podstawowe grupy: adresowane wprost do samych firm, które jako 

Wzrost 
internacjonalizacji 

MŚP

Pośrednie - ukierunkowane 
na budowanie zasobów 

kapitału ludzkiego, poprawę 
infrastruktury itd.

Pośrednie -
ukierunkowane na 
wsparcie rozwoju 
przedsiębiorstw

Bezpośrednie -
ukierunkowane stricte na 

internacjonalizację 
przedsiębiorstw
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beneficjenci realizowały konkretne przedsięwzięcia rozwojowe (np. opracowanie strategii 
internacjonalizacji i jej realizację) oraz adresowane do IOB czy JST, które miały za zadanie 
zapewnić przedsiębiorstwom – jako grupom docelowym ich projektów – możliwie dogodne 
warunki dla internacjonalizacji.  

Schemat 1. Ramowa logika interwencji wspierających internacjonalizację przedsiębiorstw 

 

Źródło: opracowanie własne.
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OGÓLNA SKALA WSPARCIA  

W dalszym opisie przyjęto podejście top down, tzn. zanim zostanie udzielona odpowiedź na 
kolejne pytania ewaluacyjne – konieczne jest zarysowanie całościowego tła i wymiaru 
ocenianej interwencji. Jest to istotne przynajmniej z kilku powodów: 

 przejrzystość opisu oraz relatywność osiąganych efektów: w dalszych podrozdziałach 
mowa jest głównie o osiągniętym wpływie, jednak istotne jest określenie zasobów 
(finansowych, rzeczowych itd.), które zmobilizowały ich wystąpienie. Otrzymane 
produkty i rezultaty powinny być zatem opiniowane nie tylko jako liczby nominalne, ale 
również w ujęciu relacyjnym. 

 pragmatyczność: docelowym zadaniem Wykonawcy jest sformułowanie wniosków i 
rekomendacji na perspektywy finansowe 2021-2027 oraz 2027+. Nie powinny one jednak 
bazować wyłącznie na skuteczności wsparcia, ale również brać pod uwagę np. kwestie 
związane z obciążeniami administracyjnymi dla beneficjentów, z wyzwaniami 
organizacyjnymi dla strony systemowej itd. W przeciwnym wypadku, sformułowane 
zalecenia można by uznać za nietrafne. Ponieważ wspomniane kwestie nie wchodzą 
stricte w zakres odpowiedzi na poszczególne pytania badawcze, stąd potrzeba 
wydzielenia im odrębnego, wprowadzającego podrozdziału.  

Ogół wsparcia w ramach UP 2014-2020 

Ogół transferów finansowych w ramach UP 2014-2020 jest uwzględniany w modelowym 
oszacowaniu efektów udzielonego wsparcia. Mechanizmy transmisji jego wpływu są 
różnorodne. Przyjmuje się np., że dla prowadzenia działalności gospodarczej (co stanowi 
punkt wyjścia dla jej internacjonalizacji) ważną stymulantą jest dostępność gęstej sieci 
drogowej o dobrej jakości nawierzchni. Analogicznie, wsparcie w ramach EFS pozwala na 
zdobywanie kompetencji użytecznych w globalnej gospodarce (np. znajomość języków 
obcych, biegłość cyfrowa). Interwencje z zakresu środowiskowo-klimatycznego zmniejszają 
ryzyko dla prowadzenia działalności gospodarczej (por. np. zabezpieczenia 
przeciwpowodziowe) i / lub stymulują efektywne wykorzystanie zasobów (por. np. 
termomodernizacja budynków, wykorzystanie OZE). Można w sposób uzasadniony 
powiedzieć, że realizacja każdego celu tematycznego wspiera kreowanie dogodnych 
warunków dla internacjonalizacji biznesu. 

Ogółem, w ramach Polityki Spójności do końca 2020 r. podpisano 84 068 umów. 
Dofinansowanie UE stanowiło przeciętnie 61% wartości samych przedsięwzięć, co oznacza, 
że udało się zmobilizować środki własne rzędu ponad 200 mld PLN. Pieniądze te, pochodzące 
z publicznych oraz prywatnych źródeł, całościowo zasiliły gospodarkę, wywołując w niej 
szereg efektów bezpośrednich, zakładanych – oraz liczne efekty pośrednie / efekty 
zewnętrzne.  
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Tabela 2. Liczba i wartość projektów oraz dofinansowanie UE dla ogółu interwencji w 
ramach polityki spójności w Polsce 

Program Operacyjny  Liczba 
projektów  

 Wartość 
projektów (w PLN)  

 Dofinansowanie 
UE (w PLN)  

PO IiŚ 2014-2020 2 643   212 054 393 375  110 164 765 611  

PO IR 2014-2020  11 752  64 503 571 482  37 679 643 678  

PO PC 2014-2020  654   14 207 942 910   9 940 106 075  

PO PT 2014-2020  342   3 434 374 959   2 806 117 899  

POWER 2014-2020  6 919   23 565 334 481   20 304 331 067  

PO PW 2014-2020  2 516   11 763 557 622   7 891 872 049  

RPO L2020  1 158   5 198 046 706   3 561 721 152  

RPO WD 2014-2020  5 681   12 454 054 983   8 644 372 226  

RPO WK-P 2014-2020  2 784   10 482 996 144   7 459 033 199  

RPO WL 2014-2020  6 974   13 801 304 608   9 350 801 938  

RPO WŁ 2014-2020  3 452   13 270 618 407   8 487 571 372  

MRPO 2014-2020  3 896   17 186 863 667   11 529 726 995  

RPO WM 2014-2020  4 759   11 930 363 226   7 958 531 273  

RPO WO 2014-2020  1 504   5 536 233 677   3 931 892 851  

RPO WPK 2014-2020  3 169   11 960 295 228   8 291 404 409  

RPOWP 2014-2020  3 502   7 206 581 932   4 818 139 369  

RPO WPM 2014-2020  2 093   11 533 489 992   7 765 731 299  

RPO WSL 2014-2020  5 493   20 120 560 878   13 761 732 104  

RPO WŚ 2014-2020  4 322   7 943 949 490   5 466 377 060  

RPO WiM 2014-2020  4 496   10 212 473 698   7 013 535 115  

RPO WZ 2014-2020  2 198   9 221 665 752   6 099 814 741  

WRPO 2014-2020  3 325   14 875 850 680   9 819 439 846  

Interreg V-A Polska – Saksonia 
2014-2020 

 63   409 466 222   324 698 838  

Interreg V-A Polska – Słowacja 
2014-2020 

 99   1 035 219 221   848 703 839  

South Baltic Cross-border Co-
operation Programme 2014-2020 

 92   468 505 263   379 758 919  

The ENI Cross-border Cooperation 
Programme Poland-Belarus-Ukraine 

 150   903 310 816   805 150 126  
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Program Operacyjny  Liczba 
projektów  

 Wartość 
projektów (w PLN)  

 Dofinansowanie 
UE (w PLN)  

2014-2020 

The ENI Cross-border Cooperation 
Programme Poland-Russia 2014-
2020 

 32   291 830 727   176 367 025  

Ogółem  84 068   515 572 856 143   315 281 340 076  

- z tego KPO 24 826 329 529 174 829 188 786 836 379 

- z tego RPO  58 806   182 935 349 066   123 959 824 950  

- z tego EWT  436   3 108 332 249   2 534 678 746  

Źródło: dane MFiPR34; wartość projektów i dofinansowanie UE przeliczone wg kursu EUR z 
31.12.2020 r., 4,61 PL/EUR. 

W tym miejscu należy zauważyć, że programy transgraniczne stanowiły marginalną część 
zarówno w znaczeniu udziału w ogólnej liczbie przedsięwzięć realizowanych dzięki 
współfinansowaniu z FE, jak i środków finansowych wprowadzonych dzięki nim do 
gospodarki. W dalszych, pogłębionych analizach nie odnosimy się do EWT, chociaż intuicyjnie 
są one powiązane z umiędzynarodowieniem. Specyfika realizowanych projektów wskazuje 
jednak na większe znaczenie wymiany kulturowej oraz budowania infrastruktury technicznej 
służącej rozwiązywaniu transgranicznych problemów społecznych, a w niewielkim jedynie 
stopniu wspieraniu MŚP (które często nie mają nawet statusu grupy upoważnionej o 
aplikowanie w naborach, por. wyjątki, jak np. Południowy Bałtyk). Dodatkowym wyzwaniem 
byłoby określenie udziału „polskiej części” w wartości projektów, zaś działaniem niemal 
niemożliwym – zebranie opinii i doświadczeń zagranicznych beneficjentów zawężonych do 
kwestii powiązanych z polską gospodarką. 

Wsparcie w ramach celów tematycznych 1 i 3 

W mikroekonomicznej części badania skupiamy się na ocenie efektów wsparcia udzielonego 
w ramach celów tematycznych 1 i 3. Cel tematyczny 1 jest ukierunkowany na wzrost 
wykorzystania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w gospodarce oraz 
podniesienie jakości i umiędzynarodowienia badań naukowych. Osiąganiu tego zamierzenia 
służy realizacja następujących priorytetów: (i) transferu wiedzy, innowacji oraz wyników prac 
B+R do gospodarki; (ii) ulepszania systemu transferu technologii i wiedzy oraz (iii) 

 
34 Stan wdrażania Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020: Lista projektów 
realizowanych z Funduszy Europejskich w Polsce w latach 2014-2020. Wersja obowiązująca 
od 03.01.2021 do 30.01.2021. Dostępne online: 
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/projekty/lista-
projektow/lista-projektow-realizowanych-z-funduszy-europejskich-w-polsce-w-latach-2014-
2020/ [Data dostępu: 23.08.2021 r.] 
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podniesienia zdolności do tworzenia doskonałości w zakresie badań i innowacji. Wdrażanie 
celu tematycznego 1 następuje przez następujące priorytety inwestycyjne: 

 PI 1a Udoskonalanie infrastruktury B+I i zwiększanie zdolności do osiągnięcia 
doskonałości w zakresie B+I oraz wspieranie ośrodków kompetencji, w szczególności 
tych, które leżą w interesie Europy; 

 PI 1b Promowanie inwestycji przedsiębiorstw w badania i innowacje, rozwijanie 
powiązań i synergii między przedsiębiorstwami, ośrodkami badawczo-rozwojowymi 
i sektorem szkolnictwa wyższego (…). 

Cel tematyczny 3 jest ukierunkowany na wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw. Jej 
poprawie ma służyć wdrażanie następujących priorytetów inwestycyjnych: 

 PI 3a Rozwój efektywnego otoczenia inwestycyjnego, infrastrukturalnego, finansowego, 
doradczego i szkoleniowego; 

 PI 3b Dywersyfikacja działalności i nowe modele biznesowe; 

 PI 3c Zwiększenie inwestycji rozwojowych przedsiębiorstw. 

W szczególności, w ramach PI 3b przewidziano zakresy stricte dotyczące tematu niniejszego 
badania, tzn. 1) wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw, w szczególności wzrost eksportu 
towarów i usług; 2) wzrost liczby inwestycji zagranicznych. 

Cel tematyczny 1 jest realizowany poprzez program krajowy PO IR oraz poprzez 16 
programów regionalnych, przy czym PI 1a w 15 regionalnych programach operacyjnych (z 
wyjątkiem RPO dla województwa lubuskiego) i krajowym programie operacyjnym PO IR 
(OP4), zaś PI 1b we wszystkich 16 regionalnych programach operacyjnych oraz PO IR (OP1 i 
OP2). Z kolei cel tematyczny 3 jest realizowany poprzez programy krajowe PO IR i PO PW 
oraz poprzez 16 programów regionalnych. PI 3b jest wdrażany w PO PW oraz w 13 
regionalnych programach operacyjnych (nie podjęły się tego IZ RPO dla województw 
podkarpackiego, podlaskiego i zachodniopomorskiego), zaś PI 3a i 3c są realizowane w PO IR, 
PO PW oraz 16 programach regionalnych. 

Tabela 3. Realizacja priorytetów inwestycyjnych w poszczególnych PO w ramach CT 1 i 3 
UP 

Program PI 1a PI 1b PI 3a PI 3b PI 3c 
POIR  x  x  x 

 
 x 

POPW      x x  x 
RPO Dolnośląskie  x  x  x x  x 
RPO Kujawsko-pomorskie  x  x  x x  x 
RPO Lubelskie  x  x  x x  x 
RPO Lubuskie   x  x x  x 
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Program PI 1a PI 1b PI 3a PI 3b PI 3c 
RPO Łódzkie  x  x  x x  x 
RPO Małopolskie  x  x  x x  x 
RPO Mazowieckie  x  x  x x  x 
RPO Opolskie  x  x  x x  x 
RPO Podkarpackie  x  x  x   x 
RPO Podlaskie  x  x  x   x 
RPO Pomorskie  x  x  x x  x 
RPO Śląskie  x  x  x x  x 
RPO Świętokrzyskie  x  x  x x  x 
RPO Warmińsko-mazurskie  x  x  x x  x 
RPO Wielkopolskie  x  x  x x  x 
RPO Zachodniopomorskie  x  x  x   x 

Źródło: opracowanie własne. 

Generalnie, interwencje ukierunkowane bezpośrednio na wspieranie internacjonalizacji 
realizowane są przede wszystkim w ramach PI 3b, jednak pojedyncze przypadki odnotowano 
również w ramach każdego z pozostałych PI w ramach CT 1 i 3. Taka sytuacja stanowi 
pochodną nieco odmiennego traktowania umiędzynarodowienia firm w poszczególnych 
działaniach, gdzie może być ono postrzegane bądź to jako cel sam w sobie, bądź też 
narzędzie do osiągania innych dążeń.  

Do końca 2020 r. w ramach CT 1 i 3 realizowane były 43 474 projekty o sumarycznej wartości 
przekraczającej 128,5 mld zł, co stanowiło ok. 25% wartości wszystkich projektów w ramach 
UP 2014-2020. Spośród nich, 734 miały zasięg krajowy (tzn. tak zostało określone miejsce 
realizacji projektu). Pod względem ilości, zdecydowanie najwięcej z nich realizowanych było 
w województwach lubelskim, mazowieckim oraz dolnośląskim. Z kolei najmniej 
przedsięwzięć analizowanego typu miało miejsce w województwach lubuskim, opolskim i 
zachodniopomorskim. W ujęciu relatywnym, tzn. po odniesieniu liczby realizowanych 
projektów do liczby przedsiębiorstw działających na terenie danego regionu, największym 
nasyceniem cechują się województwa: podlaskie, lubelskie i świętokrzyskie, zaś 
najmniejszym – zachodniopomorskie.  
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Mapa 1. Liczba projektów w ramach CT 1 i 3 w poszczególnych regionach w ramach RPO, 
KPO i PO PW (stan na 31.12.2020 r.) w ujęciu nominalnym (po lewej) oraz jako udział w 
liczbie przedsiębiorstw w danym regionie (po prawej) 

  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane SL2014. 

Warto zauważyć, że proporcja projektów realizowanych w poszczególnych regionach jest 
względnie podobna, jeśliby ograniczyć się wyłącznie do przedsięwzięć realizowanych 
wyłącznie w ramach RPO (co ważne, w tej grupie przedsięwzięć 456 zostało określone jako 
mające zasięg krajowy i przez to nie zostały uwzględnione na poniższej mapie). W ujęciu 
relatywnym, tzn. po odniesieniu liczby realizowanych projektów do liczby przedsiębiorstw 
działających na terenie danego regionu, największym nasyceniem cechują się województwa: 
podlaskie, lubelskie i świętokrzyskie, zaś najmniejsze wartości odnotowuje się dla regionów z 
północno-wschodniej Polski. 

Mapa 2. Liczba projektów w ramach CT 1 i 3 w poszczególnych RPO (stan na 31.12.2020 r.) 
w ujęciu nominalnym (po lewej) oraz jako udział w liczbie przedsiębiorstw w danym 
regionie (po prawej) 

  

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane SL2014. 

Jak zauważono wyżej, w przypadku wszystkich programów zidentyfikowano projekty, 
których zasięg realizacji wykraczał poza ramy jednego województwa. Dla tych z nich, które 
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określono jako przedsięwzięcia o zakresie ogólnopolskim, proporcjonalnie podzielono ich 
wartość na poszczególne regiony, dążąc do zobrazowania struktury przestrzennej alokacji 
środków w ramach CT 1 i CT 3. Liderem, jeśli chodzi o przyciąganie środków, okazały się 
województwa małopolskie, śląskie i mazowieckie, zaś na sumarycznie najniższe kwoty 
opiewały umowy zawarte w województwach lubuskim, opolskim i świętokrzyskim. Jeśli 
spojrzymy na dane w ujęciu relatywnym (tzn. odnosząc je do PKB regionalnego z 2019 r.), 
liderami absorpcji są województwa: warmińsko-mazurskie, podkarpackie i pomorskie, zaś 
najmniejszy jest udział środków UE w ramach CT 1 i 3 w PKB Mazowsza. 

Mapa 3. Sumaryczna wartość projektów w ramach CT 1 i 3 w poszczególnych regionach w 
ramach RPO, KPO i PO PW (stan na 31.12.2020 r.) w ujęciu nominalnym (na górze) oraz 
jako udział w PKB regionalnym (na dole) 

 

 

 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane SL2014. 
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Podobnie jak wcześniej w przypadku liczby projektów, na kolejnej mapie zestawiono wartość 
projektów w ramach CT 1 i 3 realizowanych dzięki środkom poszczególnych RPO (dla 
projektów ponadregionalnych, ponownie rozłożono środki proporcjonalnie w skali kraju). 
Tym razem liderami okazały się Śląskie, Wielkopolska i Mazowsze, z kolei peleton regionów 
zamykają województwa opolskie i lubuskie. 

Warto przy tym zauważyć, że o ile na zmiany makroekonomiczne mają wpływ sama wielkości 
strumieni finansowych wprowadzanych do gospodarki (stąd ujęcie w wartościach 
nominalnych), to w praktyce widać powiązanie wysokości środków alokowanych na badane 
projekty z wielkością regionu czy liczbą jego mieszkańców. Nie jest to jedynie konsekwencja 
podobnego myślenia włodarzy poszczególnych samorządów, ale również pochodna 
procedury podziału środków na poziomie krajowym na etapie planowania perspektywy 
finansowej 2014-2020 oraz nałożonych przez KE ring fencingów35, które wymusiły do 
pewnego stopnia zbliżone struktury podziału alokacji w poszczególnych RPO (w granicach 
autonomii ograniczonej przeznaczeniem wymaganego udziału środków na poszczególne cele 
tematyczne). 

Jeśli spojrzymy na dane w ujęciu relatywnym (tzn. odnosząc je do PKB regionalnego z 2019 
r.), największym udziałem wartości środków z CT 1 i 3 RPO w PKB województwa (wg wartości 
z 2019 r.) cechują się województwa: podlaskie i warmińsko-mazurskie, a najniższym – 
mazowieckie. 

 

  

 
35 Wymóg przeznaczania określonej ilości środków unijnych na konkretne cele. 
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Mapa 4. Sumaryczna wartość projektów w ramach CT 1 i 3 w poszczególnych RPO (stan na 
31.12.2020 r.) w ujęciu nominalnym (na górze) oraz jako udział w PKB regionalnym (na 
dole) 

 

 
 

Źródło: opracowanie własne w oparciu o dane SL2014. 

Wsparcie w ramach CT 1 i 3 realizujące bezpośrednie wsparcie na rzecz internacjonalizacji 
przedsiębiorstw 

Jak wskazano wcześniej, interwencje zaprogramowane w ramach CT 1 i 3 przypisano do 
jednej z dwóch kategorii: bezpośrednio (por. Załącznik nr 1) lub pośrednio (wszystkie w 
ramach CT 1 i 3, z wyłączeniem wyszczególnionych w Załączniku nr 1) wpływające na 
internacjonalizację przedsiębiorstw. Selekcja miała charakter ekspercki i została dokonana 
przez zespół badawczy w oparciu o zapisy poszczególnych PO oraz SzOOP. Działania / 
poddziałania stricte ukierunkowane na umiędzynarodowienie firm bezsprzecznie wpisywały 
się w zakres wsparcia bezpośredniego i ich kategoryzacja nie budziła wątpliwości. Można 
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jednak wskazać również takie działania / poddziałania, w przypadku których ocena okazała 
się arbitralna oraz oparta na wyczuciu osób dokonujących ewaluacji. Z takim zjawiskiem 
mieliśmy do czynienia np. w przypadku wsparcia ukierunkowanego na szeroko rozumianą 
zmianę modeli biznesowych, których internacjonalizacja może być częścią. W zależności od 
sposobu konstrukcji opisu interwencji (tego, ile miejsca i w jakim charakterze przeznaczono 
na opisy potencjalnych działań z zakresu umiędzynarodowienia firm), dokonywano 
ostatecznego określenia charakteru danej formy pomocy. Podobnie jak w przypadku 
poprzednich map, wartość projektów o obszarze realizacji dla całego kraju została 
rozdzielona proporcjonalnie po wszystkich regionach w Polsce.  

Ogółem, nominalnie najwięcej projektów bezpośrednio ukierunkowanych na wspieranie 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw realizowanych było na Mazowszu, w Łódzkiem i na 
Dolnym Śląsku oraz Małopolsce, zaś najmniej – w województwie lubuskim i świętokrzyskim. 
Jeśli jednak zrelatywizujemy liczbę projektów, odnosząc ją do liczbą przedsiębiorstw w 
regionie – największe nasycenie projektami obserwujemy dla województwa łódzkiego 
(daleko wyprzedzającego inne regiony), a najmniejsze – w województwach lubuskim, 
opolskim i kujawsko-pomorskim. 
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Mapa 5. Liczba projektów bezpośrednio ukierunkowanych na wspieranie 
internacjonalizacji przedsiębiorstw w ujęciu nominalnym (na górze) oraz jako udział w 
liczbie przedsiębiorstw w danym regionie (na dole) 

 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014. 

Liderami w zakresie sumarycznej wartości projektów bezpośrednio ukierunkowanych na 
wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw były województwa: pomorskie, mazowieckie 
oraz małopolskie. Z kolei ogółem najmniej środków na analizowany cel trafiło do podmiotów 
z województwa zachodniopomorskiego, opolskiego i lubuskiego. Jeśli jednak odniesiemy 
wysokość wsparcia do regionalnego PKB wg stanu z 2019 r., okaże się, że pomoc 
najintensywniej trafiała do województw warmińsko-mazurskiego i podlaskiego, a najmniej 
intensywnie – do województw mazowieckiego i zachodniopomorskiego. 
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Mapa 6. Wartość projektów bezpośrednio ukierunkowanych na wspieranie 
internacjonalizacji przedsiębiorstw w ujęciu nominalnym (na górze) oraz jako udział w PKB 
regionalnym (na dole) 

 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych SL2014. 

KLUCZOWE CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA PRZEBIEG ORAZ PRZEGLĄD BADAŃ I  ANALIZ DOT. 
INTERNACJONALIZACJI  

Zrealizowane badania terenowe wskazują, że na wdrażanie ocenianej interwencji kluczowe 
znaczenie miały przede wszystkim dwa czynniki zewnętrzne wobec poszczególnych 
programów operacyjnych: 

1. 2 sierpnia 2018 r. weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, 
Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających 
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, 
(UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 
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1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także 
uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 (tzw. rozporządzenie Omnibus); 

2. w marcu 2020 r. zaczęła się – trwająca do momentu realizacji badania na początku 2022 
r. – globalna pandemia Covid-19. 

Pierwsza kwestia wpłynęła przede wszystkim na ograniczenie wysokości możliwych do 
udzielania przez beneficjentów grantów dla odbiorców ostatecznych. Od sierpnia 2018 r. 
pomoc o wartości równej lub wyższej od 200 000 EUR nie może być przekazywana w 
strukturze projektów grantowych. W zależności od zakładanej struktury wsparcia, mogło to 
doprowadzić nawet do rezygnacji z działania dot. internacjonalizacji (por. RPO WM 2014-
2020), ale najczęściej skutkowało opóźnieniami i / lub zmianą zakresu realizowanych 
projektów (por. np. RPO województw pomorskiego czy małopolskiego). Co ciekawe, w toku 
badań terenowych realizowanych na potrzeby niniejszej ewaluacji kwestia ta nie 
wybrzmiewała szczególnie mocno, ale była np. widoczna w raportach z ewaluacji mid-term 
poszczególnych PO. Jest to zapewne pochodna przynajmniej dwóch czynników. Po pierwsze, 
czas jaki upłynął od wprowadzenia ww. Rozporządzenia pozwolił na podjęcie działań 
zaradczych, dzięki czemu Programy zostały odpowiednio zrewidowane i dostosowane do 
wymagań prawnych. Po drugie, kwestia ta mogła zostać wyparta ze świadomości 
respondentów przez świeższe i bardziej powszechne doświadczenie pandemii Covid-19. 
Obiektywnie, czynnik ten dotyczył niewielkiej części wsparcia na rzecz internacjonalizacji 
firm. Kilka projektów grantowych, które doświadczyło tego problemu, stanowi obiektywnie 
niewielki udział zarówno liczebnościowo, jak i wartościowo (w ogólnej wielkości środków na 
umiędzynarodowienie). Natomiast z uwagi na powtarzalność głosów o utrudnieniach 
wynikłych z wprowadzenia tzw. omnibusa,, nie można go pominąć przy referowaniu 
przebiegu interwencji.  

Zdaniem instytucji systemu wdrażania, pandemia wpłynęła na wszystkie etapy trwania 
projektów. 

Schemat 2. Etapy unaoczniania się problemów / wyzwań wynikających z pandemii 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie zrealizowanych wywiadów IDI / FGI z IZ oraz IP. 

W zakresie naboru wniosków stwierdzono m.in., że wnioskodawcy i potencjalni 
wnioskodawcy czuli się niedoinformowani, zaś winą za ten stan obarczali (przynajmniej 
częściowo) sytuację globalną. Najpierw niemalże zahamowaniu, a później ograniczeniu 
uległy usługi informacyjno-promocyjne i doradcze (świadczone zarówno przez instytucje 
publiczne, jak i podmioty prywatne). Zmianie uległa także ich forma: dominowały konsultacje 
telefoniczne i mailowe, zaś na długi czas zawieszono możliwość spotkań stacjonarnych z 
ekspertami. Dla wielu wnioskodawców (w tym potencjalnych) okazywało się to niezgodne z 
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ich preferencjami. Przedstawiciele badanych IP wskazywali niekiedy, że przedsiębiorcy 
wprost dzielili się z nimi przekonaniem o słabym dostępie do informacji i wiedzy, co 
ograniczało ich skłonność do aplikowania o FE. Jednocześnie, również strona systemowa 
wskazywała na trudności w kontakcie z wnioskodawcami / beneficjentami, zwłaszcza na 
przełomie I i II kwartału 2020 r. Zdaniem badanych, ludzie opuścili swoje biura, nie mając 
początkowo dostępnej infrastruktury na rzecz efektywnej telepracy (np. brak służbowych 
telefonów komórkowych, zbyt wolne łącza internetowe niepozwalające na sprawne 
odbywanie telekonferencji). W efekcie powyższych zjawisk, czas trwania naborów w 
większości Programów wydłużano lub też same nabory przesuwano w czasie, licząc na 
korzystniejszą koniunkturę w przyszłości. Zdarzały się jednak wyjątki (np. RPO WK-P, gdzie 
postanowiono sfinalizować otwarte konkursy zgodnie z planem, a dodatkowo 
zintensyfikować realizację projektów własnych – przy czym nie dotyczyło to stricte 
internacjonalizacji przedsiębiorstw).  

Nawet pomyślne przejście procedury aplikacyjnej nie oznaczało jeszcze, że dany 
wnioskodawca z całą pewnością podpisze umowę i podejmie się realizacji założonego 
przedsięwzięcia. W czasie pandemii dużo częściej niż wcześniej zdarzały się decyzje o 
odstąpieniu do od realizacji projektu i zaniechaniu podpisania umowy. W ocenie strony 
systemowej, wynikało to z dążenia do minimalizacji ryzyk w wystarczająco niepewnych 
czasach. Jednocześnie, powodowało odstępstwa od założonego planu kontraktacji środków, 
a następnie osiągania zakładanych wartości wskaźników. Zjawiska te były tym dotkliwsze, że 
problemy w realizacji projektów dotyczyły nie tylko nowo wybranych przedsięwzięć, ale i 
toczących się od jakiegoś czasu aktywności. Beneficjenci wskazywali np. na zawieszenie 
działalności firmy, co wymuszało również „zahibernowanie” aktywności projektowych. 
Konieczność dynamicznego reagowania na zmieniającą się sytuację rynkową (np. 
świadczenia postojowe) ograniczała płynność finansową firm. Skutkowało to zgłaszaniem 
potrzeby prolongowania umów lub wręcz wolą ich rozwiązania. 

Dzięki wprowadzonym rozwiązaniom prawnym na poziomie centralnym, instytucje systemu 
wdrażania mogły w znacznej mierze odpowiedzieć pozytywnie na prośby beneficjentów dot. 
zmian przebiegu realizacji ich działań. Udało się zapewnić opcję prolongaty niemal 
wszystkich kluczowych terminów w trakcie trwania projektu (tj. od wydłużenia czasu na 
podpisanie umowy po zapewnienie dłuższego czasu na składanie wniosków o płatność). 
Dużo bardziej elastycznie zaczęto podchodzić do zmian zakresu projektów (również tych 
wykraczających poza kryteria wyboru), o ile tylko były one rzetelnie uargumentowane i 
faktycznie wynikały z kwestii pandemicznych. Ponieważ firmy skarżyły się na brak płynności, 
odpowiedziano na ten problem podwyższeniem limitu zaliczek, dzięki czemu 
przedsiębiorstwa w jeszcze bardziej ograniczonym stopniu angażowały środki własne na 
realizację projektów. Zmiany prawne umożliwiły także elastyczne przesuwanie do 4% 
wszystkich środków RPO oraz do 8% alokacji w poszczególnych osiach priorytetowych. Dzięki 
temu, firmy o zachwianej sytuacji finansowej wspierano bezpośrednio poprzez dedykowane 
wsparcie na rzecz neutralizowania konsekwencji pandemii Covid-19 (dotacje i instrumenty 
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finansowe na kapitał obrotowy – co wcześniej nie było co do zasady dopuszczalne w 
Programach Operacyjnych; warunkiem wsparcia było na ogół udokumentowanie spadku 
przychodów w czasie pandemii). W zależności od Programu, źródłem finansowania nowych 
działań była m.in. alokacja przewidziana na przyszłe nabory i / lub środki zaplanowane do 
rozdysponowania poprzez zwiększenie dofinansowania realizowanych projektów. Wreszcie, 
niektóre IZ zdecydowały się również wprowadzić rozwiązania korzystne dla odbiorców 
ostatecznych wsparcia udzielanego w formie zwrotnej (np. obniżenie oprocentowania, 
wakacje kredytowe). 

W toku zrealizowanych badań terenowych wybrzmiały również trzy kwestie poboczne, które 
nie stanowią wprost odpowiedzi na stawiane pytania ewaluacyjne, ale są ważne dla 
planowania wsparcia w przyszłości. Po pierwsze, dominującą formą wsparcia 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw było dotychczas wsparcie dotacyjne. Zwrócono 
uwagę (kwestia wyraźnie sygnalizowana np. przez uczestników panelu eksperckiego, nieco 
mniej stanowczo – np. przez respondentów reprezentujących IZ PO IR), że stymulowanie 
internacjonalizacji firm jest aktywnością ukierunkowaną na wzrost przychodów realizatora 
projektu i tym samym powinno generować środki umożliwiające spłatę otrzymanego 
wsparcia. W sytuacji malejących środków unijnych w poszczególnych PO oraz wizji dalszego 
ich ograniczania w perspektywie 2027+, zasadne wydaje się budowanie zaplecza 
finansowanego dla ew. rewolwingu. Z tego względu w zakresie projektów adresowanych do 
firm (a nie np. IOB czy JST), rekomendowaną formą powinno być co do zasady wsparcie 
zwrotne, zaś dotacje powinny być wdrażane jedynie w szczególnych przypadkach (np. w 
odniesieniu do projektów o szczególnych, pożądanych efektach środowiskowych lub 
społecznych albo w zakresie przedsięwzięć związanych z nabywaniem kompetencji 
niezbędnych do planowania dalszej internacjonalizacji – a więc samych w sobie jeszcze nie 
będących produktywnymi). W szczególności, w świetle dokonanego przeglądu 
zrealizowanych badań i ewaluacji, zasługuje na rozważenie wspieranie w formie zwrotnej 
inwestycji na rzecz dopasowania produktu / usługi do potrzeb rynków docelowych. W tym 
przypadku trzeba jednak zweryfikować, czy powinien być to odrębny instrument, czy np. 
wariant ogólnego wsparcia rozwojowego na rzecz inwestycji rozwojowych (na pewno nie 
należy duplikować działań o tożsamym zakresie podmiotowym i przedmiotowym, 
zróżnicowanych jedynie poziomem szczegółowości stawianego przed nimi celu: rozwój 
przedsiębiorstw vs. rozwój przedsiębiorstw poprzez wejście na rynki zagraniczne).  

Po drugie, w toku badania wybrzmiało pytanie ad hoc, czy projekty konkursowe są 
skuteczniejsze / efektywniejsze od tych wybieranych w trybie pozakonkursowym. Brak jest 
danych ilościowych, które mogłyby potwierdzić lub obalić tę hipotezę: nawet, jeśli koszty 
jednostkowe wskaźników o identycznym brzmieniu różnią się w tych dwóch podgrupach 
projektów, to jednak nie można abstrahować od wiedzy o tym, że co do zasady są to 
istotowo różne, zliczane zjawiska (np. „wsparcie przedsiębiorstwa” może przybierać 
drastycznie odmienne formy: od zaproszenia na konferencję, przez usługę doradczą po 
wysokie wsparcie dotacyjne). Przedstawiciele wybranych IZ / IP sugerowali niekiedy, że 
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wybór wykonawcy projektów systemowych jest „bezpieczniejszy”, jeśli odbywa się w drodze 
naboru pozakonkursowego, gdzie więcej kwestii można dokładnie zaplanować z 
beneficjentem, a on sam jest najczęściej trwałym elementem regionalnego ekosystemu 
wspierania przedsiębiorstw. Na pewno jest to opinia, z którą Wykonawca spotkał się już w 
przeszłości w innych projektach badawczych i która wydaje się być logicznie uzasadniona, 
jednak brak jest wymiernych dowodów na jej prawdziwość.  

Po trzecie, wątpliwości Wykonawcy budziło rozdrobnienie działań z zakresu marketingu 
terytorialnego, tj. podejmowanie ich w ramach ZIT oraz na poziomie regionu. Z jednej strony 
takie aktywności są z pewnością bardziej dopasowane do indywidualnych potrzeb 
poszczególnych MOF, niejako „szyte na miarę”. Z drugiej strony, bywają one niespójne z 
aktywnościami na poziomie województwa, przez co brak jest efektu synergii, wzajemnego 
wzmacniania budowania świadomości „marki” (miasta / regionu). Wydaje się, że kluczowe 
jest ujednolicenie tego rodzaju aktywności oraz wprowadzenie wspólnych elementów 
identyfikacji wizualnej. Dzięki temu, np. promocja Warszawy będzie równocześnie budować 
markę Mazowsza, a marketing regionalny Gdańska, Gdyni i Sopotu wzmocni pozytywne 
postrzeganie całego Pomorza itd. Analogiczne rozwiązanie mogłoby również zostać 
wprowadzone na poziomie całego kraju (tzn. włączenie do komunikacji regionalnej 
elementów identyfikacyjnych dla Polski).  

Kwestia, czy będzie się to wiązało z centralizacją działań z zakresu marketingu terytorialnego, 
czy też zostanie zrealizowane na drodze ścisłej współpracy samorządów województw z IP ZIT, 
jest wtórna z punktu widzenia osiągania pożądanego celu wzajemnego wzmacniania się 
efektów. Natomiast w badaniu zwrócono uwagę, że obsługa administracyjna działań z 
omawianego zakresu w regionach będzie bardziej efektywna na poziomie systemowym, jeśli 
będzie wdrażana wyłącznie na zasadach ogólnych, nie zaś w ramach mechanizmu ZIT.  

Ponadto, informacji o przebiegu interwencji oraz jej kluczowych aspektach, dostarcza 
przegląd zrealizowanych uprzednio badań i ewaluacji. 

Badanie realizowane przed rozpoczęciem wdrażania RPO WD 2014-2020 potwierdziło 
samoocenę regionu w zakresie niskiego poziomu internacjonalizacji sektora MŚP oraz 
konieczności podjęcia działań zaradczych przeciwdziałających temu problemowi. 
Ewaluatorzy uznali również, że założona, dotacyjna forma wsparcia jest właściwa. W 
przywoływanym opracowaniu zwrócono także uwagę na potencjalną synergiczność wsparcia 
oferowanego w ramach CT 1 względem umiędzynarodowienia gospodarki. Wreszcie, 
zarekomendowano wykonanie w 2019 r. badania pn. Ocena wsparcia RPO WD 2007-2013 na 
wzrost umiędzynarodowienia regionalnych MŚP36. Wykonana ocena ex-ante w zakresie 

 
36 Ewaluacja ex ante Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 
2014-2020. Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. i Ecorys Polska Sp. z o. o. na 
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Warszawa – Wrocław 
2014. 
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instrumentów finansowych nie zrewidowała powyższych spostrzeżeń. O ile zalecana jest 
kontynuacja inicjatywy JEREMIE, trudno uznać ją za instrument ukierunkowany stricte na 
wspieranie internacjonalizacji37. Podobnie zresztą aktualizacja oceny ex-ante nie odniosła się 
w sposób pogłębiony do wsparcia na rzecz umiędzynarodowienia dolnośląskich firm38. 
Kryteria oraz system wyboru projektów nie wykazały istotnych niedostatków mogących 
rzutować na jakość wdrażania ocenianego wsparcia39. Na półmetku wdrażania RPO WD 
2014-2020 dostrzeżono zagrożenie osiągnięcia zakładanej wartości docelowej wskaźnika 
Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe dla Działania 1.4 
Internacjonalizacja przedsiębiorstw. Uznano, że wynika to ze zbyt ambitnych założeń 
przyjętych na etapie programowania. Z kolei, jeśli chodzi o szacunki dot. przewidywanej 
liczby wspartych przedsiębiorstw (w tym firm otrzymujących dotację), prognozowano 
wówczas istotne przekroczenie zakładanej wartości docelowej40. Wreszcie, w wyniku 
badania poświęconego głównie problematyce wsparcia MŚP stwierdzono, że należy 
zrewidować model wspierania internacjonalizacji. Zauważono, że pomoc polegająca na 
przygotowaniu dokumentów (np. Planu eksportu) sama w sobie nie przyczynia się wydatnie 
do stymulowania umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. Wskazano, że pomoc na 
umiędzynarodowienie mogłaby być elementem szerszych aktywności związanych z 
wdrażaniem innowacji. Dostrzeżono również potrzebę opracowania ekspertyzy nt. dobrych 
praktyk w zakresie wspierania umiędzynarodowienia MŚP. Wreszcie, pozytywnie oceniono 
projekty grantowe oraz wskazano na konieczność rewizji mechanizmu ZIT w kontekście 
wspierania przedsiębiorstw (z zastrzeżeniem, że dwie ostatnie kwestie dot. ogólnie wsparcia 
dla firm, nie tylko w kontekście ich umiędzynarodowienia)41. 

 
37 Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych i mieszanych 
instrumentów finansowych w Województwie Dolnośląskim w okresie programowania UE 
2014-2020. Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. i IMAPP sp. z o.o. na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Warszawa 2014. 
38 Aktualizacja analizy ex-ante w zakresie możliwości zastosowania instrumentów 
finansowych w województwie dolnośląskim w okresie 2014-2020. Policy & Action Group 
Uniconsult sp. z o.o. i IMAPP sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Warszawa 2020. 
39 Ewaluacja bieżąca kryteriów i systemu wyboru projektów RPO WD 2014-2020 – raport 
końcowy. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Rynku Pracy „S-to-S” na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Warszawa 2017. 
40 Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WK dla potrzeb przeglądu śródokresowego, 
w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. EU-CONSULT Sp. z o. o. i GRUPA BST - 
BADANIA – ANALIZY - EWALUACJE – AUDYTY na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Dolnośląskiego, Gdańsk 2019. 
41 Ewaluacja efektów wsparcia przedsiębiorstw (w tym MŚP) oraz ich innowacyjności i 
internacjonalizacji w województwie dolnośląskim w perspektywie 2014-2020. Policy & 
Action Group Uniconsult sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Warszawa 2020. 
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Ocena ex ante RPO WK-P dość zdawkowo odnosi się do pomocy na rzecz 
umiędzynarodowienia firm, oceniając ją jako uzasadnioną teoretycznie – jednak w małym 
stopniu podbudowując tę ocenę na konkretnych danych dot. tego regionu. Podkreślono przy 
tym, że wsparcie na rzecz internacjonalizacji nie obrazuje dostatecznie wektora pożądanych 
zmian42. Ocena ex-ante instrumentów finansowych zwróciła uwagę, że wsparcie dotacyjne w 
projektach związanych z umiędzynarodowieniem nie wynika z luki finansowej, ale dążenia do 
osiągania złożonych celów. Zwrócono też uwagę, że wsparcie zwrotne mogłoby potencjalnie 
dotyczyć dostosowania produkcji do wymagań rynków zagranicznych – pozostaje jednak 
otwarte pytanie, na ile taki mechanizm byłby efektywny z administracyjnego punktu 
widzenia43. Zdanie to podtrzymano również w aktualizacji oceny ex-ante. Zauważono 
wprawdzie, że pewien zakres wsparcia inwestycyjnego wspierającego wchodzenie na rynki 
zagraniczne generuje przychód pozwalający na spłatę zobowiązań – wątpliwym jest jednak, 
czy zakres takiego instrumentu nie pokrywałby się z ogólną pomocą na inwestycje 
rozwojowe w firmie. Ewaluatorzy uznają zatem, że internacjonalizację można wspierać 
zwrotnie, ale nie rekomendują dublowania instrumentów pomocowych (jeśli mają tożsamy 
zakres, a inny cel)44. W innym, tematycznym badaniu zarekomendowano wyłączenie 
internacjonalizacji z profilowania branżowego obszarów interwencji. Wskazano również, że 
cele dot. umiędzynarodowienia mogą nie zostać osiągnięte z powodu kryzysu 
pandemicznego45. 

W toku ewaluacji mid-term dokonano syntetycznego podsumowania wsparcia na rzecz 
internacjonalizacji udzielanego w regionie, które warto zacytować. Zauważono, że: „granty 
udzielane są na udział w targach zagranicznych i (w mniejszym zakresie) na doradztwo w 
zakresie rozwoju eksportu lub opracowanie strategii internacjonalizacji dla początkujących 
eksporterów; wartość grantów ograniczona jest do max 200 tys. euro. Pożyczki finansują 
szerszy wachlarz działań, w tym działania inwestycyjne, marketingowe, administracyjne, 
niezbędne do rozpoczęcia / rozwoju eksportu, a także wdrożenie technologii ICT. Przy czym 

 
42 Ewaluacja ex-ante kujawsko-pomorskiego regionalnego programu operacyjnego na lata 
2014-2020. Agrotec Polska Sp. z o. o. i Ecorys Polska Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Warszawa 2013. 
43 Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie kujawsko-
pomorskim w latach 2014-2020. Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. i IMAPP sp. z 
o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Warszawa 
2014. 
44 Aktualizacja ewaluacji ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w województwie 
kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, wraz ze świadczeniem usług doradczych. Policy & 
Action Group Uniconsult sp. z o.o. i IMAPP sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Warszawa 2016. 
45 Ocena wsparcia przedsiębiorstw z środków EFRR w ramach RPO WK-P 2014-2020. 
Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. Poznań 2021. 
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w przypadku pożyczek, należy rozważyć obniżenie ich minimalnej kwoty z obecnych 300 tys. 
zł, która niejednokrotnie jest zbyt wysoka w stosunku do potrzeb przedsiębiorców46”. 

Badania dot. RPO WL 2014-2020 w ograniczonym stopniu odnoszą się do problematyki 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw. W czasie przeglądu śródokresowego zwrócono 
uwagę, że przedsiębiorcy są zainteresowani aktywnościami związanymi z wejściem na rynki 
zagraniczne, ponieważ muszą szukać alternatyw względem z jednej strony ograniczającego 
dostępność dla polskich firm rynku rosyjskiego, a z drugiej – rynku brytyjskiego w realiach 
postbrexitowych (gdzie uprzednio oba te kierunki eksportu były istotnymi dla lubelskich 
przedsiębiorców). Doceniono także wolę dążenia do wejścia na wyższe ogniwa łańcuchów 
wartości47. Ocena ex-ante dot. instrumentów finansowych na lata 2014-2020 w ogóle nie 
traktowała działań związanych z internacjonalizacją jako obszarów potencjalnego, zasadnego 
stosowania wsparcia zwrotnego48. Co ciekawe, podjęto już tutaj również próbę analogicznej 
oceny ex-ante na lata 2021-202749. Jako potencjalnie konkurencyjne dla wsparcia zwrotnego 
na rzecz internacjonalizacji, autorzy opracowania wskazali następujące produkty finansowe 
BGK: Program rządowy Finansowe Wspieranie Eksportu/ Program DOKE/ Wsparcie funduszy 
/ Wspieranie przedsiębiorczości z wykorzystaniem poręczeń i gwarancji BGK poręczeniowych 
dla MŚP.  

Równocześnie, zrealizowane badanie dotychczasowych i potencjalnych wnioskodawcach 
wykazało, że ogółem dla 19,4% z nich największym problemem w zakresie wzrostu 
konkurencyjności było niewystarczające wsparcie w zakresie promocji i internacjonalizacji 
produktów/usług przez MMŚP (z zastrzeżeniem, że respondenci mogli wskazać do 5 
odpowiedzi)50. Wsparciem na rzecz promocji i internacjonalizacji innowacyjnych 
przedsiębiorstw było zainteresowanych 35,2% ankietowanych, zaś promocją gospodarki 
regionalnej – 26,0%. Dotacje na marketing gospodarczy były postrzegane przez 32,2% 

 
46 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WK-P na lata 2014-2020 dla 
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. 
IMAPP sp. z o.o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-
Pomorskiego. Warszawa 2019 
47 Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego i systemurealizacjiRPOWL2014-2020dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Evalu Sp. z p. 
o. i Ecorys Polska Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego. Warszawa 2019. 
48 Ocena ex-ante instrumentów finansowych w RPO WL 2014-2020. WYG PSDB Sp. z o. na 
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Warszawa, brak datowania. 
49 Ocena ex-ante wykorzystania instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 
2021-2027 w województwie lubelskim. EU-CONSULT sp. z o.o. na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Gdańsk 2021. 
50 Badanie ankietowe wśród potencjalnych wnioskodawców w zakresie ich zapotrzebowania 
na wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Pracownia Badań i Doradztwa 
“Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Lubelskiego. Poznań 2020. 
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ankietowanych jako najskuteczniejsza forma wsparcia MMŚP (czwarta pozycja w rankingu 
dziesięciu ocenianych form; można było wybrać maksymalnie pięć z nich – liderem pod 
względem liczby wskazań okazały się dotacje na realizację projektów B+R, wybrane przez 
65,6% osób)51. Badania jakościowe pogłębiające zrozumienie wyników ankiet nie dostarczyło 
dodatkowej wiedzy dot. preferowanego wsparcia na rzecz przedsiębiorców, chociaż 
zwrócono uwagę na celowość włączenia do łańcucha aktywności marketingowych również 
lubelskich instytucji naukowych52. 

W województwie lubuskim u początku trwającej perspektywy finansowej ewaluator ex-ante 
nie odniósł się w sposób zasadniczy do problematyki umiędzynarodowienia gospodarki53. 
Jedyne spostrzeżenie w analizowanym zakresie dot. zgodności ocenianego projektu RPO 
względem zapisów Programu Rozwoju Przedsiębiorstw do 2020 (m.in. w zakresie 
umiędzynarodowienia firm). Z kolei rozważając finansowanie zwrotne, zauważono 
konieczność respektowania „zakazu udzielania pomocy przyznawanej na działalność 
związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, produktów, tworzeniem 
i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z 
prowadzeniem działalności wywozowej. Dopuszczalna jest natomiast pomoc, związana z 
uczestnictwem w targach i misjach gospodarczych oraz na badania i doradztwo związane z 
przygotowywaniem działalności eksportowej54”. Poza argumentami prawnymi, opracowanie 
nie odnosi się zasadniczo do ekonomicznych argumentów „za” lub „przeciw” stosowaniu 
wsparcia zwrotnego na rzecz internacjonalizacji. Aktualizacja oceny również nie wydaje się 
rozstrzygająca. Autorzy zauważają wprawdzie, że tzw. „pożyczka mała” zapewne nie pozwoli 
na rozwój poprzez wejście na zagraniczne rynki i wskazują, że może temu służyć „pożyczka 
duża” / pozostałe wsparcie w ramach Działania 1.5 Rozwój sektora MŚP – jednak w opisach 
tychże brak jest bezpośredniego odniesienia do uzasadnienia dla zwrotnego finansowania 
umiędzynarodowienia firm55. Badanie mid-term wskazało z kolei na zasadniczo zadowalający 

 
51 Tamże. 
52 Panele eksperckie przeprowadzone wśród potencjalnych wnioskodawców w zakresie ich 
zapotrzebowania na wsparcie w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. Pracownia 
Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego. Poznań 2020. 
53 Ewaluacja ex-ante Projektu Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. ASM - 
Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego. 2014. 
54 Ocena ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-2020 w 
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020. Agrotec Polska Sp. z o. o. na 
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego. Warszawa 2015. 
55 Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych w perspektywie finansowej 2014-
2020 wraz z oceną ryzyka dla gwarancji w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – 
Lubuskie 2020. WYG PSDB Sp. z o.o. i Evalu Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Lubuskiego. Warszawa, brak datowania. 
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stan wdrażania Działania 1.4 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP, nie 
formułując rekomendacji w jego zakresie56. 

W przypadku województwa łódzkiego, badanie śródokresowe wykazało zadowalający stan 
interwencji ukierunkowanej na internacjonalizację. Niesatysfakcjonujące jawiło się jedynie 
wykonanie wskaźnika „Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie publiczne dla 
przedsiębiorstw (dotacje)”, jednak prognozy eksperckie wykazały, że nie powinno to 
stanowić o negatywnej ocenie wdrażania czy potencjału dla implementacji PI 3b w RPO WŁ 
2014-202057. W ocenie ex-ante dot. IFów nie wskazano żadnych zaleceń dla analizowanego 
obszaru, chociaż wskazano na interesujący przypadek Portugalii, w której internacjonalizacja 
jest wspierana w formie zwrotnej58. 

Małopolska jest regionem o olbrzymim potencjale rozwojowym i z powodzeniem wdraża 
przedsięwzięcia internacjonalizacyjne59. Ważnym spostrzeżeniem z badania poświęconego 
wsparciu MŚP jest konstatacja, że „instrumenty promocji eksportu mają istotny wpływ na 
sukces międzynarodowy firm, choć największe znaczenie ma innowacyjność i determinacja 
przedsiębiorcy by rozwijać firmę i jej działalność eksportową od momentu wejścia na rynek 
zagraniczny60”. Podobne przekonanie przewijało się również w toku niniejszej ewaluacji. W 
toku ewaluacji mid-term zauważono, że wskaźnik „Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie” uwzględnia zarówno wsparcie finansowe, jak i pozafinansowe z obszaru 
internacjonalizacji – co zostało przeoczone na etapie prognozowania jego wartości 
docelowej – i stanowiło podstawę dla sformułowania rekomendacji dot. aktualizacji prognoz 
wskaźnikowych. Zauważono wówczas również, że „istnieje wśród małopolskich MŚP 
praktycznie nieograniczony popyt na bezpośrednie dofinansowanie internacjonalizacji w 
poddziałaniu 3.3.2, w szczególności po wprowadzeniu uproszczeń umożliwiających 

 
56 Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego RPO WK dla potrzeb przeglądu śródokresowego, 
w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. ASM – Centrum Badań i Analiz Rynku, 
brak datowania. 
57 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WŁ 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Evalu Sp. z p. 
o. i Ecorys Polska Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. 
Warszawa 2013. 
58 Ocena trafności zastosowania instrumentów finansowych oraz możliwości wdrożenia 
pomocy zwrotnej i wsparcia opartego na wejściach kapitałowych w ramach RPO WŁ 2014-
2020. Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o. o. i IMAPP Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego. Warszawa 2017. 
59 Raport z realizacyjnej części badania: „Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, 
innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO 
WM na lata 2014-2020 – etap I”. Evalu Sp. z o. o. i STOS na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Warszawa, brak datowania.  
60 Tamże, s. 82. 
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rozliczanie ryczałtowe części wydatków kwalifikowalnych61”. Jeśli chodzi o zasadność 
zastosowania wsparcia zwrotnego, w opinii ewaluatora „jedynym teoretycznie możliwym do 
finansowania za pomocą instrumentów finansowych typem projektu mogłyby być „działania 
zmierzające do dostosowania produkcji (produktu i jego właściwości) do wymagań 
docelowego rynku zagranicznego62”. 

Ocena wsparcia na rzecz internacjonalizacji w województwie mazowieckim wykazała, że 
cieszy się ono zainteresowaniem założonej grupy docelowej, jednak osiągane w jego wyniku 
rezultaty nie są spektakularne. Zwrócono uwagę, że udzielona pomoc sprzyja rozwijaniu 
przyjętej ścieżki internacjonalizacji, ale raczej nie wiąże się z kreowaniem zupełnie nowych 
modeli umiędzynarodowienia. Dla 87% badanych beneficjentów, otrzymane wsparcie 
wpisywało się w długoterminowe plany strategiczne przedsiębiorstwa. Jedynie 2,5% 
ankietowanych – w przypadku nieotrzymania wsparcia z RPO WM 2014-2020 – całkowicie 
zrezygnowałoby z realizacji planowanych działań. W opracowaniu wskazano na ważny 
wniosek z badań jakościowych: oferta pomocowa nie tyle kształtuje pozytywne postawy 
proeksportowe wśród tych, którzy nie przejawiali wcześniej takich inklinacji, ile umacnia 
posiadane już wcześniej dążenia do umiędzynarodowienia. Argumentowano to m.in. wysoką 
barierą wejścia sprawiającą, że realizacji projektów podejmują się na ogół przedsiębiorcy o 
konkretnych, sprecyzowanych planach rozwojowych. Co ciekawe, powyższy wniosek 
znajdował swoje nieoczywiste przejawy. Przykładowo, beneficjenci wsparcia na rzecz 
internacjonalizacji wskazywali w zasadzie na wyłącznie 2 zasadnicze bariery dla 
umiędzynarodowienia: deficyty językowe oraz w zakresie posiadanych środków finansowych 
na potrzeby rozwoju produktów/usług na rynki zagraniczne. W przypadku pozostałych 
przedsiębiorstw, katalog dostrzeganych obaw był daleko szerszy oraz deklarowany przez 
wyższy udział (nawet 10-krotnie) badanych.  

Ewaluatorzy realizujący projekt zalecili, aby równolegle wdrażany był model z instytucją 
publiczną pełniącą funkcję operatora (korzystne dla mniejszych firm o ograniczonych 
doświadczeniach internacjonalizacyjnych i/lub z wdrażaniem projektów współfinansowanych 
z FE), jak i model o wsparciu adresowanym wprost do firm (potencjalnie wartościowsze dla 
podmiotów już aktywnych na rynkach międzynarodowych, posiadających skonkretyzowane 
strategie eksportowe itd.) Co ważne, o ile 78,6% badanych preferowało wsparcie w postaci 
dotacji bezzwrotnej, dla 40,5% ankietowanych pożądaną formą pomocy były pożyczki lub 

 
61 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego i finansowego RPO WM 2014 2020 dla 
potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. LB&E 
I EGO na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego, 2019. 
62 Aktualizacja analizy w zakresie możliwości zastosowania zwrotnych instrumentów 
finansowych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego 
na lata 2014-2020. Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. i IMAPP sp. z o.o. na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Warszawa 2015. 
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kredyty na preferencyjnych warunkach (respondenci mogli wskazać maksymalnie 2 
odpowiedzi)63. 

Na etapie przeglądu śródokresowego pozytywnie oceniono wsparcie na rzecz 
internacjonalizacji w województwie opolskim. Wskazano, że trafnie odpowiada ono na 
potrzeby grupy docelowej i cieszy się zainteresowaniem przedsiębiorstw. Wyzwaniem z 
systemowego punktu widzenia było liczenie wskaźników (dot. liczby wspartych 
przedsiębiorstw) wg unikatowych numerów NIP – podczas gdy firmy z Opolszczyzny chętnie 
aplikowały o pomoc więcej niż raz. Powodowało to, że dane monitoringowe nie obrazowały 
w pełni skali wsparcia na rzecz umiędzynarodowienia firm w regionie. Tymczasem fakt, że 
przedsiębiorstwa kontynuowały i rozwijały swoje umiędzynarodowienie poprzez realizację 
kolejnych projektów to całościowo pozytywne zjawisko, które pozwalało uniknąć 
rozproszenia efektów interwencji64. 

Przedsiębiorcy z Pomorza pozytywnie oceniają działalność Pomorskiego Brokera 
Eksportowego – aż 93% badanych odbiorców jego usług, chciałoby dalej korzystać z jego 
wsparcia. Doceniono m.in. przejrzystość zasad ubiegania się o pomoc oraz jej zakres. Z 
systemowego punktu widzenia, wartościowym elementem projektu jest jego partnerski 
charakter pozwalający na synergię wiedzy i umiejętności poszczególnych jego realizatorów65. 
Województwo pomorskie przewidziało również wsparcie na rzecz umiędzynarodowienie firm 
(poprzez kontynuację przedsięwzięcia strategicznego Pomorski Broker Eksportowy) w latach 
2021-2027. Takie podejście zostało pozytywnie ocenione przez wykonawcę ewaluacji ex-
ante66. 

W przypadku województwa świętokrzyskiego – po osiągnięciu przez projekt systemowy 
zakładanych rezultatów – zalecono realokowanie środków z Działania 2.4 Promocja 

 
63 Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-2020 
nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP”. Ecorys Polska Sp. z o. o. na 
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Warszawa 2020. 
64 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WO 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Ecorys Polska 
Sp. z o. o. i Evalu Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Mazowieckiego. Warszawa 2019. 
65 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Ecorys Polska 
Sp. z o. o. i Evalu Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Warszawa 2019. 
66 Ocena ex ante projektów dokumentów strategicznych i programowych województwa 
pomorskiego dla perspektywy finansowej 2021+Etap 2 –Ocena ex ante projektu Fundusze 
Europejskie dla Pomorza 2021-2027. LB&E Sp. z o.o. – Lider Konsorcjum, Bartosz Ledzion 
EGO –Evaluation for Government Organisation S.C. –Partner Konsorcjum I Karol Olejniczak 
EGO –Evaluation for Government Organizations S.C. –Partner Konsorcjum na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Warszawa 2021. 
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gospodarcza kluczowych branż gospodarki regionu na inne, strategicznie istotne obszary 
interwencji67. 

Podsumowanie RPO WiM w zakresie wsparcia przedsiębiorstw wskazuje, że „wsparcie w 
ramach RPO WiM istotnie przyczyniło się do zwiększenia ekspansji przedsiębiorstw na rynki 
europejskie i pozaeuropejskie. Efekt netto realizacji projektów w ramach RPO WiM wyniósł 
odpowiednio +8,8 p.p. dla rynków pozaeuropejskich oraz +10,0 p.p. dla rynków 
europejskich68”. W ewaluacji zwrócono również uwagę, że IOB zasadnie – z uwagi na ich 
doświadczenie i know-how - mogą być pośrednikami (operatorami) w ramach większych 
projektów internacjonalizacyjnych69. 

W województwie wielkopolskim dostrzeżono duże zainteresowanie przedsiębiorców 
aktywnością związaną z wchodzeniem na rynki zagraniczne. Ewaluator dokonujący przeglądu 
śródokresowego pozytywnie ocenił również złożony, kompleksowy projekt samorządu 
województwa pn. Gospodarna Wielkopolska70. 

Ewaluacja śródokresowa PO IR 2014-2020 przede wszystkim pozytywnie ocenia 
(dowartościowuje) fakt, że Program ukierunkowany na B+R+I zawiera w sobie komponent 
internacjonalizacyjny. Zdaniem autorów, świadczy to o dążeniu twórców Programu do 
kompleksowego zaadresowania potrzeb przedsiębiorców i może być wskazówką przy 
projektowaniu założeń FE NG 2021-2027. W badaniu podsumowano, że działanie 3.3 
charakteryzowało się korzystnymi warunkami aplikowania i realizacji projektów, dzięki 
którym zainteresowanie firm ubieganiem się o wsparcie było bardzo wysokie. Zauważono 
również znaczną poprawę aktywności oraz skuteczności w ubieganiu się o wsparcie z zakresu 
internacjonalizacji klastrów pomiędzy okresem do 2017 r. oraz od 2018 r. Uzasadniono to 
następującymi czynnikami: „1) w 2018 roku kończył się klastrom status Krajowych Klastrów 
Kluczowych i, wskutek braku wiedzy odnośnie przyszłej polityki wobec nich, klastry zostały 
zmotywowane do wykorzystania potencjalnie ostatniej szansy na pozyskanie środków 
europejskich, 2) zmieniła się ustawa wdrożeniowa, dzięki czemu można było poprawiać 
wnioski na etapie oceny merytorycznej i tym samym poziom odrzucanych wniosków 
znacząco się obniżył; 3) wprowadzono możliwość rozliczania projektu w sposób ryczałtowy; 
4) podwyższono poziom kosztów kwalifikowalnych do 10 mln zł; 5) prowadzono szeroko 

 
67 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. LB&E I EGO 
na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, 2019. 
68Ocena wpływu RPO WiM 2014-2020 na konkurencyjność i innowacyjność przedsiębiorstw z 
województwa warmińsko-mazurskiego. Innoreg Sp. z o.o. na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Rzeszów 2021, s. 8 
69 Tamże. 
70 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego WRPO 2014+ dla potrzeb przeglądu 
śródokresowego. Evalu Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Wielkopolskiego, 2019. 
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zakrojoną akcję informacyjną skierowaną do koordynatorów klastra, zachęcającą do 
składania wniosków”71. 

W przypadku PO PW 2014-2020 jedna z ewaluacji wykazała nieefektywną konstrukcję 
wsparcia w Działaniu 1.2. Zwrócono uwagę, że duży nacisk na ocenę pomysłu został 
położony w etapie I (kiedy jeszcze niewiele wiadomo o planowanej strategii 
internacjonalizacji), z kolei etap II w nikłym stopniu uwzględnia kluczowe (z punktu widzenia 
logiki interwencji) kryteria oceny. Zalecono, aby przeprowadzać ocenę projektów w postaci 
panelu eksperckiego oraz dokonywać ewaluacji opracowanego wcześniej „Modelu 
biznesowego internacjonalizacji” jako elementu oceny merytorycznej w etapie II72.  

W badaniach ewaluacyjnych realizowanych na zlecenie województw podlaskiego, 
podkarpackiego, śląskiego i zachodniopomorskiego brak jest wniosków i rekomendacji dot. 
umiędzynarodowienia firm, które mogłyby stanowić wskazówkę dla szerszego 
programowania wsparcia w tym zakresie. Na Podlasiu w toku ewaluacji mid-term 
stwierdzono, że dla Działania 1.4.1. (typ 4A i 4B) brak jest większych problemów z realizacją 
zaplanowanych aktywności, a wartości docelowe wskaźników powinny zostać osiągnięte (a 
nawet przekroczone). Co istotne, sam raport zawiera konstatację „Wzrost konkurencyjności 
firm może być także efektem promocji ich oferty na rynkach międzynarodowych czy efektem 
skorzystania z zaawansowanych usług doradczych (poddziałanie 1.4.1)73”. Takie 
spostrzeżenie uzasadnia przyjęte w niniejszym badaniu założenie, że w województwie 
podlaskim wspieranie internacjonalizacji ma pośredni charakter (tzn. jest narzędziem do 
osiągania innego, nadrzędnego celu). W przypadku Podkarpacia, większość wniosków z 
ewaluacji mid-term formułowana jest na poziomie całego Działania 1.4, nie analizując 
odrębnie projektów pozakonkursowych Podkarpacka Platforma Wsparcia Biznesu oraz 
Promocja Gospodarcza Województwa Podkarpackiego74. Badanie zrealizowane na Śląsku 
wskazało na niskie zainteresowanie Działaniem 1.3 (co może stanowić przesłankę do 

 
71 Ewaluacja mid-term postępu rzeczowego Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 
2014-2020. LB&E Sp. z o.o. i EGO S.C na zlecenie Ministerstwa Funduszy i Polityki 
Regionalnej, 2019, s. 51. 
72 Ewaluacja systemu wyboru projektów w Programie Operacyjnym Polska Wschodnia 2014-
2020. Policy & Action Group Uniconsult sp. z o.o. i IMAPP sp. z o.o. na zlecenie Ministerstwa 
Funduszy i Polityki Regionalnej. Warszawa 2016. 
73 Ewaluacja mid-term dot. postępu rzeczowego RPOWP 2014-2020 dla potrzeb przeglądu 
śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. LB&E Sp. z o.o. i EGO 
S.C na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, 2019, s. 200. 
74 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WP 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Ecorys Polska 
Sp. z o. o. i Evalu Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Pomorskiego. Warszawa 2019. 
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ostrożniejszego angażowania IOB w aktywności internacjonalizacyjne)75. Wreszcie, mid-term 
RPO WZ 2014-2020 wskazuje jedynie, że Działanie 1.14 jest interwencją o wysokiej 
skuteczności (mierzonej stopniem osiągnięcia wartości końcowej zaplanowanej na 2023 r. 
według wniosków o płatność) – nie formułuje jednak żadnych zasadniczych wniosków czy 
zaleceń jego dotyczących76. W innym badaniu zrealizowanym na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego przedstawiono szereg dobrych 
praktyk z zakresu internacjonalizacji (głównie w kontekście RIS, a nie jedynie 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw). Akcentując jednak potrzebę angażowania 
zróżnicowanych interesariuszy w procesy rozwoju oraz korzystania z koncepcji poczwórnej 
helisy, w gronie realizatorów dobrych praktyk przedstawiono Pomorski Broker Eksportowy. 
W opinii autorów opracowania, kluczowa zaleta tego typu wsparcia to możliwość 
przeniesienia przez przedsiębiorstwo odpowiedzialności związanej z procesem wdrażania 
złożonych projektów na IOB. Operator takiego projektu przejmuje na siebie szereg 
uciążliwych zadań, które pierwotnie leżą po stronie przedsiębiorstwa, np. dokumentacja 
wydatków, rozliczanie projektu itd.77 

DANE I METODY ANALIZY MODELOWEJ I EKONOMETRYCZNEJ  

Podstawą badania makroekonomicznego były dane o wydatkowaniu funduszy strukturalnych 
UE we wszystkich dotychczasowych perspektywach finansowych od roku 2000 do 2019. 
Uwzględnienie całego okresu wynika z przyczyn ekonometrycznych i modelowych – pozwala 
na uzyskanie znacznie bardziej wiarygodnych wyników niż skupienie się tylko na jednej 
perspektywie finansowej. To samo można powiedzieć o zakresie przedmiotowym 
interwencji. Z tego względu w badaniu makroekonomicznym uwzględniono wszystkie 
fundusze strukturalne UE tj.: Fundusz Spójności, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, 
Europejski Fundusz Społeczny, Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich, Europejski Fundusz Morski i Rybacki, Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym oraz Inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych. Dane o wydatkowaniu 
ww. środków pobrano z baz Komisji Europejskiej („Historic EU payments - regionalised and 
modelled | Data | European Structural and Investment Funds (europa.eu)”) wykorzystując w 
badaniu z jednej strony dane dot. Polski, a z drugiej (estymacja modelu ekonometrycznego) 
także i dla innych krajów członkowskich UE. Z punktu widzenia makroekonomicznego 

 
75 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WSL 2014-2020 oraz wkładu 
Programu w realizację unijnej strategii EU 2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego. 
Pracownia Badań i Doradztwa “Re-Source” Korczyński Sarapata sp.j. na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Śląskiego. Poznań 2019. 
76 Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPO WZ 2014-2020 dla potrzeb 
przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania. Ecorys Polska 
Sp. z o. o. i Evalu Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Zachodniopomorskiego. Warszawa 2019. 
77 Rola RPO WZ we wzmacnianiu regionalnych inteligentnych specjalizacji. Bluehill Sp. z o.o. na zlecenie 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Zachodniopomorskiego. Warszawa 2020. 

https://cohesiondata.ec.europa.eu/Other/Historic-EU-payments-regionalised-and-modelled/tc55-7ysv
https://cohesiondata.ec.europa.eu/Other/Historic-EU-payments-regionalised-and-modelled/tc55-7ysv
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fundusze strukturalne dzielą się na wydatki o charakterze konsumpcji publicznej (np. 
większość wydatków EFS, pomoc techniczna, wydatki na płace w projektach itp.) lub 
inwestycji (infrastruktura, zakup maszyn i urządzeń, B+R itp.). Oba typy mają inny wpływ w 
krótkim i długim okresie na import i eksport, dlatego do celów symulacji dokonano podziału 
danych wydatkowych na obie kategorie, kierując się przy tej czynności informacjami z opisu 
programów na stronach Komisji Europejskiej.   

Wykres 1. Wydatkowanie funduszy strukturalnych w Polsce w latach 2000-2019 (% PKB) 

 

Źródło: Komisja Europejska, Eurostat 

Analizy wpływu dokonano na dwa sposoby. Dla części wskaźników – dotyczących stopnia 
otwartości gospodarki, dynamiki handlu zagranicznego, liczby eksportowanych produktów 
oraz udziału w światowym eksporcie zastosowano model VESPA3 przystosowany do analizy 
wpływu wydatków publicznych na główne zmienne makroekonomiczne w tym eksport i 
import. Model VESPA strukturalnym modelem makroekonomicznym opartym o metodologię 
dynamicznej stochastycznej równowagi ogólnej (model klasy DSGE ang. dynamic stochastic 
general equilibrium). Oznacza to, że opisuje on gospodarkę jako wynik interakcji szeregu 
podmiotów gospodarujących uwzględniających oczekiwania co do przyszłej sytuacji 
gospodarczej (model dynamiczny), decyzje ekonomiczne podejmowane są w warunkach 
niepewności (model stochastyczny), gospodarstwa domowe i firmy reagują na impulsy 
gospodarcze (szoki) uwzględniając oczekiwania innych podmiotów, a rynki się równoważą za 
pośrednictwem mechanizmów cenowych (model równowagi ogólnej). 
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Model pozwala na analizę wpływu, jaki interwencje publiczne – w tym te dokonywane w 
ramach polityki spójności UE - oddziałują na gospodarki województw i całego kraju. 
Ograniczenia budżetowe w modelu uwzględniają strukturę transferów otrzymywanych z UE 
oraz wpłacanych do budżetu, co efektywnie wprowadza do modelu zjawisko kosztu 
alternatywnego (najlepszego dostępnego wykorzystania tych samych środków 
krajowych/europejskich). Procesy optymalizacyjne następują w oparciu o decyzje 
podejmowane przez przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe zakładając za dane: 
interwencję sektora publicznego (podatkowo-wydatkową), interwencję finansowaną ze 
środków europejskich oraz funkcjonowanie zagranicy, prowadząc do ustalenia się cen 
względnych i ostatecznej postaci równowagi podaż-popyt. Model jest modelem gospodarki 
otwartej, a więc uwzględnia eksport, import i saldo wymiany z zagranicą, a także przepływy 
kapitałowe. Umożliwia to badanie wpływu interwencji w postaci wydatkowania środków 
funduszy strukturalnych UE na główne wskaźniki ilościowe opisujące zjawisko 
internacjonalizacji firm z perspektywy makroekonomicznej. Szczegółowy opis modelu 
VESPA3 zawarto w raporcie metodologicznym.  

Drugą zastosowaną metodą analizy makroekonomicznej był model ekonometryczny. W 
literaturze przedmiotu nie ma badań analizujących wpływ funduszy UE wprost na handel 
międzynarodowy. Przeważają w niej badania dot. konwergencji gospodarczej, a więc wpływu 
wydatkowania funduszy UE na wzrost produktywności czy PKB. Wiąże się to z tym, że 
podstawowym zadaniem polityk strukturalnych jest stymulacja rozwoju oraz spójności 
regionalnej i społecznej krajów członkowskich UE. Zarazem handel międzynarodowy w 
krajach członkowskich UE jest stymulowany przede wszystkim samym istnieniem Jednolitego 
Obszaru Gospodarczego i daleko idącą liberalizacją handlu w granicach UE. Wzrost PKB wiąże 
się jednak ze zmianą strukturalną w postaci m.in. wzrostu stopnia złożoności gospodarki 
(economic complexity) czy zmianą jej kompozycji sektorowej i produktowej. Dlatego metodę 
ekonometryczną zastosowaliśmy do oszacowania wpływu wydatków publicznych 
(konsumpcji i inwestycji finansowanych ze środków publicznych) na PKB, w drugim kroku 
korelując PKB ze wskaźnikami opisującymi jakość internacjonalizacji gospodarek UE: Indeks 
penetracji rynków eksportowych (EMPI), Indeks koncentracji produktowej Hirschmana 
Herfindala (HHI), indeks złożoności eksportowej (ECI) oraz indeks zaawansowania 
technicznego eksportu (ETAI) oraz indeks przewagi komparatywnej (RCA). Wedle tej 
koncepcji wydatki działają na produktywność PKB co wiąże się ze zmianą skali eksportu, ale i 
ze zmianą jego struktury.  
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Ramka 1. Zmienne wykorzystane w modelu konwergencji 

Zmienną objaśnianą w modelu, czyli y, jest średnioroczne tempo wzrostu odnotowane w 
danym kraju.  

Pierwszy blok zmiennych wyjaśniających stanowią zmienne kontrolujące punkt startu – 
odzwierciedlają one przewidywanie teorii wzrostu gospodarczego zgodnie z którym kraje 
wyjściowo uboższe mogą rozwijać się szybciej: 

• x – podstawowa zmienna obecna w każdej z alternatywnych specyfikacji. Zgodnie z 
przyjmowaną przez nas hipotezą konwergencji jest to produktywność liczona jako 
PKB wytworzone w ciągu godziny pracy. Źródłem danych jest: Total Economy 
Database.  

• 𝒙𝒙𝟐𝟐 – zmienna będąca kwadratem zmiennej x. Wprowadzona do badania ze 
względu na przypuszczenie, że konwergencja produktywności nie ma charakteru 
liniowego. 

Drugi blok zmiennych wyjaśniających to zmienne dołączone do modelu ze względu na 
przewidywania ekonomii instytucjonalnej: 

• Freedom – indeks wolności gospodarczej Instytutu Frazera. Włączony do badania 
w celu uchwycenia zależności między wzrostem gospodarczym a jakością instytucji 
gospodarczych. Źródło: Frazer Institute.  

• Empprot – ochrona zatrudnienia (Employment protection) mierzona wskaźnikiem 
OECD. Włączenie wskaźnika do modelu uzasadnione jest przewidywaniami 
ekonomii instytucjonalnej i schumpeteriańskiej teorii wzrostu.  

• PMR – regulacje rynku produktów mierzone wskaźnikiem OECD. Zgodnie z teorią 
instytucjonalną oraz przytaczanymi badaniami empirycznymi powinny wpływać 
negatywnie na wzrost wydajności.  

• Logturnover – logarytm  obrotów giełdowych zrelatywizowanych do PKB będący 
miarą rozwoju rynku kapitałowego. Źródło: Bank Światowy, Global Financial 
Database 2013. 

• G – udział konsumpcji publicznej w PKB. W oparciu o teorię instytucjonalną 
zakładamy ujemny ich wpływ na produktywność, zwłaszcza po przekroczeniu 
pewnego poziomu, o ile większe wydatki publiczne nie oznaczają automatycznie 
poprawy jakości rządzenia. Źródło: Bank Światowy, World Development Indicators. 

Trzeci blok zmiennych wyjaśniających to zmienne dołączone do modelu ze względu na 
koncepcję kompetencji poznawczych oraz teorię innowacyjnego wzrostu oraz przeskoku 
technologicznego: 

• Cognitive – zmienna skonstruowana przez Hanushka (2009) dla uchwycenia 
średniego poziom kompetencji poznawczych mierzonych testami PISA, TIMS i 
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PIRLS. Uzasadnieniem włączenia do modelu jest przewidywany przez teorię wpływ 
poprawy kapitału ludzkiego na wzrost gospodarczy. 

• Complexity – wskaźnik mierzący złożoność gospodarki. Jego wprowadzenie do 
badania uzasadnione jest przez teorię przeskoku technologicznego i teorię 
innowacyjnego wzrostu. Źródło: The Observatory of Economic Complexity. 

• Inwestycje – udział inwestycji w PKB. Inwestycje przyczyniają się do wzrostu 
produktywności poprzez dokapitalizowanie gospodarki oraz wzrost 
produktywności wieloczynnikowej. Źródło danych: Bank Światowy, World 
Development Indicators.  

• B+R – udział wydatków na badania i rozwój w PKB. Zgodnie z teorią innowacyjnego 
wzrostu badania i rozwój powinny korzystnie wpływać na wzrost. Źródło: Bank 
Światowy, World Development Indicators. 

• Rolnictwo – udział osób zatrudnionych w rolnictwie. Zgodnie z teorią przeskoku 
technologicznego zakładamy dodatni wpływ tego wskaźnika na wzrost. Źródło: 
Bank Światowy, World Development Indicators. 

W praktyce, ze względu na dostępność danych, nasze badanie ograniczyło się do okresu 
1960-2015 lub nawet 1970-2015, gdy uwzględnialiśmy bardziej szczegółowe zmienne. 
Liczba krajów wahała się od 21 do 59 w zależności od dostępności danych. Z próby 
usunięte zostały państwa będące znaczącymi eksporterami ropy naftowej, gdyż ich 
obecność zakłócałaby oszacowania dokonywane dla pozostałych krajów. Ze względu na 
przyjęte okna czasowe uzyskane współczynniki należy podzielić przez 30 by uzyskać 
oszacowanie wpływu danego czynnika na roczną dynamikę wzrostu.  

Źródło: Opracowanie własne. 

Uzyskane wyniki potwierdziły oczekiwania teoretyczne wskazując na pozytywny wpływ 
inwestycji publicznych i ujemny wpływ konsumpcji publicznej na produktywność i PKB w 
długim okresie. W strukturze funduszy UE przeważają wydatki inwestycyjne zaś ich 
oszacowany wpływ na wzrost jest pozytywny. W ujęciu rocznym model wskazuje, że wydatki 
UE zwiększają wzrost o ok. 0,2% co przekłada się w okresie 20 lat na ok. 4% wyższe PKB. W 
wypadku konsumpcji oszacowanie jest odwrotne – zwiększenie wydatków obniża PKB w 
długim okresie o ok. 1%. Per saldo polityka UE zwiększa poziom produktu w Polsce o ok 3% 
co jest w pełni zgodne z szacunkami modelu VESPA.  

Tabela 4. Specyfikacja modelu ekonometrycznego wyjaśniającego wzrost gospodarczy 

Zmienna I II III IV V VI VII VIII IX X 

x -
2,05*

-
7,70*

-
12**

-9,03 
*** 

-
14,52*

-10,97 
*** 

-
6,62*

-
11,10*

 -
14,93*
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Zmienna I II III IV V VI VII VIII IX X 

** ** * ** * ** ** 

𝑥𝑥2   3,20
** 

2,6*
* 

6,44**
* 

3,81*
** 

3,12*
* 

4,45**
* 

 7,62**
* 

Freedom     ,76 
*** 

,27     

Cognitive     1,14 
*** 

2,37*   1,78*
** 

2,11**
* 

Inwestycj
e 

    6,91**
* 

2,64     

G     -1,28 
*** 

-
2,3**
* 

    

Complexi
ty 

    ,79 
*** 

,51*     

Empprot      ,13**     

Logturno
ver 

      13,4
5* 

   

PMR        -,82**   

Rolnictwo         6,68*
** 

-2,92** 

Dekady Nie Nie Nie Tak Tak Tak Tak Tak Tak Tak 

Badanie Liniow
e 

Panel  

f. e. 

Panel 

f. e. 

Pane
l 

f. e. 

Panel 

r. e. 

Panel 

r. e. 

Panel 

r. e. 

Panel 

r. e. 

Panel 

r. e. 

Panel 
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Zmienna I II III IV V VI VII VIII IX X 

ji 

𝑅𝑅2 w 
kraju 

0,16 0,37 0,39 0,50 0,59 0,82 0,21 0,70 0,03 0,42 

𝑅𝑅2 
między 
krajami 

0,04 0,06 0,07 0,66 0,29 0,25 0,36 0,50 0,60 

Źródło: opracowanie własne. Gwiazdki oznaczają poziom istotności: od 10% (*) poprzez 5% 
(**) do 1% (***). 

Tak uzyskany wpływ na wzrost (wybraną specyfikacją jest model V) przełożyliśmy w drugim 
kroku na wskaźniki dotyczące eksportu. Wpływ na poziom eksportu czy otwartość 
gospodarki okazały się w pełni zgodne z modelem VESPA (wzrost eksportu o 1% PKB w 
długim okresie) dlatego w dalszej części ich nie prezentujemy. Model ekonometryczny 
zastosowaliśmy natomiast do oszacowania wpływu wydatkowania funduszy UE na wskaźniki, 
które nie są możliwe do oszacowania w modelu VESPA tj. wspomniane indeksy opisujące 
jakość internacjonalizacji. W tym celu skorelowaliśmy ww. indeksy z poziomem PKB per 
capita w krajach UE, wykorzystując oszacowaną korelację do przełożenia wpływu funduszy 
na PKB (3% w długim okresie) na ich wpływ na dany wskaźnik (w sposób wskazywany przez 
korelację). Wyniki przedstawiamy poniżej.  

JAKI BYŁ WPŁYW INTERWENCJI REALIZOWANYCH W RAMACH POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 
NA WZROST UDZIAŁU EKSPORTU W PKB?  

W latach 2000-2019 średnioroczna dynamika handlu zagranicznego przekraczała 20% w 
eksporcie i 15% w imporcie (Wykres 2), co przełożyło się nie tylko na zwiększenie się stopnia 
otwartości polskiej gospodarki mierzonej udziałem obrotów handlowych w PKB (Wykres 4), 
ale i na wzrost udziału Polski w światowym eksporcie z 0,4% do 1,2% (Wykres 6) przy udziale 
w populacji równym 0,5% i udziale w PKB około 0,7%. Polska stała się więc krajem istotnie 
bardziej zglobalizowanym niż średnia światowa. Zarazem doszło do konwergencji 
wymienionych wskaźników względem państw Europy zachodniej, które zaczęły uczestniczyć 
w globalnej wymianie handlowej (współkształtując ją) jeszcze w latach 50-tych XX wieku. 
Symulacje modelu VESPA (Wykres 3, Wykres 5, Wykres 7, Wykres 9) pokazują, że większa 
część ww. zjawisk nastąpiła na skutek innych czynników niż polityka strukturalna UE – 
liberalizacji handlu światowego, otwarciu na inwestycje zagraniczne, włączeniu się polskich 
firm w globalne łańcuchy wartości czy samo przystąpienie do Unii Europejskiej. Zarazem 
wydatkowanie środków UE podniosło wolumen obrotów handlowych Polski ze światem – 
zarówno w obszarze importu (o ok. 2% PKB) jak i eksportu (o ok. 1%) – porównaj Wykres 3, 
stopień otwartości gospodarki (Wykres 5), udział Polski w światowym eksporcie (Wykres 7), 
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a także na liczbę eksportowanych i importowanych produktów (Wykres 9). Wzrost importu 
wynikał zarówno ze zwiększonego popytu na dobra inwestycyjne stymulowanego projektami 
infrastrukturalnymi czy przemysłowymi współfinansowanymi ze środków UE, jak i wiązał się 
z popytem konsumpcyjnym wynikającym ze środków przeznaczanych (bezpośrednio lub 
pośrednio) na konsumpcję publiczną lub prywatną (np. w ramach wsparcia udzielanego w 
EFS). W obu przypadkach obserwowany wpływ na import wynikał zarówno z efektów 
bezpośrednich (wzrost importu wspieranych podmiotów) jak i pośrednich (wzrost importu 
ich kooperantów), a także indukowanych (wzrost importu w wyniku wzrostu dochodów). 
Podobnie było w przypadku eksportu, przy czym w pierwszym etapie wydatkowania środków 
UE przyczyniały się one do spowolnienia dynamiki eksportu, ze względu na to, że nie 
wytworzyły się jeszcze dodatkowe możliwości produkcyjne a zarazem zwiększone inwestycje 
przekierowały część krajowych zasobów wytwórczych na rynek wewnętrzny (kosztem 
eksportu). Poprawa stanu infrastruktury, zakup nowych maszyn i urządzeń czy wzrost 
potencjału innowacyjnego przełożyły się jednak z czasem (wedle symulacji modelu VESPA po 
kilku latach) na wystarczająco duży wzrost możliwości produkcyjnych i potencjału 
eksportowego polskich firm by także eksport przekroczył poziom jaki byłby obserwowany w 
scenariuszu kontrfaktycznym (bez UE). Z tego względu wzrost eksportu indukowany przez 
środki strukturalne UE jest zarówno opóźniony w czasie jak i słabszy i trwalszy niż wzrost 
importu (którego około połowy wynika z efektów stricte popytowych).    

Wykres 2. Średnioroczna dynamika (CAGR) 
eksportu i importu w okresie 
wydatkowania funduszy UE 

Wykres 3. Wpływ wydatkowania 
funduszy strukturalnych na handel 
zagraniczny w kolejnych latach i wpływ 
średnioroczny w całym okresie (CAGR) 

  

Źródło: Bank Światowy, WITS Database Źródło: Symulacje modelem VESPA 
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Wykres 4. Stopień otwartości gospodarki 
Polski na tle UE (import + eksport / PKB) 

Wykres 5. Wpływ wydatkowania funduszy 
strukturalnych na stopień otwartości polskiej 
gospodarki 

  

Źródło: Bank Światowy, WITS Database Źródło: Symulacje modelem VESPA 

Wykres 6. Udział w światowym eksporcie 
(orientacja na wzrost) gospodarki Polski na 
tle UE 

Wykres 7. Wpływ wydatkowania funduszy 
strukturalnych na udział Polski w światowym 
eksporcie 

 
 

Źródło: Bank Światowy, WITS Database Źródło: Symulacje modelem VESPA 
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Wykres 8. Liczba eksportowanych 
produktów w Polsce i innych krajach UE 

Wykres 9. Wpływ wydatkowania funduszy 
UE na liczbę eksportowanych i 
importowanych produktów  

 
 

Źródło: Bank Światowy, WITS Database Źródło: Symulacje modelem VESPA 

JAKI BYŁ WPŁYW INTERWENCJI REALIZOWANYCH W RAMACH POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 
NA UDZIAŁ EKSPORTU WYSOKIEJ TECHNIKI W PKB?  

Obok efektów stricte ilościowych (wzrost wolumenu eksportu i importu, wzrost stopnia 
otwartości gospodarki, zmiana udziału Polski w światowym eksporcie, wzrost liczby 
eksportowanych/importowanych produktów itp.) na gruncie teoretycznym można oczekiwać 
także efektów jakościowych w postaci zmiany złożoności produkcji (mierzonej za pomocą 
Indeksu Złożoności Gospodarczej ECI), ekspansji na nowe rynki eksportowe i nowe nisze 
produktowe a co za tym idzie spadku indeksu koncentracji Hirschmana Herfindala (HHI), 
wzrostu relatywnej przewagi komparatywnej części eksportu i jej spadku w odniesieniu do 
reszty (RCA), zwiększenia się penetracji rynków zagranicznych (miarą jest indeks EMPI) oraz 
zwiększenia się stopnia zaawansowania technicznego eksportowanych produktów (czego 
miarą jest indeks ETA). Wszystkie te zmiany zachodziły w polskiej gospodarce od początku lat 
dziewięć dziesiątych (por. Wykresy 10-15) a część z nich przyspieszyła po wstąpieniu Polski 
do UE (por. rysunki na następnej stronie). Zarazem uchwycenie roli jaką w tym procesie 
odegrały fundusze UE jest trudniejsze. Zastosowano w tym celu opisaną wcześniej procedurę 
ekonometryczną za pomocą, której oczekiwany wpływ funduszy na PKB skorelowano (w 
przekrojowych danych międzynarodowych) ze zmianami poszczególnych indeksów. 
Pozwoliło to na ocenę wpływu wydatków publicznych współfinansowanych ze środków UE 
na zmiany jakości polskiego eksportu mierzonej poszczególnymi indeksami. Wedle 
oszacowań przedstawionych w poniższej tabeli (Tabela 5) za zdecydowaną większość (88-
99%) obserwowanych zmian jakościowych w eksporcie odpowiadały inne czynniki niż 
polityka strukturalna UE. Największy wpływ fundusze miały na wzrost złożoności polskiego 
eksportu (ECI), jego dekoncentrację produktową i rynkową (spadek HHI) oraz zmiany w 
relatywnej przewadze komparatywnej (indeks RCA - wzrost przewagi branż spożywczej, 
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maszynowej, meblarskiej i innych branż przemysłu przetwórczego, spadek przewagi branż 
surowcowych i paliwowych). Mniejsze znaczenie wydatki unijne miały natomiast dla wzrostu 
technicznej złożoności eksportu (ETA) oraz penetracji nowych rynków (EMPI), choć w tym 
wypadku brak identyfikacji silniejszego wpływu może być pochodną ograniczeń metody lub 
nie informatywnych danych (indeks ETA dostępny jest dopiero od 2007 roku, indeks EMPI 
ma dużą zmienność co wskazuje na dużą podatność tej miary na losowe zaburzenia).   

Tabela 5. Wpływ funduszy UE na indeksy opisujące strukturalne aspekty 
internacjonalizacji gospodarki Polski w latach 2000-2019 
 

Wartość 2000 Wpływ 
funduszy UE  

Wpływ innych 
czynników 

Wartość 2019 Wkład 
funduszy w 
zmianę 
indeksu (w%) 

ECI 0,95 0,02 0,11 1,08 12% 

HHI 0,15 -0,004 -0,06 0,09 7% 

RCA* 0,6-2,0 0,03-0.1 0.3-0.4 0.2-2.3 5% 

EMPI*
* 

10,37 0,12 10,11 20,60 1% 

ETA** 7,87 0,11 4,75 12,73 2% 

Źródło: Symulacje modelem ekonometrycznym, * - w wypadku RCA przedział odnosi się do 
różnych kategorii produktowych ** - w wypadku indeksów EMPI i ETA mamy do czynienia z 
niską korelacją między indeksem a PKB, co sugeruje niewielkie znaczenie funduszy dla zmian 
tych wskaźników, lecz może być także świadectwem niedostatecznej informacji zawartej w 
zbiorze danych dot. tych wskaźników 
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Wykres 10. Struktura polskiego eksportu Wykres 11. Ujawniona przewaga 
komparatywna (RCA) 

 
 

Źródło: Bank Światowy, WITS Database Źródło: Bank Światowy, WITS Database 

Wykres 12. Indeks penetracji rynków 
eksportowych (EMPI) 

Wykres 13. Indeks koncentracji 
produktowej Hirschmana Herfindala (HHI) 

 

 

Źródło: Bank Światowy, WITS Database Źródło: Bank Światowy, WITS Database 
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Wykres 14. Złożoność eksportowa gospodarki 
(ECI) 

Wykres 15. Zaawansowanie techniczne 
eksportu (ETA) 

  

Źródło: Harvard, Economic Complexity 
Database 

Źródło: Bank Światowy, WITS Database 

PODSUMOWANIE I WNIOSKI Z ANALIZY MAKROEKONOMICZNEJ 

• Wydatkowanie w latach 2000-2019 funduszy europejskich w Polsce miało pozytywny 
wpływ na internacjonalizację polskiej gospodarki – eksport wzrósł o 1% a import o ok. 
2%, przy czym około połowy tego drugiego efektu miało charakter przejściowy (stricte 
popytowy). Zwiększyła się także obecność polskich firm w gospodarce światowej (wzrost 
liczby eksportowanych kategorii produktowych o kilkanaście, wzrost liczby 
importowanych o kilkadziesiąt) oraz udział Polski w światowym eksporcie (o ok. 0.01 
procenta światowego PKB). 

• Poprawie w wyniku wydatkowania środków UE (choć w różnym stopniu) uległy także 
wskaźniki mierzące jakość polskiej oferty eksportowej: złożoność technologiczną (ECI, 
ETA), dywersyfikację rynkową i produktową (HHI), przewagę komparatywną (RCA) w 
rosnących niszach gospodarki światowej (przemysł spożywczy, maszynowy, meblarski) i 
penetracja rynków eksportowych (EMP).   

• Dla obserwowanych zmian znaczenie miały zarówno z efekty bezpośrednie (wzrost 
importu/eksportu przez wspierane podmioty) jak i pośrednie (wzrost importu ich 
kooperantów), a także indukowane (wzrost importu/eksportu w wyniku wzrostu 
możliwości produkcyjnych i dochodów całej gospodarki)  

• Ograniczona skala wpływu interwencji na internacjonalizację (za 90%-99% zmian 
analizowanych kategorii w horyzoncie badania odpowiadały inne czynniki niż środki 
strukturalne UE) wynikała przede wszystkim z niewielkiej skali wsparcia (ok. 1,5% PKB 
średniorocznie w całym analizowanym okresie i ok. 3.3% w momencie gdy interwencja 
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miała największą skalę tj. roku 2012), a także z tego, że dla handlu międzynarodowego 
liczą się także czynniki wykraczające poza domenę działania polityki spójności (np. 
liberalizacja taryf celnych, zmiany technologiczne umożliwiające dzielenie łańcuchów 
wartości na mniejsze części i tzw. off-shoring, integracja w ramach UE itp.)  

• Biorąc to pod uwagę na podstawie analiz makroekonomicznych można ocenić polityki UE 
zdecydowanie pozytywnie nie tylko w wymiarze ich wpływu na PKB ale i oddziaływania 
jakie miały na wzmocnienie obecności polskich firm na rynkach międzynarodowych. Co 
przemawia za kontynuacją podejmowanych działań także w przyszłości.  

 

CZY INTERWENCJE REALIZOWANE W RAMACH POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020 
UKIERUNKOWANE NA WSPARCIE INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW BYŁY UŻYTECZNE W 
KONTEKŚCIE BARIER UTRUDNIAJĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ EKSPORTOWĄ?  

BARIERY INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW  

Internacjonalizacja jest procesem złożonym, w trakcie którego przedsiębiorstwo jest 
konfrontowane z całym szeregiem barier, które należy przezwyciężyć. Bariery, na które może 
natknąć się przedsiębiorstwo w procesie internacjonalizacji, są dość obszernie opisane w 
literaturze tematu. K. Miesenböck porządkuje całokształt barier, na jakie może napotkać 
małe przedsiębiorstwo podejmujące działalność eksportową, w cztery grupy: 

(1) bariery eksportowe spowodowane przyczynami zewnętrznymi, 

(2) bariery związane z brakiem wystarczających zasobów, 

(3) bariery związane z marketingiem, 

(4) bariery związane z postawą właściciela/menedżera78. 

Bariery eksportowe spowodowane przyczynami zewnętrznymi. Istnieje cały szereg 
czynników pozostających poza sferą bezpośredniego wpływu przedsiębiorstwa, a które mogą 
być przyczyną powstawania barier w procesie jego internacjonalizacji. Najczęściej 
występującymi, empirycznie stwierdzonymi barierami tego rodzaju są: 

 formalności celne, dokumenty eksportowe, 

 bariery handlowe, 

 standardy i normy79, 

 
78 K. Miesenböck, Small businesses and exporting: a literature review, „International Small 
Business Journal” 1988, Vol. 6, No. 2, 42-61. 
79 Znaczenie barier prawnych w procesie internacjonalizacji przedsiębiorstw opisuje m. in. M. 
Dębicki (M. Dębicki, Prawo - źródło barier w działalności międzynarodowej przedsiębiorstw, 
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 sytuacja konkurencyjna za granicą, 

 brak popytu lub słaby popyt za granicą na produkty przedsiębiorstwa, 

 wysokie koszty związane z eksportem, 

 wahania kursów walutowych, 

 recesja, sytuacja gospodarcza i polityczna na rynkach zagranicznych. 

Ta kategoria barier odznacza się wysoką heterogenicznością. Bariery spowodowane 
przyczynami zewnętrznymi mogą powstawać we wszystkich fazach procesu 
internacjonalizacji przedsiębiorstwa, choć ich liczba w poszczególnych fazach jest różna80. 

Bariery związane z brakiem wystarczających zasobów. Wiele barier może mieć swoje źródło 
w braku wystarczających zasobów dla podjęcia działalności eksportowej. Ta bariera w 
sposób szczególny może dotykać firm małych i średnich, gorzej wyposażonych od firm 
dużych pod względem zasobowym. W badaniach empirycznych najczęściej wskazuje się na 
następujące bariery tego rodzaju: 

 brak zdolności produkcyjnych, 

 brak informacji, 

 brak (wykwalifikowanego) personelu, 

 brak środków finansowych względnie możliwości finansowania. 

Rozmiar barier wynikających z braku odpowiednich zasobów nie zależy jednakże od stopnia 
zaawansowania przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji81. 

Bariery związane z marketingiem. Trzecią kategorią barier, które mogą pojawić się w 
eksporcie, są trudności w zakresie marketingu międzynarodowego. Spośród przytaczanych w 

 
w: Bariery internacjonalizacji przedsiębiorstwa, M. K. Nowakowski (red.), Wydawnictwo Key 
Text, Warszawa 1997). Jego zdaniem bariery prawne wynikają z różnic w rozwoju 
społecznym, politycznym i ekonomicznym pomiędzy krajem pochodzenia przedsiębiorstwa, 
które chce wejść ze swoim produktem na rynek innego kraju, a krajem rynku docelowego. 
Wysuwa on hipotezę, że im niższy rozwój ekonomiczny danego kraju, tym większe są bariery 
prawne stojące na drodze wejścia na ten rynek, za wyjątkiem krajów, które nie stosują prawa 
jako sfery otoczenia systemu ekonomicznego. 
80 Wyniki badań przeprowadzonych przez Miesenböcka wskazują, iż liczba postrzeganych 
barier eksportowych spowodowanych przyczynami zewnętrznymi jest najwyższa, gdy firma 
dopiero inicjuje działalność eksportową i odczuwa brak odpowiedniego w tym zakresie 
doświadczenia, natomiast najniższa, gdy przedsiębiorca nie wykazuje obecnie 
zainteresowania eksportem, w związku z czym nie jest świadom mogących pojawić się z tego 
tytułu barier. Zob. K. Miesenböck, Der Weg..., op. cit., s. 180-181. 
81 K. Miesenböck, Der Weg..., op. cit., s. 181-182. 
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literaturze tematu wyników badań empirycznych, wskazuje się na następujące bariery tego 
rodzaju: 

 trudności z oszacowaniem wolumenu sprzedaży, 

 trudności z niezbędną adaptacją produktu, 

 trudności z zapewnieniem usług posprzedażnych, 

 problemy z pośrednikiem handlowym, 

 problemy z logistyką sprzedaży, 

 zbyt wysoka cena, 

 trudności ze sprostaniem stawianym warunkom sprzedaży, 

 problemy z komunikacją. 

Bariery związane z postawą właściciela/menedżera. Rola właściciela/ menedżera w 
procesie internacjonalizacji jest bardzo znacząca. Wiele barier eksportowych ma swoje 
źródło w postawie właściciela/menedżera, który może wpływać hamująco na proces 
internacjonalizacji. Najważniejsze bariery tego rodzaju to:  

 brak zainteresowania eksportem82, 

 złe doświadczenia eksportowe, 

 nie rozważanie możliwości podjęcia działalności eksportowej, 

 brak doświadczeń w eksporcie, 

 brak wiedzy na temat zarządzania działalnością eksportową, 

 brak znajomości języków obcych83, 

 zbyt słabe rozumienie odmienności obcej kultury, 

 brak czasu, 

 zbyt wysokie ryzyko. 

SPECYFIKA INTERNACJONALIZACJI MAŁYCH I ŚREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW  

 
82 Na czynnik ten zwraca uwagę N. Daszkiewicz (N. Daszkiewicz, Internacjonalizacja małych i 
średnich przedsiębiorstw w świetle badań empirycznych, w: Gospodarka Polski w okresie 
transformacji, Dominiak P. (red.), Politechnika Gdańska, Gdańsk 2000, s. 58). 
83 T. Lautanen posługując się modelem ekonometrycznym uznał, że znajomość języków 
obcych jest najważniejszym czynnikiem w procesie internacjonalizacji działalności małych 
firm (T. Lautanen, Modelling small firms’ decisions to export – evidence from manufacturing 
firms in Finland, “Small Business Economics” 2000, Vol.14, No 2, March). 
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Pomimo ogromnej liczby publikacji poświęconej na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat 
procesom internacjonalizacji, zaledwie skromna jej część dotyczy sektora MŚP. Większość 
badań na temat reperkusji postępujących procesów internacjonalizacji na zarządzanie 
przedsiębiorstwem koncentruje się na przedsiębiorstwach dużych, zaniedbując wpływ 
globalnych sił na przedsiębiorstwa mniejsze84. Te mogą jednakże również aktywnie, choć nie 
tak intensywnie, uczestniczyć w międzynarodowym podziale pracy, jako że istnieje dość silna 
zależność pomiędzy wielkością przedsiębiorstwa a rynkami przez nie obsługiwanymi85.  

Mniejsze zaangażowanie mniejszych firm w procesy internacjonalizacji można wywodzić 
w oparciu o trzy przesłanki: 

(1) Mniejsze firmy, na ogół, ograniczają swoją działalność gospodarczą do stosunkowo 
wąskiego przestrzennie obszaru, podczas gdy firmy większe są aktywne na rynkach 
geograficznie szerszych. Bardziej rozległy rynek działania faworyzuje więc większe 
przedsiębiorstwa, które są w stanie wykorzystać korzyści skali (economies of scale) i 
zakresu (economies of scope) oraz większy dostęp do zasobów86.  

(2) Małe i średnie przedsiębiorstwa koncentrują się głównie w branżach, w których korzyści 
skali odgrywają mniejszą rolę. Te branże funkcjonują przeważnie w skali lokalnej i 
subregionalnej. 

(3) Nawet w branżach, w których konkurencja ma charakter globalny (np. przemysł 
samochodowy, przemysł chemiczny), działa niewielka liczba bardzo dużych 
przedsiębiorstw i duża liczba MŚP, które w sposób typowy są podwykonawcami dla 
większych firm. Z tego wynika, że nawet w branżach o charakterze regionalnym lub 
globalnym MŚP działają na wąskich geograficznie rynkach. 

Mając powyższe na uwadze, międzynarodowy handel i inwestycje wydają się być domeną 
dużych firm. Udział eksportu realizowany przez MŚP w poszczególnych krajach 
członkowskich UE jest niższy niż przedsiębiorstw dużych. Mniejsze zaangażowanie 
eksportowe MŚP tłumaczone jest przez trzy czynniki: 

 
84 Y. Aharoni, How Small Firms Can Achieve Competitive Advantage in an Interdependent 
World, w: T. Agmon, R. L. Drobnick, Small Firms in Global Competition, Oxford University 
Press, New York, Oxford 1994, s. 11. 
85 Zob. m. in. O. Andersen, On the Internationalization..., op. cit.; J. L. Calof, The Impact of 
Size..., op. cit; Ch. Kalantaridis, A. Levanti, Internationalisation and the Size of the Firm, 
referat prezentowany na konferencji ASBE, 2000; J. A. Wolff, T. L. Pett, Internationalization 
of Small Firms: An Examination of Export Competitive Patterns, Firm Size, and Export 
Performance, „Journal of Small Business Management”, Vol. 38, No. 2, 34-47. 
86 E. Penrose, The Theory of the Growth of the Firm, Oxford University Press Inc., Third 
Edition, New York 1995. 
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(1) Czynnik sektorowy: W wielu sektorach, w których MŚP zajmują silną pozycję, jak np. 
przemysł spożywczy, drzewny, budownictwo czy handel, eksport jest generalnie 
niewielki, także w przypadku większych firm.  

(2) Korzyści skali i zakresu: Dla sukcesu przedsiębiorstwa na rynkach zagranicznych istotna 
jest przewaga wynikająca z jego specyfiki (ownership advantage). Jednym ze sposobów 
zdobycia przewagi tego rodzaju jest uzyskanie korzyści skali w produkcji – droga 
właściwie niedostępna dla MŚP. 

(3) Koszty transakcyjne: Koszty transakcyjne związane z działalnością na rynkach 
zagranicznych mogą być dla wielu MŚP przeszkodą nie do pokonania. Przy czym duże 
znaczenie ma tu odległość. Eksport do krajów znajdujących się „na wyciągnięcie ręki” 
powoduje istotne zmniejszenie kosztów transakcyjnych. Tłumaczy to chociażby fakt, 
dlaczego niemieckie MŚP współpracujące z przedsiębiorstwami z krajów Europy 
Środkowo-Wschodniej faworyzują firmy z Polski, podczas gdy większe firmy z tego kraju 
rozkładają swoje preferencje biznesowe bardziej równomiernie pomiędzy różne kraje tej 
części Europy87. 

WYNIKI BADAŃ WŁASNYCH 

Badanie ankietowe zrealizowane wśród beneficjentów działań ukierunkowanych 
bezpośrednio na wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw wykazało, że otrzymana 
pomoc najwydatniej niwelowała barierę braku wiedzy o specyfice prowadzenia działalności 
na rynkach zagranicznych – wskazało na to 52% respondentów. Wyniki badań jakościowych 
(wywiady z przedstawicielami przedsiębiorstw) pozwalają mniemać, że nie chodzi o to, iż 
wcześniej takiej wiedzy oni w ogóle nie posiadali, ale raczej - że udało im się pogłębić / 
poszerzyć wiedzę w zakresie, jaki był niezbędny w związku z planowanym wejściem na rynki 
międzynarodowe. Analogicznie zatem, trzeciej wg rankingu najskuteczniej przezwyciężanej 
bariery (tj. braku informacji o rynkach zagranicznych, na co wskazało 34% badanych) nie 
należy rozumieć szeroko – jako zupełnego braku zorientowania w realiach 
międzynarodowych – ale uzupełnienie wiedzy w potrzebnych przedsiębiorcom wymiarach. 

Wydaje się, że nieco zaskakująco niskie odsetki osób wskazały na niwelowanie barier 
finansowych dla internacjonalizacji. W szczególności, jedynie 13% ankietowanych wskazało, 
że otrzymana pomoc pozwoliła im przezwyciężyć niedobór środków na rozwój wyrobów / 
usług kierowanych na rynki zagraniczne. Jak zwracali jednak uwagę przedstawiciele instytucji 
systemu wdrażania, z którymi przeprowadzane były rozmowy – sam rozwój produktu / usługi 
to krok poprzedzający wyjście z nim na rynki zagraniczne i per se był on przedmiotem 

 
87 Impact of the Enlargement of the European Union on Small and Medium-sized Enterprises 
in the Union, Final Report to the European Commission DG Enterprise, Rheinisch-
Westfälisches Institut für Wirtschaftsforschung in Co-operation with European Policies 
Research Centre, University of Strathclyde Glasgow, Essen and Glasgow 2000, s. 28. 
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wsparcia w ramach działań pośrednio wspierających internacjonalizację przedsiębiorstw, 
głównie w ramach PI 3c. Równocześnie, poniżej 1/3 ankietowanych wskazało, że otrzymana 
pomoc pozwoliła im przezwyciężyć brak środków finansowych na wsparcie działań 
marketingowych na rynkach zagranicznych. Ten relatywnie niski odsetek może być pochodną 
z jednej strony zwiększonej świadomości potrzeb marketingowych oraz kosztów takich 
działań (por. np. opracowanie strategii internacjonalizacji), a z drugiej – sfinansowania 
wybranej, konkretnej aktywności informacyjno-promocyjnej (np. uczestnictwa w targach, 
misjach itd.). Dlatego nawet doceniając otrzymaną pomoc, realizatorzy projektów mieli 
równocześnie szanse zobaczyć je w szerszym kontekście i uświadomić sobie ogół potrzeb 
marketingowych. 

Dla 13% ankietowanych uzyskanie wsparcia wiązało się ze zniwelowaniem wysokiego ryzyka 
prowadzenia działalności na rynkach zagranicznych. Ponieważ tego typu ryzyko ma charakter 
zewnętrzny zarówno wobec samego przedsiębiorstwa, jak i instytucji systemu wdrażania 
polityki spójności w Polsce – mechanizm redukcji ryzyka sprowadza się zapewne do 
dostarczenia wiedzy / narzędzi do lepszego jego prognozowania oraz środków finansowych 
pozwalających na budowanie poduszki finansowej na wypadek jego wystąpienia (tzn. np. 
środki odpowiadające kosztom udziału w targach, mogą stanowić rezerwę na poczet 
nieprzewidzianych zdarzeń). Uczestnicy badań jakościowych podkreślali, że RPO czy KPO nie 
posiadają zdolności do wpływania na kluczowe czynniki ryzyka, jak np. sytuacja 
geopolityczna, kursy walutowe czy – w obecnych realiach – obostrzenia pandemiczne.  

Niemal połowa ankietowanych wskazała, że projekt pozwolił przezwyciężyć inne bariery dla 
internacjonalizacji. Brak jest jednak większej regularności w formułowanych rozwinięciach 
tej wypowiedzi. Zwraca jednak uwagę, że koncentrują się one na tzw. aspektach miękkich. 
Ankietowani wskazywali, że pomogło im to poradzić sobie z brakiem odwagi, odejść od 
zrutynizowanych sposobów działania. Pojawiły się również głosy sygnalizujące potencjalne 
różnice zdań wewnątrz wspartych podmiotów: realizacja projektu miała być kartą 
przetargową / argumentem jego realizatora w nakłanianiu innych pracowników firmy do 
większego angażowania się w działalność na rynkach międzynarodowych. Zarazem, dużo 
odpowiedzi wskazywało, że wsparcie pomogło stymulować kreatywność: w sytuacji 
ograniczenia eventów stacjonarnych, konieczne było zaplanowanie rozwiązań 
alternatywnych pozwalających osiągnąć zbliżone cele. 

Kwestią, o które nie pytano przedstawicieli przedsiębiorstw, a która na etapie 
diagnostycznym była wskazana przez niektóre IZ jako bariera dla internacjonalizacji, był 
wizerunek danego regionu / kraju wpływający na skłonność do zawierania kontraktów z 
firmami z niego pochodzącymi (a także na inwestycje itd.). Generalnie przedstawiciele strony 
systemowej oraz realizatorzy projektów pozakonkursowych wyraźnie wskazują na 
zadowolenie z realizacji projektów dot. marketingu terytorialnego. Faktem jest, że w ich 
przypadku nie występuje prywatyzacja korzyści, lecz mamy do czynienia z pozytywnymi 
efektami zewnętrznymi. Przyjazny wizerunek regionu zgodnie z przyjętą teorią zmiany 
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powinien pomaga budować relacje handlowe, stymulować rozwój turystyki (w tym 
biznesowej), zachęcać do BIZ oraz tworzyć swoiste wsparcie parasolowe dla firm z regionu. 
Interwencje regionalne w ocenie badanych przedstawicieli strony systemowej i ekspertów 
neutralizowały bariery wizerunkowe / świadomościowe. Zdaniem ewaluatora, są one 
całościowo bardziej efektywne i generują szersze efekty społeczno-gospodarcze względem 
projektów marketingowych pojedynczych firm (oraz, jak wskazano wcześniej, marketingu 
terytorialnego realizowanego na poziomie MOF), dlatego powinny być w pierwszej 
kolejności rekomendowane do kontynuacji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027. 

Wykres 16. Rozkład odpowiedzi na pytanie "Czy uzyskanie wsparcia w ramach ww. projektu(ów) 
pozwoliło przezwyciężyć lub zmniejszyć jedną w poniższych barier?" [pytanie wielokrotnego 
wyboru; agregacja na poziomie ogółu odpowiedzi] 

 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431. 

Jak wskazują dane zawarte w Tabeli 6, rozkład barier, jakie udało się pokonać na skutek 
otrzymanego wsparcia, jest relatywnie proporcjonalny we wszystkich regionach. Ogółem, 
najwięcej pokonanych trudności zidentyfikowały zbadane podmioty ze Śląska. Może to być 
pochodna nominalnie wysokiej wartości wsparcia oraz znacznej liczby projektów 
(wdrażanych zarówno w ramach RPO WSL, jak i PO IR). Zwraca za to uwagę, że aż 60% 
badanych firm z województwa zachodniopomorskiego jest zdania, że interwencja pomogła 
im przezwyciężyć brak środków finansowych na rozwój wyrobów/usług kierowanych na rynki 
zagraniczne. Taka zmienna odstająca jest najpewniej efektem małej wielkości próby dla 
województwa zachodniopomorskiego w grupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji. W jej przypadku, pojedyncze głosy przesądziły o 
wyniku ankiety w ujęciu procentowym. 
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Wsparcie nie zlikwidowało/ zmniejszyło żadnej z barier
umiędzynarodowienia
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Wysokie ryzyko prowadzenia działalności na rynkach
zagranicznych

Brak środków finansowych na rozwój wyrobów/usług
kierowanych na rynki zagraniczne

Nie wiem/ trudno powiedzieć

Brak środków finansowych na wsparcie działań
marketingowych na rynkach zagranicznych

Brak informacji o rynkach zagranicznych

Inne bariery

Brak wiedzy o specyfice prowadzenia działalności na
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Tabela 6. Rozkład odpowiedzi na pytanie "Czy uzyskanie wsparcia w ramach ww. projektu(ów) pozwoliło przezwyciężyć lub zmniejszyć jedną 
w poniższych barier?" [pytanie wielokrotnego wyboru; prezentacja wyników w podziale na regiony] 

Województwo 

Wsparcie nie 
zlikwidowało/ 
zmniejszyło żadnej 
z barier 
umiędzynarodowi
enia 

Uzyskanie 
certyfikatów 
dopuszczając
ych do 
wprowadzeni
a 
wyrobów/usł
ug na rynki 
zagraniczne 

Wysokie 
ryzyko 
prowadzeni
a 
działalności 
na rynkach 
zagraniczny
ch 

Brak 
środków 
finansowych 
na rozwój 
wyrobów/usł
ug 
kierowanych 
na rynki 
zagraniczne 

Nie 
wiem/ 
trudno 
powiedzi
eć 

Brak środków 
finansowych 
na wsparcie 
działań 
marketingow
ych na 
rynkach 
zagranicznych 

Brak 
informacji 
o rynkach 
zagraniczny
ch 

Inne 
barier
y 

Brak 
wiedzy o 
specyfice 
prowadzeni
a 
działalności 
na rynkach 
zagraniczny
ch 

dolnośląskie 4% 8% 14% 20% 10% 34% 26% 36% 34% 

kujawsko-
pomorskie 0% 0% 25% 17% 8% 25% 17% 25% 25% 

lubelskie 4% 0% 15% 11% 7% 19% 48% 44% 26% 

lubuskie 0% 0% 20% 30% 10% 20% 40% 40% 20% 

łódzkie 8% 8% 2% 8% 25% 27% 29% 54% 44% 

małopolskie 2% 12% 12% 10% 22% 16% 46% 64% 58% 

mazowieckie 5% 12% 16% 7% 16% 26% 30% 46% 56% 

opolskie 0% 0% 17% 0% 25% 33% 8% 67% 33% 
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Województwo 

Wsparcie nie 
zlikwidowało/ 
zmniejszyło żadnej 
z barier 
umiędzynarodowi
enia 

Uzyskanie 
certyfikatów 
dopuszczając
ych do 
wprowadzeni
a 
wyrobów/usł
ug na rynki 
zagraniczne 

Wysokie 
ryzyko 
prowadzeni
a 
działalności 
na rynkach 
zagraniczny
ch 

Brak 
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podkarpackie 13% 8% 13% 8% 33% 29% 17% 38% 67% 

podlaskie 0% 23% 0% 8% 15% 23% 23% 15% 31% 

pomorskie 0% 17% 17% 21% 4% 38% 29% 63% 38% 

śląskie 7% 13% 17% 17% 23% 43% 50% 53% 60% 

świętokrzyskie 0% 13% 25% 38% 0% 38% 25% 38% 50% 

warmińsko-
mazurskie 0% 13% 25% 13% 6% 13% 25% 50% 38% 

wielkopolskie 2% 5% 7% 10% 10% 24% 51% 54% 66% 

zachodniopomor
skie 0% 0% 20% 60% 20% 20% 60% 20% 60% 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431. 
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JAKI BYŁ WPŁYW INTERWENCJI NA WZROST LICZBY ZAGRANICZNYCH KONTRAKTÓW 
HANDLOWYCH WSPARTYCH PRZEDSIĘBIORSTW?  

Generalny wpływ interwencji na wzrost liczby zagranicznych kontraktów handlowych 
wspartych przedsiębiorstw należy ocenić na tym etapie jako umiarkowany. W zdecydowanej 
większości realizowanych projektów nie zostały jeszcze osiągnięte założone cele 
wskaźnikowe w zakresie miernika Liczba kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych 
przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.]. Ponadto, zjawiskiem 
wyjątkowym w skali ogółu jest przekraczanie zakładanych wielkości docelowych na poziomie 
poszczególnych projektów. 

Zanim przystąpimy do opisania wpływu interwencji na analizowaną kwestię, wcześniej 
konieczna jest krótka nota metodyczna. Trzy RPO (małopolskie, mazowieckie i opolskie) 
znacznie różnią się w zakresie założonej wartości docelowej omawianego wskaźnika od 
pozostałych Programów regionalnych. Warto podkreślić, że może to być wyraz tyleż poziomu 
wysokich ambicji IZ (wyrażającego się m.in. takim skonstruowaniem zasad naboru, aby 
wnioskodawcy czuli się zobligowani realizować dany wskaźnik) oraz beneficjentów 
(manifestującego się wysokimi deklarowanymi wartościami docelowymi), co również nieco 
odmiennego sposobu interpretacji wskaźnika. Przykładowo, już na etapie ewaluacji mid-term 
Mazowsze zwracało uwagę, że sprawozdawane wskaźniki (np. każda wykupiona wycieczka 
zagraniczna dla tour operatora była wskazywana przez beneficjenta jako niezależny kontrakt 
zagraniczny) nie do końca oddają ducha interwencji i wymagają rewizji / reinterpretacji. 

Ogółem, sumarycznie udało się dotychczas osiągnąć 55% zakładanej w projektach liczby 
kontraktów handlowych zagranicznych podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w 
zakresie internacjonalizacji. Liderem w zakresie „generowania” omawianych wskaźników są 
PO IR oraz PO PW. 
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Wykres 17. Poziom realizacji wskaźnika "Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w zakresie internacjonalizacji [szt.]" w 
poszczególnych PO (stan na 31.12.2020 r.)  

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014. 

Zagadnieniami, które – zdaniem badanych przedstawicieli strony systemowej oraz ekspertów 
dziedzinowych – warunkują umiarkowane postępy w analizowanym zakresie, są m.in.: 

• Moment realizacji badania, kiedy wiele projektów jest na wczesnym etapie wdrażania, a 
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wartości wskaźnika planowanych do osiągnięcia, nie w pełni odpowiadających pomiarowi 
faktycznie zakładanych rezultatów w ramach PI 3b (np. duże rozdrobnienie kontraktów i 
w efekcie – mimo znacznej ich liczby – brak wymiernego wpływu na skalę regionalnego 
eksportu). 

• Kwestie związane z pandemią Covid-19, które hamowały / odraczały działania 
internacjonalizacyjne. Umowy były aneksowane, a harmonogramy realizacji projektów 
wydłużane. Dlatego nawet, jeśli dany beneficjent przewiduje ostateczne zrealizowanie 
celów projektu, może się to odbyć ze stosownym opóźnieniem względem pierwotnie 
przyjętych założeń. 

• Obustronne (beneficjenci oraz IZ i IP) dążenie do ostatecznej realizacji projektów nawet 
przy zmienionych / zmodyfikowanych założeniach. Powoduje to, że skala rozwiązywania 
umów nie jest tak duża, jak intuicyjnie mogłaby się wydawać. Przedsiębiorcy nie chcą 
tracić szansy rozwojowej oraz potencjalnego zastrzyku finansowego / rzeczowo-
wiedzowego. Z kolei instytucje systemu wdrażania nie chcą regresu w zakresie 
kontraktacji środków. Może to powodować zgodne dążenie do możliwego wydłużania 
czasu realizacji projektów oraz modyfikacji ich zakresu na tyle, na ile to możliwe – byle 
uniknąć obustronnych niedogodności. 

• Niechęć do ujawniania, że beneficjenci byli gotowi zrealizować projekt bez otrzymanego 
wsparcia (finansując go z innych źródeł, zmieniając jego parametry i / lub realizując go 
kosztem innych aktywności rozwojowych). Rozwiązanie umów i równoczesne 
zrealizowanie zaplanowanych zamierzeń mogłoby wykazać obszar nieefektywności 
alokowania środków publicznych. 

• Dążenie do zrealizowania dobrych, efektywnych projektów, które przyniosą zamierzone 
efekty – nawet, jeśli miałoby się to wiązać z opóźnieniem w ich osiąganiu. 

JAKI BYŁ WPŁYW INTERWENCJI NA POZIOM INTENSYWNOŚCI EKSPORTU W SPRZEDAŻY 
WSPARTYCH PRZEDSIĘBIORSTW?  

Ogółem, do końca 2020 r. przychody ze sprzedaży produktów na eksport uzyskane dzięki 
otrzymanej interwencji wyniosły sumarycznie w 9 regionach, w których zliczany jest ten 
wskaźnik, 1 144 435 698,20 zł (tj. ok 2/3 zakładanej wartości docelowej). Liderami były 
województwa opolskie (409 275 643,01 zł przychodu z eksportu) oraz mazowieckie (383 667 
897,84 zł przychodów z eksportu); w ich przypadku odnotowano również sumaryczne 
przekroczenie zakładanych w projektach celów. Do momentu, którego dotyczy niniejsza 
ewaluacja, brak było wiedzy o wartości eksportu w projektach z województw lubelskiego, 
świętokrzyskiego oraz warmińsko-mazurskiego (żadne osiągnięte wartości nie zostały nawet 
wskazane we wnioskach o płatność). Z kolei warto zauważyć, że województwo podlaskie w 
ramach wskaźników specyficznych dla projektu monitorowało zmienną „Wzrost sprzedaży 
eksportowej”, której osiągnięta wartość na moment realizacji badania wynosiła 84 510 
946,68 zł (przy założonej wartości docelowej 292 446 797 zł). Jak wskazuje IZ RPO dla 
województwa podlaskiego, jest to wskaźnik tożsamy z wskaźnikiem „Przychody ze sprzedaży 
produktów na eksport”. W tym kontekście zastanawia jednak, dlaczego – jeśli monitorowano 
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analizowane zjawisko – nie zdecydowano się na miernik z WLWK. W jednym z regionów 
założono także monitorowanie wskaźnika dot. pomiaru intensywności eksportu w wielkości 
sprzedaży wspartych przedsiębiorstw, jednak w żadnym z realizowanych projektów nie 
został on wybrany do monitorowania.   

Wykres 18. Poziom realizacji wskaźnika "Przychody ze sprzedaży produktów na eksport 
[zł.]" w poszczególnych PO (stan na 31.12.2020 r.) 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014. 
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przemysłu). Zwiększenie wartości przychodów ze sprzedaży wyrobów/usług na rynkach 
zagranicznych zadeklarowało 39% badanych (36% z sektora usług i 42% z sektora przemysłu). 
Co ważne, nie każdy respondent deklarujący wzrost przychodów ze sprzedaży na rynkach 
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eksportowych równocześnie wskazywał na wzrost przychodów ogółem88. Niemniej, 
statystycznie upraszając - ok. 80% ankietowanych deklarujących wzrost przychodów, 
równocześnie wskazywało na wzrost tychże z eksportu. Zwiększenie udziału przychodów z 
działalności eksportowej w przychodach ogółem ze sprzedaży zadeklarowało 16% badanych 
(14% z sektora usług i 19% z sektora przemysłu), co wydaje się być bardzo dobrym 
rezultatem. Trzeba jednak mieć świadomość, że może to wynikać zarówno ze wzrostu 
eksportu, jak i spadku sprzedaży na polskim rynku89. Generalnie, najwyższy wzrost poziomu 
intensywności eksportu w sprzedaży wspartych przedsiębiorstw odnotowano w 
województwach mazowieckim, małopolskim i śląskim oraz dolnośląskim. Ranking zamykają 
województwa lubuskie, świętokrzyskie i zachodniopomorskie. 

Wykres 19. Zmiany wielkości i struktury przychodów wśród beneficjentów wsparcia 
bezpośrednio ukierunkowanego na wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw 

 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431. 

Kwestię zmiany wielkości i struktury przychodów badano także wśród beneficjentów 
wsparcia pośrednio ukierunkowanego na wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw. W 
tym przypadku aż dla 81% firm (84% z sektora przemysłowego i 78% z sektora usługowego) 
zwiększyła się ogólna wartość przychodów ze sprzedaży wyrobów / usług. Dla 78% 

 
88 Przychody z eksportu można uznać za podgrupę w ramach całości przychodów firmy – 
zapewne zatem wzrostowi eksportu towarzyszył spadek sprzedaży na rynku krajowym. 
89 Wzrost miernika relatywnego można osiągać zarówno dzięki powiększaniu się licznika 
(eksport), jak i maleniu mianownika (stały / rosnący mniej niż proporcjonalnie względem 
przychodów z rynku krajowego eksport oraz spadająca sprzedaż krajowa). 
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ankietowanych zwiększyła się również wartość przychodów ze sprzedaży wyrobów / usług na 
rynkach zagranicznych (79% z sektora przemysłowego i 76% z sektora usług). Jednocześnie, 
dla 17% zwiększył się udział przychodów z działalności eksportowej w przychodach ogółem 
ze sprzedaży (po równo dla obydwu sektorów). Oznacza to, iż całościowo wzrost przychodów 
na polskim rynku był znacznie wyższy od osiąganego wzrostu na rynkach zagranicznych. Jest 
to dość oczywista obserwacja, jeśli weźmie się pod uwagę, że dla większości firm 
dominującym rynkiem jest rynek regionalny / krajowy, zaś ankietowana subpopulacja nie 
była wyróżniona z uwagi na realizację projektów ukierunkowanych stricte na 
umiędzynarodowienie, tylko na ogólne wzmocnienie potencjału rozwojowego. 

Podobnie jak wśród beneficjentów wsparcia bezpośredniego, tak i w grupie beneficjentów 
wsparcia pośredniego ogółem najwyżej wzrosła intensywność eksportu w sprzedaży 
wspartych przedsiębiorstw z województw pomorskiego, mazowieckiego, małopolskiego oraz 
dolnośląskiego. Z kolei relatywnie najmniej wzrósł poziom intensywności dla badanych 
wspartych firm z województw lubuskiego i kujawsko-pomorskiego. Jak wskazano w innej 
części raportu, próbując wyjaśniać takie zależności, łatwo jest popełnić błąd ekologiczny. 
Można jednak ostrożnie przyjąć, że taki wynik to konsekwencja dwóch zjawisk. Po pierwsze, 
przeciętnie wyższa pozycja rozwojowa przed realizacją projektu pozwala w większym stopniu 
wykorzystać jego potencjał. Po drugie, im bardziej rozwinięty region, tym portfolio 
oferowanych na jego terenie usług dla eksporterów obejmuje bardziej wyspecjalizowaną 
ofertę (czy to w ramach RPO, czy wydzielonej puli środków w PO IR), która przekłada się na 
silniejszy impuls rozwojowy.
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Wykres 20. Zmiany wielkości i struktury przychodów wśród beneficjentów wsparcia pośrednio ukierunkowanego na wspieranie 
internacjonalizacji przedsiębiorstw 

 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na pośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=465.
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JAKI BYŁ WPŁYW INTERWENCJI NA ZWIĘKSZENIE STOPNIA UMIĘDZYNARODOWIENIA 
DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW?  

W celu odpowiedzi na powyższe pytanie ewaluacyjne, poproszono beneficjentów wsparcia 
bezpośrednio ukierunkowanego na wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw o 
określenie, czy za sprawą zastosowania instrumentów realizacji polityki spójności 2014-2020 
nastąpiło u nich poszerzenie prowadzonej działalności międzynarodowej o nowy jej rodzaj 
(np. utworzenie filii za granicą). 

Najwięcej ankietowanych (32%, tj. 109 przedstawicieli badanych przedsiębiorstw) wskazało, 
że na skutek wsparcia zmienił się charakter kontaktów z rynkami zagranicznymi (np. 
rozpoczęto samodzielne prowadzenie działalności zagranicznej bez udziału pośredników). 
Nie jest to zaskakujące, jeśli weźmie się pod uwagę, że wskazanie to rozumiane było szeroko 
(np. uwzględniano tu samodzielne prowadzenie negocjacji biznesowych, wizyty studyjne i in. 
formy, które de facto są jedynie przesłankami, a nie dowodami rosnącego 
umiędzynarodowienia firmy). Następnie 27% uczestników badania CAWI/CATI (tj. 92 osoby) 
przyznało, że na skutek otrzymanego wsparcia, rodzaj działalności międzynarodowej został 
poszerzony o wcześniej nie stosowane formy kontraktowe, tj. inne niż eksportowe i 
inwestycyjne (np. podwykonawstwo, udzielenie licencji zagranicznej). Jest to również bardzo 
wysoka wartość, prawdopodobnie wynikająca z szerokiego stosowania (oraz równie 
wieloaspektowego definiowania) podwykonawstwa (udzielanie licencji zagranicznej jest 
zjawiskiem o ograniczonym zakresie w całej polskiej gospodarce). Dla 9% (31 firm) zmieniło 
się umiejscowienie operacji międzynarodowych (zostało częściowo lub w całości 
przeniesione za granicę np. w wyniku założenia filii handlowej lub produkcyjnej za granicą). 
To bardzo wysoki wskaźnik, odstający od informacji dot. ogółu polskich przedsiębiorstw. 
Wreszcie, 6% badanych (tj. przedstawiciele 20 firm) zadeklarowało, że wskutek realizacji 
projektu, rodzaj działalności międzynarodowej został poszerzony o wcześniej nie stosowane 
formy inwestycyjne (np. stworzenie oddziału zagranicznego, objęcie udziałów w firmie 
zagranicznej). Powyższe zmienne posiadają bardzo zbliżone rozkłady wartości zarówno w 
podziale na regiony, jak i sektory działalności. Oznacza to, że ani miejsce realizacji projektu, 
ani jego szeroko rozumiany obszar nie determinują skali zwiększenia stopnia 
umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw. 
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Wykres 21. Deklarowane zmiany stopnia umiędzynarodowienia działalności 
przedsiębiorstw wśród beneficjentów wsparcia bezpośrednio ukierunkowanego na 
wspieranie internacjonalizacji przedsiębiorstw [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431. 

O konkretnych, pozostałych oddziaływaniach udzielonej pomocy na zwiększenie stopnia 
umiędzynarodowienia przedsiębiorstw jest mowa w innych podrozdziałach, dlatego w 
niniejszym podrozdziale zastosowano dodatkowo podejście a rebours: zweryfikowaniu, 
czego (jakich efektów) – zdaniem badanych beneficjentów – nie udałoby się osiągnąć bez 
otrzymanej pomocy. 

6%

9%

27%

32%

0% 10% 20% 30% 40%

Rodzaj działalności międzynarodowej został poszerzony o
wcześniej nie stosowane formy inwestycyjne (np.

stworzenie oddziału zagranicznego, objęcie udziałów w
firmie zagranicznej)

Zmieniło się umiejscowienie operacji międzynarodowych
(zostało częściowo lub w całości przeniesione za granicę

np. w wyniku założenia filii handlowej lub produkcyjnej za
granicą)

Rodzaj działalności międzynarodowej został poszerzony o
wcześniej nie stosowane formy kontraktowe, tj. inne niż

eksportowe i inwestycyjne (np. podwykonawstwo,
udzielenie licencji zagranicznej)

Zmienił się charakter kontaktów z rynkami zagranicznymi
(np. rozpoczęto samodzielne prowadzenie działalności

zagranicznej bez udziału pośredników)



 

94 
 

Wykres 22. Rozkład odpowiedzi na pytanie "Jakie byłyby konsekwencje braku 
finansowania dla ww. projektu(ów)?”  [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431. 

Okazuje się, że aż 2/3 badanych bez otrzymanej pomocy musiałoby zmniejszyć zakres działań 
związanych z umiędzynarodowieniem przedsiębiorstwa. Około połowa respondentów 
realizowałaby w tej sytuacji inne przedsięwzięcia lub też potrzebowałaby na nie więcej czasu. 
Dla aż 44% brak finansowania oznaczałby konieczność rezygnacji z realizacji omawianego 
przedsięwzięcia. Warty komentarza jest odsetek badanych (18%), którzy sygnalizowali brak 
wpływu ew. zaniechania finansowania projektu na jego czas, zakres i formę. Ich wstępna 
analiza wskazuje, że brak jest regularności w zakresie tego, z jakich regionów pochodzą owe 
podmioty / w ramach jakich Programów otrzymały wsparcie. Również jakościowy przegląd 
opisów projektów nie pozwala na zmapowanie czynników, które uprawdopodabniałyby 
zdolność do realizacji projektu bez wsparcia unijnego.  

Trzeba jednak pamiętać, że wśród beneficjentów działań ukierunkowanych na bezpośrednie 
wspieranie internacjonalizacji, mamy relatywnie szerokie grono podmiotów realizujących 
drobne (niewielkie zakresowo i finansowo) projekty. Faktycznie, ich realizacja w oparciu o 
środki własne wydaje się możliwa. Z drugiej strony, jak wskazano np. w części dot. wyników 
wcześniej zrealizowanych badań z obszaru internacjonalizacji MŚP – zbliżony odsetek 
podmiotów deklarujących, że brak wsparcia nie wpłynąłby na losy projektu, jest spotykany 
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również w innych badaniach o podobnym zakresie oraz oceniany jako „niewielki”. Zdaniem 
ekspertów, niektórzy z przedsiębiorców mogą przeceniać swoje zdolności do zrealizowania 
identycznego przedsięwzięcia (tzn. w praktyce podejmą się jego realizacji, ale modyfikacji 
ulegnie zakres, harmonogram lub – co najtrudniej stwierdzić, zwłaszcza w ramach 
samooceny – jakość projektu).  

Wśród innych konsekwencji braku finansowania często pojawiały się wypowiedzi, które 
można sprowadzić do wystąpienia tzw. „efektu domina”. Brak wsparcia dla 
internacjonalizacji wiąże się w nich z rezygnacją z wchodzenia na nowe rynki, co w dalszej 
kolejności skutkowałoby np. niższymi przychodami i zyskami, pogorszeniem się relatywnej 
sytuacji rynkowej czy ostawaniem in minus od konkurencji. Rzadkie, ale ciekawe wypowiedzi 
wiązały się z aspektem ambicjonalnym decydentów w firmach. Ich zdaniem, wejście na nowy 
rynek może być postrzegane jako poświadczenie osiągnięcia określonego poziomu rozwoju i 
dowód na sukces firmy. Przy takiej perspektywie, rezygnacja z projektu jest utożsamiana 
zarówno z osobistą porażką managera, jak i klęską samego przedsiębiorstwa. 

Sektor działalności w ograniczonym stopniu jest skorelowany z identyfikowanymi 
konsekwencjami braku wsparcia. Rozkłady odpowiedzi są również względnie zbliżone do 
siebie w poszczególnych województwach.  

JAKI BYŁ WPŁYW INTERWENCJI NA ZWIĘKSZENIE UDZIAŁU PRODUKTÓW WYSOKIEJ TECHNIKI W 
EKSPORCIE WSPARTYCH PRZEDSIĘBIORSTW?  

Przedsiębiorstwa high-tech wyróżniają się na tle podmiotów funkcjonujących w sektorach 
tradycyjnych wysoką intensywnością badawczo-rozwojową, zaawansowaną technologią i 
wysokim poziomem innowacyjności. Ich wyjątkowość zakorzeniona jest w nauce, na bazie 
której budują swoją przewagę konkurencyjną. Cechą charakterystyczną dla znacznej części 
firm wysokiej technologii jest skłonność do internacjonalizacji, która często staje się 
koniecznością, gdyż chłonność rynku krajowego jest ograniczona.90 

W ramach prowadzonego badania poddaliśmy ocenie efekty realizowanych projektów w 
ramach polityki spójności 2014-2020 w zakresie ich wpływu na zwiększenie udziału 
produktów wysokiej techniki w eksporcie wspartych przedsiębiorstw. Zgodnie ze 
zrealizowanym badaniem ankietowym CAWI / CATI wśród przedsiębiorców korzystających ze 
wsparcia ukierunkowanego na bezpośrednie stymulowanie internacjonalizacji, omawiany 
efekt zadeklarowało 24% ankietowanych. Najwyższy ich odsetek wśród ankietowanych 
odnotowano w województwie mazowieckim (35%), śląskim (30%) oraz wielkopolskim (29%), 
a najniższy – w lubuskim (0%) i warmińsko-mazurskim (5%). W przypadku ankietowanych 
beneficjentów wsparcia pośredniego, analogiczne zjawisko wskazało 19% badanych. 
Relatywnie, najwyższy odsetek badanych wskazał na zwiększenie udziału produktów 
wysokiej techniki w przychodach ze sprzedaży wyrobów / usług na rynkach zagranicznych na 

 
90 Ratajczak-Mrozek M., 2011, Specyfika przedsiębiorstw zaawansowanych technologii (high-
tech), Przegląd Organizacji, nr 2. 



 

96 
 

Mazowszu (32%), w Małopolsce (27%) i na Dolnym Śląsku (25%), a najniższy – w 
województwach podlaskim i zachodniopomorskim (po 0%). Przeprowadzony test chi-
kwadrat wykazał natomiast, że miejsce realizacji projektu nie jest statystycznie powiązane z 
osiąganym efektem (lub jego brakiem) w omawianym zakresie.  

Wykres 23. Odsetek respondentów deklarujących, że na skutek otrzymanego wsparcia 
zwiększył się udział produktów wysokiej techniki w przychodach ze sprzedaży 
wyrobów/usług na rynkach zagranicznych 

 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431 oraz pośrednie wspieranie 
internacjonalizacji, n=365. 

Warto pamiętać, że we wcześniejszym podrozdziale zauważono, iż wśród beneficjentów CT 1 
i 3 rośnie zarówno poziom przychodów ze sprzedaży ogółem (w większym stopniu), jak i 
poziom przychodów ze sprzedaży produktów / usług na eksport (w mniejszym stopniu; 
dopiero ich składową są przychody ze sprzedaży produktów wysokiej techniki na rynkach 
zagranicznych). Podobnie jak w tamtym podrozdziale należy zastrzec, że na każdy miernik 
relatywny wpływ mają zmiany licznika (tj. przychodów ze sprzedaży produktów / usług 
wysokiej techniki), jak i mianownika (tj. przychodów ze sprzedaży produktów / usług na 
rynkach zagranicznych ogółem). Wzrost udziału produktów wysokiej techniki w przychodach 
ze sprzedaży wyrobów/usług na rynkach zagranicznych jest najczęściej deklarowany w tych 
regionach, w których odnotowany jest najwyższy udział przychodów z eksportu produktów 
wysokiej techniki. Udział wyrobów wysokiej techniki w eksporcie Polski wynosi ok. 8,5%. 
Przyjmując założenie proporcjonalności próby względem ogółu przedsiębiorstw w Polsce (z 
wyłączeniem efektu selekcji sprawiającego, że o wsparcie starają się przeciętnie bardziej 
prorozwojowe firmy niż średnia dla sektora) – uzyskane rezultaty są bardzo zadowalające. 
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W toku badań jakościowych, beneficjenci wsparcia byli również pytani o postrzegane przez 
nich szanse i zagrożenia dla zwiększenia udziału produktów wysokiej techniki w eksporcie. 
Najważniejsze podnoszone przez nich wątki koncentrowały się raczej na samym wytworzeniu 
produktu wysokiej techniki, a nie jego docelowej sprzedaży. Wyzwania w opinii 
przedsiębiorców dotyczą głównie struktury procesu B+R+I, a następnie skalowania jego 
efektów. Posiadanie konkretnego, atrakcyjnego funkcjonalnie i cenowo produktu jest 
warunkiem koniecznym ekspansji zagranicznej. Jeśli dane rozwiązanie jest opracowane, 
dopiero wówczas możliwe jest podjęcie działań ukierunkowanych na jego sprzedaż. 
Potencjalnie warto rozważyć projekty etapowe, w których – po pomyślnym przejściu faz B+R 
oraz wdrożeniowej – możliwe będzie przejście beneficjenta do aktywności związanych z 
wprowadzeniem wypracowanego rozwiązania na rynki zagraniczne w sposób uproszczony 
(np. wyłącznie po udokumentowaniu osiągnięcia założonych kamieni milowych w projekcie).  

JAKI BYŁ WPŁYW INTERWENCJI NA ZWIĘKSZENIE ZAKRESU EKSPANSJI GEOGRAFICZNEJ 
WSPARTYCH PRZEDSIĘBIORSTW?  

Wpływ interwencji na zwiększenie zakresu ekspansji geograficznej wspartych 
przedsiębiorstw oceniano poprzez weryfikację, czy za sprawą instrumentów polityki 
spójności 2014-2020 nastąpił wzrost liczby krajów, na których wsparta firma jest obecna ze 
swoimi produktami/usługami oraz jaka była skala tego wzrostu. 

Analiza danych sprawozdawczych z systemu SL2014 wskazuje, że jedynie w ramach RPO WZ 
2014-2020 istotny odsetek beneficjentów (tj. 78%) zrealizował zakładany wskaźnik produktu 
dot. wejścia danego przedsiębiorstwa na nowe rynki zagraniczne w wyniku otrzymanego 
wsparcia. W pozostałych regionach – mimo postawienia sobie jasnych celów – firmom nie 
udało się dotychczas ich zrealizować. Jest to wynik dość zaskakujący, jeśli zestawi się go z 
samooceną uczestników badania CAWI / CATI. Dużo częściej deklarują oni wejście na nowe 
zagraniczne rynki. Wyjaśnień takiego stanu rzeczy może być kilka. Po pierwsze, datą 
graniczną dla analiz wskaźnikowych z systemu SL2014 jest 31.12.2020, natomiast badanie 
CAWI/CATI było realizowane jesienią 2021 r. Oznacza to, że do tego czasu miało okazję 
zmaterializować się już kolejne efekty wsparcia, do których mogły odnosić się ankietowane 
osoby. Po drugie, wskaźnik „Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe zagraniczne rynki 
w wyniku otrzymanego wsparcia” był monitorowany jedynie w części projektów 
ukierunkowanych na wsparcie umiędzynarodowienia firm, zaś w badaniu ilościowym mogły 
brać udział firmy, które na skutek otrzymanej pomocy weszły na zagraniczne rynki, nawet 
jeśli nie deklarowały tego w ramach wskaźników monitoringowych. Wreszcie, zdaniem 
ekspertów, potencjalnie pomimo odniesienia pytania ankietowego do stanu dokonanego, 
respondenci mieli tendencję do deklarowania ankieterom tyleż realnych osiągnięć, co 
poczynionych planów i zamierzeń (zwłaszcza, jeśli są one w trakcie realizacji).W opinii 
uczestników panelu, wejście na rynek zagraniczny często nie jest zjawiskiem zero-
jedynkowym, ale procesem. W związku z tym uznanie, czy został on sfinalizowany, może do 
pewnego stopnia być subiektywne. 
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Wykres 24. Wartości osiągnięta oraz docelowa dla wskaźnika Liczba przedsiębiorstw, które 
weszły na nowe zagraniczne rynki w wyniku otrzymanego wsparcia 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie SL2014. 

Ogółem, 47% badanych przedsiębiorstw (beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji) na skutek otrzymanego wsparcia zainicjowało 
działalność na rynkach zagranicznych (wcześniej nie prowadziło działalności na rynkach 
zagranicznych lub miała miejsce długa przerwa w tej działalności). Największy odsetek 
respondentów zadeklarował, że internacjonalizacja została zainicjowana dzięki ocenianej 
interwencji w województwach śląskim (70%) i dolnośląskim (64%), zaś najniższy – w 
zachodniopomorskim (20%) i świętokrzyskim (25%). Taka struktura odpowiedzi może być 
powiązana z zakresem oferty na rzecz internacjonalizacji w danym województwie (zdaniem 
ekspertów, skuteczniejsze będą np. osobiste udziały w targach międzynarodowych czy 
misjach aniżeli przygotowanie strategii internacjonalizacji – chociaż formalnie obie 
aktywności są ukierunkowane na wspieranie wchodzenia przez przedsiębiorstwa na rynki 
zagraniczne, to jednak sam wspomniany dokument nie stanowi jeszcze o internacjonalizacji, 
a jedynie do niej przygotowuje). Wydaje się również, że ważną stymulantą jest pozycja 
wyjściowa przedsiębiorstw z regionu: tam, gdzie eksport postrzegany jest jako ważny 
element regionalnej gospodarki, firmy skuteczniej korzystają ze wsparcia na jego rzecz (np. 
dzięki posiadaniu w otoczeniu wzorców, z których można czerpać).  
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Wykres 25. Odsetek respondentów deklarujących, że na skutek otrzymanej pomocy ich 
przedsiębiorstwo zainicjowało działalność na rynkach zagranicznych (wcześniej nie 
prowadziło działalności na rynkach zagranicznych lub miała miejsce długa przerwa w tej 
działalności 

 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431. 

Ogółem, częściej działalność eksportową inicjowały podmioty z sektora przemysłowego 
(49%) aniżeli usługowego (46%) (nawet, jeśli wsparcie w ramach CT 1 i 3 trafiało 
statystycznie częściej do firm usługowych). Zdaniem ekspertów dziedzinowych, z którymi 
konsultowano ten wynik, może on być pochodną dużego znaczenia PO IR dla kształtowania 
ogólnego kształtu interwencji w ramach polityki spójności w zakresie umiędzynarodowienia 
firm, gdzie Program ten jest silnie ukierunkowany na rozwiązania techniczne. Dodatkowo, 
wchodzenie na rynki zagraniczne z własnymi usługami wymaga ich dokładnego dopasowania 
do potrzeb rynków docelowych (np. stan prawny, uwarunkowania społeczno-kulturowe) i w 
związku z tym może nie być pożądaną ścieżką rozwoju dla wielu firm. Alternatywnie, 
rozwiązaniem wskazanego wyzwania mogłyby być BIZ, te jednak nie są wspierane w ramach 
ewaluowanych działań.  

Ponadto, ogółem 32% przedsiębiorstw na skutek otrzymanego wsparcia weszło na nowe 
rynki zagraniczne z nowymi wyrobami/usługami, zaś 63% - weszło na nowe rynki zagraniczne 
z wyrobami/usługami, które już wcześniej miało w swojej ofercie. Liderami wchodzenia na 
nowe rynki – w znaczeniu odsetka podmiotów deklarujących taką ekspansję (dla obydwu 
rodzajów wejść na rynki zagraniczne kumulatywnie) – były województwa mazowieckie i 
małopolskie, zaś na przeciwnej stronie skali znalazły się województwa: kujawsko-pomorskie i 
zachodniopomorskie. Podobnie jak wcześniej, odnotowano również nieco wyższy odsetek 
inicjowania wejścia na rynki zagraniczne wśród przedsiębiorstw z sektora przemysłowego 
aniżeli usługowego (odpowiednio: 37% vs. 26% oraz 66% vs. 59%). 
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Wykres 26. Odsetek respondentów deklarujących, że na skutek otrzymanej pomocy ich 
przedsiębiorstwo weszło na nowe rynki zagraniczne: a) z nowymi wyrobami / usługami, b) 
z wyrobami/usługami, które już wcześniej miało w swojej ofercie 

  

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431. 

Przeciętnie, firma na skutek otrzymanej pomocy wchodziła na 2,7 nowego rynku. Wartość ta 
jest mało zróżnicowana zarówno w podziale terytorialnym (średnie od 2,3 do 3,1 dla każdego 
z województw), jak i sektorowym (usługi – 2,4%, przemysł 3,2%). Warto podkreślić, że 
obliczenia statystyczne wymagały wyeliminowania obserwacji odstających91. Pojedynczy 
respondenci wskazali mianowicie na wejście na kilkanaście nowych rynków, rozumiejąc przez 
to jednak dystrybucję materiałów informacyjno-promocyjnych wśród przedstawicieli tej 
liczby państw. Pozostawienie takich rekordów w bazie mogłoby znacznie wypaczyć wyniki 
badania. 

JAKI BYŁ WPŁYW INTERWENCJI NA POZYCJĘ PRZEDSIĘBIORSTW W GLOBALNYCH ŁAŃCUCHACH 
WARTOŚCI DODANEJ?  

Rozwój działalności międzynarodowej przy wykorzystaniu powiązań kooperacyjnych może 
być postrzegany jako proces udziału w systemowej internacjonalizacji pionowego łańcucha 
dostaw, jako że zależy od międzynarodowej konfiguracji systemu jako całości, na który 
składają się zleceniodawcy, a także wspierający ich podwykonawcy. Rola kooperantów 
występujących w konfiguracji międzynarodowych łańcuchów działalności może się różnić. 
Można wyróżnić sześć typowych ścieżek internacjonalizacji kooperanta: 

(1) internacjonalizacja niezależna, 

(2) internacjonalizacja poprzez podążenie za klientem krajowym na rynki międzynarodowe, 
 

91 Tj. obserwacji relatywnie odległych od pozostałych elementów próby. 
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(3) internacjonalizacja we współpracy z krajowymi lub zagranicznymi dostawcami 
systemowymi, 

(4) internacjonalizacja poprzez integrację w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa 
międzynarodowego, 

(5) internacjonalizacja poprzez uczestnictwo w sieci przedsiębiorstw kierującej się na rynki 
zagraniczne;  

(6) internacjonalizacja w drodze przerobu uszlachetniającego. 

Motywy i sposoby wejścia na rynki zagraniczne mogą znacząco się różnić dla kooperantów 
różnych typów. Jednocześnie odpowiednio do ścieżki internacjonalizacji zmieniają się bariery 
internacjonalizacji.  

Internacjonalizacja niezależna 

Motywy internacjonalizacji w sposób samodzielny zależą od typu kooperanta. W przypadku 
kooperantów realizujących dostawy proste92 i rozszerzone93 silna zależność od jednego lub 
nielicznych zleceniodawców na rynku krajowym może przemawiać za podjęciem próby 
rozwoju wespół z zagranicznymi zleceniodawcami. 

Spodziewane ryzyko związane z transferem wiedzy do innych zleceniodawców na tym 
samym rynku może także motywować kooperanta do poszukiwania zleceniodawców na 
innych – zagranicznych – rynkach. W odniesieniu do kooperantów/podwykonawców 
realizujących dostawy standardowe94 można oczekiwać, iż motywem o centralnym znaczeniu 
będzie możliwość uzyskania korzyści skali produkcji. Ścieżka internacjonalizacji niezależnej 

 
92 Poddostawy proste realizują podwykonawcy zdolności wytwórczych (capacity 
subsuppliers) i podwykonawcy prostych komponentów i zadań. Wykorzystanie 
podwykonawcy jest w tym przypadku alternatywą w stosunku do produkcji we własnym 
zakładzie zleceniodawcy. Zleceniodawca powierza podwykonawcy zadanie do realizacji 
odpowiednio do przekazanej specyfikacji, niekiedy wyposażając go także w materiały. 
Stopień niezbędnej koordynacji w przypadku poddostaw prostych jest stosunkowo niski. 
Często możliwe jest skorzystanie z alternatywnych dostawców, choć może to być kosztowne. 
93 W przypadku poddostaw rozszerzonych zleceniodawca nie dysponuje odpowiednimi 
umiejętnościami produkcyjnymi. Podejmowane przez podwykonawców zadania są do tego 
stopnia skomplikowane, że wymagają ściślejszej wzajemnej koordynacji działań. Koszty 
wyjścia mogą być wysokie z uwagi na często występującą koordynację innowacyjną i 
techniczną oraz planowanie o długim horyzoncie czasowym. 
94 Dla podwykonawców realizujących poddostawy standardowa ekonomia skali ma 
pierwszorzędne znaczenie, z tego względu często operują na rynkach globalnych. Realizacja 
poddostaw standardowych oznacza dla podwykonawcy konieczność dostosowania się do 
narzuconych standardów. Stosowanie poddostaw standardowych zazwyczaj oznacza bardzo 
niski stopień koordynacji i złożoności zadań. 
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dla tego typu kooperanta najbardziej zbliża się do tradycyjnego modelu procesu 
internacjonalizacji firmy. Silna specjalizacja w zakresie umiejętności, wiedzy i technologii w 
przypadku podwykonawców zapewniających zleceniodawcom dostawy partnerskie95 i 
strategiczne96 może ich skłaniać do poszukiwania bardziej opłacalnych rynków dla 
wykorzystania ich wąskiej specjalizacji, choć z pewnością nie będzie to w ich przypadku 
preferowana ścieżka internacjonalizacji. 

Internacjonalizacja poprzez podążenie za klientem krajowym na rynki międzynarodowe 

Niektórzy kooperanci rozpoczynają swoją działalność międzynarodową poprzez podążenie za 
klientem krajowym na rynki międzynarodowe. Ta ścieżka jest szczególnie często 
wykorzystywana przez dostawców o strategicznym znaczeniu dla zleceniodawcy. Dostawy od 
kooperantów stanowią często istotną część strategicznego „kręgosłupa” 
internacjonalizującego się zleceniodawcy. Jeśli próby ekspansji zagranicznej zostaną 
ukoronowane sukcesem, pewna część przychodów umiędzynarodowionej firmy będzie 
pochodzić z działalności zagranicznej. Może on wówczas poszukiwać możliwości 
wzmocnienia swojej pozycji rynkowej poprzez silniejsze dopasowanie do potrzeb rynku 
lokalnego. Takie działanie wpłynie na relacje z wcześniejszymi kooperantami na wiele 
sposobów. Jako rezultat ściślejszej adaptacji do potrzeb rynku lokalnego, kooperanci którzy 
podążą za swoim klientem, zetkną się z konkurencją lokalnych dostawców na rynku 
docelowym. Dla pewnych kategorii dostaw korzyści uzyskiwane przez lokalnych dostawców z 
tytułu bliskości do rynku (economies of proximity) mogą tworzyć istotną barierę dla 
kooperantów podążających tą ścieżką internacjonalizacji. Z drugiej strony, pozycja 
kooperantów pełniących strategiczną rolę dla zleceniodawców może ulec dalszemu 
wzmocnieniu, jeśli będą w stanie zaadaptować niezbędne standardy międzynarodowe. 

Wraz z coraz większym zaangażowaniem międzynarodowym zleceniodawcy, może on 
zwiększać zakres wymagań wobec kooperanta. Te zwiększone wymagania mogą dotyczyć 

 
95 W poddostawach partnerskich, zleceniodawca i podwykonawca są blisko związani poprzez 
silną wzajemną zależność strategiczną. Podwykonawca często pełni tu kluczową rolę w 
procesie rozwoju nowego produktu. We wzajemnych relacjach występuje bardzo 
szczegółowy podział zadań i pełna wymiana informacji. Istnieją liczne bodźce przemawiające 
za pozostawaniem w stabilnym i wydajnym systemie koordynacji. 
96 Za pośrednictwem poddostaw strategicznych mogą być realizowane różnorodne zadania. 
Podwykonawcy strategiczni mają pierwszorzędne znaczenie dla odbiorcy, ponieważ 
posiadają kluczowe kompetencje dla rozwoju jego wyróżniających umiejętności. Włączeni są 
w proces planowania długoterminowego i wymianę informacji. Złożoność zadań jest często 
wysoka. Liczne są obszary potencjalnej koordynacji, a wymiana jest regulowana bardziej za 
pomocą dialogu niż reguł. Poddostawy strategiczne mogą obejmować: dostawy systemowe, 
dostawy o wysokiej i unikalnej specjalizacji, dostawy oparte na technologii lub usłudze o 
strategicznym znaczeniu dla odbiorcy. 
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żądania zapewnienia obsługi posprzedażnej dostarczonych komponentów czy też 
bezpośredniego kierowania dostaw do zagranicznych punktów produkcji. Wreszcie, firma 
kooperująca może otrzymać polecenie lokalizacji własnych punktów serwisowych lub 
zakładów produkcyjnych na kluczowych rynkach zleceniodawcy97. P. H. Andersen, P. Blenker 
i P. R. Christensen przytaczają przykład skandynawskich podwykonawców IKEI, którzy 
otrzymali od niej finansowe wsparcie na rozwój produkcji i logistyki na rynku 
północnoamerykańskim, gdy ta nań wkraczała98. W takich przypadkach jak ten, 
internacjonalizacja wymusza zasadnicze zmiany w układzie kooperacyjnym, który przybiera 
postać relacji partnerskich. 

W przeciwieństwie do kooperantów zapewniających dostawy strategiczne lub partnerskie, 
podwykonawcy prostych dostaw często mogą znaleźć się w pułapce internacjonalizacji 
pośredniej. Niekiedy mogą zostać wyparci z łańcucha dostaw, ponieważ typ dostaw, który 
zapewniają, podlega ostrej konkurencji ze strony lokalnych dostawców. Dotyczy to w pewnej 
mierze także kooperantów realizujących dostawy rozszerzone, którzy mają ograniczone 
znaczenie strategiczne dla zleceniodawcy i których zdolność do podjęcia międzynarodowych 
zobowiązań jest często ograniczona. 

Internacjonalizacja we współpracy z krajowymi lub zagranicznymi dostawcami 
systemowymi 

Dostawy systemowe mają znaczenie raczej dla dużych międzynarodowych zleceniodawców, 
powodując tym samym rozwój nowej kategorii dostawców99. Ponieważ dostawy 

 
97 Niemieccy producenci samochodów nakłaniają swoich kooperantów do podążania w ślad 
za nimi za granicę z własną produkcją. W ten sposób zapewniają sobie utrzymanie 
odpowiednich standardów jakościowych oraz udział w korzyściach kosztowych 
realizowanych przez niemieckich kooperantów na rynkach zagranicznych. Tak postąpił, dla 
przykładu, Ford Germany „pociągając” za sobą do Anglii 32 niemieckich podwykonawców. 
Zob. A. Schmidt, German SMEs as industrial subcontractors in the context of globalized 
markets, referat prezentowany podczas Konferencji nt Małego Biznesu w Gospodarce 
Globalnej, Montreal 1992, s. 6.  
98 P. H. Andersen, P. Blenker, P. R. Christensen, Generic Routes to Subcontractors’ 
Internationalisation, w: Driving Forces Behind Internationalisation, Handelshøjskolens Forlag, 
København 1997, s. 242. 
99 A. Schmidt przytacza przykład niemieckiego przemysłu motoryzacyjnego, który zgłasza 
coraz większy popyt na kompletne moduły produkcyjne i kompletne rozwiązania systemowe 
o wysokim stopniu innowacyjności. Producentów samochodów zmusza do tego wciąż 
poszerzająca się oferta asortymentowa ich produktów, jak również skracanie cykli życia 
produktów i innowacji. Aby pokryć to zapotrzebowanie, usilnie dążą oni do ustanowienia 
partnerskich relacji z wysoce wykwalifikowanymi, innowacyjnymi podwykonawcami. Zob. A. 
Schmidt, op. cit. 
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kompletnych podsystemów opierają się często na kilku obszarach kompetencji, znaczenia 
nabiera współpraca pozioma pomiędzy kooperantami dysponującymi wzajemnie 
uzupełniającą się wiedzą. Poprzez współpracę poziomą z innymi wyspecjalizowanymi 
kooperantami, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą stawać się uczestnikami 
międzynarodowych dostaw systemowych. Tworzenie lub włączanie do grona dostawców 
systemowych bez wątpienia zyskuje na znaczeniu jako dogodna ścieżka internacjonalizacji 
dla małych i średnich podwykonawców100. Ścieżka internacjonalizacji poprzez dostawy 
systemowe jest dostępna dla większości kategorii podwykonawców, chociaż podwykonawcy 
zapewniający dostawy standardowe mogą ją postrzegać jako zbyt „wąską”, by uzyskać 
korzyści skali w produkcji. Można tu zidentyfikować kilka podstawowych barier 
internacjonalizacji. Główną – odnoszącą się do zdolności menedżerskich – jest konieczność 
przejęcia zadania koordynacji przedsięwzięcia kooperacyjnego od zleceniodawcy.  

Internacjonalizacja poprzez integrację w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa 
międzynarodowego 

Dostawy dla przedsiębiorstwa międzynarodowego lub jednego z jego oddziałów mogą 
sprzyjać internacjonalizacji drobnego podwykonawcy. Po pierwsze dlatego, iż dostawy do 
jednego oddziału lub centrum zaopatrzenia przedsiębiorstwa międzynarodowego mogą 
utorować drogę dostępu do całej sieci tej korporacji101. Po drugie, dlatego, iż 
przedsiębiorstwa międzynarodowe często są zainteresowane i mają odpowiednie ku temu 
zasoby, by wspierać rozwój umiejętności podwykonawcy. 

Istotą tej ścieżki internacjonalizacji jest włączenie do wewnętrznej sieci przedsiębiorstwa 
międzynarodowego podwykonawców wspierających obszary kluczowych umiejętności firmy, 
tzn. tych dostawców, którzy dysponują kompetencjami komplementarnymi do 
wyróżniających umiejętności posiadanych przez zleceniodawcę. Celem mogą stać się 
podwykonawcy doświadczeni, dla przykładu, w logistyce - o uznanej reputacji lub znacznych 
mocach wytwórczych. Wewnętrzną sieć przedsiębiorstwa międzynarodowego jako ścieżkę 

 
100 Steel Product Group Denmark została założona przez czterech, współpracujących ze sobą 
wyspecjalizowanych podwykonawców. Powstała w celu składania wspólnych ofert tych firm 
w międzynarodowych dostawach systemowych. Nadzoruje także techniczną stronę wspólnej 
produkcji czterech przedsiębiorstw, jak również podział ich mocy wytwórczych. Od momentu 
założenia łączne przychody grupy zwiększyły się ponaddwukrotnie, a jej eksport wzrósł 
trzykrotnie. Zob. P. H. Andersen, P. Blenker, P. R. Christensen, op. cit., s. 245. 
101 W latach 80. Schröder Plast A/S nawiązał kontakt z biurem zaopatrzenia IBM w 
Kopenhadze. Firma była producentem głowic plastikowych dla drukarek i wtyczek. Udanie 
wdrożyła proces produkcji, w którym cała głowica była odlewana w jednym cyklu 
odlewniczym. Biuro zaopatrzenia IBM wprowadziło firmę Schröder Plast na wewnętrzny 
rynek IBM w Europie, a następnie w USA. Zob. P. H. Andersen, P. Blenker, P. R. Christensen, 
op. cit., s. 243. 



 

105 
 

ekspansji zagranicznej stosują zwłaszcza podwykonawcy o wysoce wyrafinowanych 
umiejętnościach technicznych.  

Jednakże podstawową barierę wykorzystania tej ścieżki internacjonalizacji może stanowić 
brak odpowiedniej skali produkcji102. Dostawcy standardowych komponentów na ogół 
muszą charakteryzować się znaczną skalą działania, by stać się uczestnikami wewnętrznej 
sieci przedsiębiorstwa międzynarodowego. W układy kooperacyjne z przedsiębiorstwem 
międzynarodowym mogą jednakże włączać się także ci drobni wytwórcy, którzy samodzielnie 
nie byliby w stanie sprostać zapotrzebowaniu tak dużej firmy. W tym celu mogą zawrzeć 
porozumienie o współpracy z innymi MŚP i połączyć swe moce wytwórcze, by sprostać 
zapotrzebowaniu giganta103. 

Bariery dla międzynarodowej ekspansji podwykonawców przy wykorzystaniu tej ścieżki 
mogą wynikać przede wszystkim z braku koordynacji pomiędzy poszczególnymi oddziałami 
przedsiębiorstwa międzynarodowego. Na ciągłość, klimat i wykształcanie działań rutynowych 
we wzajemnych stosunkach pomiędzy podwykonawcą i zleceniodawcą znaczny wpływ mają 
relacje personalne. W przedsiębiorstwach międzynarodowych często ma miejsce wysoka 
fluktuacja kadr, co może stanowić istotną przeszkodę dla międzynarodowej ekspansji 
podwykonawcy. 

Internacjonalizacja poprzez uczestnictwo w sieci przedsiębiorstw kierującej się na rynki 
zagraniczne 

Strategia ta jest właściwa dla przedsiębiorstw współpracujących w ramach układów 
sieciowych. Jest ona uznawana za bardzo ważny mechanizm poprawy zdolności 
konkurencyjnych społeczności małych firm i sieci. Można wskazać trzy fundamentalne 
przyczyny zawiązywania związków kooperacyjnych w układach sieciowych: 

– mobilizacja zasobów służąca neutralizacji tej podstawowej ułomności małych firm w 
stosunku do ich większych odpowiedników; 

– koordynacja zasobów umożliwiająca łączenie różnych korzyści specjalizacji; 

– rozwój wiedzy, który staje się możliwy w wyniku interakcji między różnymi podmiotami. 

 
102 Kaiser Plast A/S jest wysoce zaawansowanym technologicznie producentem 
komponentów z wtryskiwanego plastiku do różnorodnych zastosowań. Z firmą Kaiser Plast 
skontaktowało się centralne biuro zaopatrzenia Siemensa. Firma została poddana 
procedurze audytu ze strony Siemensa, która jednakże zakończyła się dla niej niepomyślnie z 
uwagi na niewystarczające moce produkcyjne. Zob. P. H. Andersen, P. Blenker, P. R. 
Christensen, op. cit., s. 243. 
103 N. Hovi, Internationalizing Subcontractors: the Cooperative Alternative, referat 
prezentowany na konferencji Rent VI, materiały konferencyjne, Barcelona 1992. 
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Współpraca małych firm w sieci pozwala im pokonać bariery ograniczonego rozmiaru oraz 
uzyskiwać ekonomię skali i zakresu. Występujący w sieci system związków między 
przedsiębiorstwami pozwala poprawić pozycję konkurencyjną małych firm, tworząc efekty 
synergii i zwiększając ich produktywność. Zwiększeniu ulegają możliwości rozwojowe 
tworzących je przedsiębiorstw, które poprzez sieci uzyskują dostęp do zewnętrznych 
zasobów, wyszukują nowych partnerów, tworzą nowe kombinacje produktowe i docierają do 
nowych rynków (także zagranicznych)104. Tym sposobem niwelowane są bariery 
internacjonalizacji przedsiębiorstw. 

Internacjonalizacja w drodze przerobu uszlachetniającego 

Ta ścieżka internacjonalizacji cechowała wczesny etap transformacji gospodarczej w Polsce. 
W wielu silnie zinternacjonalizowanych sektorach działalności (m.in. w przemyśle 
odzieżowym) przedsiębiorstwa z krajów Europy Środkowo-Wschodniej zostały w ten sposób 
włączone w międzynarodowe przepływy handlowe z krajami Europy Zachodniej105. Siłą 
sprawczą tej integracji była możliwość wykorzystania niższych kosztów produkcji w tych 
krajach. Jedyną możliwą do przyjęcia wówczas formą współpracy było podwykonawstwo 
oparte na przerobie uszlachetniającym. W rezultacie MŚP były w stanie pokonać barierę 
braku odpowiednich zasobów, niezbędnych zwłaszcza przy podejmowaniu operacji 
zagranicznych, jak również udostępnione zostały kanały dystrybucji do sprzedaży produktów 
tych przedsiębiorstw.  

Jednym z założeń przyjętych w fazie konceptualizacji niniejszego badanie było to, że zarówno 
międzynarodowa wymiana handlowa, jak i produkcja w coraz większym stopniu realizowane 
są w ramach globalnych łańcuchów wartości. Postępująca globalizacja sprzyja zwiększaniu 
efektywności handlu i produkcji m.in. poprzez fragmentację procesów. Z punktu widzenia 
efektywności wydatkowania funduszy europejskich (a szerzej z punktu widzenia wspierania 
MŚP ze środków publicznych) oczywiste jest oczekiwanie, by dofinansowane projekty 
przyczyniały się do wzrostu umiędzynarodowienia polskich przedsiębiorstw. Jednak idąc o 
krok dalej, należy przyjąć, że korzystne jest by umiędzynarodowienie oznaczało także 
zwiększanie udziału polskich firm w globalnych łańcuchach wartości dodanej.  

 
104 Zob. m. in. Industrial districts and local economic regeneration, F. Pyke, W. Sengenberger 
(eds.), International Institute for Labour Studies, Geneva 1992; A. Fumagalli, G. Mussati, 
Italian Industrial Dynamics from the Seventies to the Eighties: Some Reflections on the 
Entrepreneurial Activity, „Entrepreneurship and Regional Development” 1993, 25-37; M. 
Piore, Ch. Sabel, The second industrial divide: Possibilities for prosperity, Basic Books, New 
York 1984; F. Pyke, op. cit. 
105 J. Pellegrin, Integrating SMEs of Transforming Countries into East-West Economic 
Relations: The Role of Outward Processing Traffic, w: Integrating Small and Medium-sized 
Enterprises in Transformation Countries into European Trade Flows and Co-operation 
Schemes, Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową, Gdańsk, październik 1996. 
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Jednym z celów ewaluacji było więc zweryfikowanie, czy w parze ze zwiększaniem stopnia 
internacjonalizacji idzie także zmiana pozycji w łańcuchach wartości dodanej.  

W badaniu ilościowym zadano pytanie o efekty związane ze zmianą sposobu działania na 
rynkach zagranicznych przez przedsiębiorstwa otrzymujące wsparcie. Zgodnie z wynikami 
zrealizowanego badania CAWI / CATI wśród beneficjentów wsparcia bezpośrednio 
ukierunkowanego na internacjonalizację przedsiębiorstw, aż 30% z nich zadeklarowało, że na 
skutek realizacji projektu, zmieniła się pozycja przedsiębiorstwa w globalnych łańcuchach 
wartości dodanej (np. z poddostawcy prostych komponentów w poddostawcę produktów, 
technologii lub usług o strategicznym znaczeniu dla odbiorcy). To wysoki odsetek, gdyż ta 
odpowiedź pod względem częstości wskazań ustąpiła jedynie odpowiedzi „zmienił się 
charakter kontaktów z rynkami zagranicznymi” (zaznaczonej przez 32% badanych).  

Ogółem, najwyższy odsetek podmiotów zmieniających swoją pozycję w łańcuchu wartości 
zidentyfikowano w województwach: śląskim (43%), pomorskim (42%) i mazowieckim (42%), 
a z kolej najniższy – w lubelskim (11%), warmińsko-mazurskim (13%) i podlaskim (15%). 
Oznacza to, że analizowane zjawisko częściej ma miejsce w regionach o co do zasady 
wyższym poziomie rozwoju gospodarczego. Jakkolwiek nieuzasadnione jest przenoszenie 
wniosków z korelacji grupowych na zależności na poziomie jednostkowym, to w tym 
przypadku zrealizowane badania jakościowe (wywiady, panel ekspercki) wskazują, że może 
być celowe uzasadnianie wyników przedsiębiorstw przez pryzmat osiągnięć regionalnych. 
Przytoczone na początku badania wyniki oceny wsparcia dla MŚP w województwie 
mazowieckim wykazały, że projekty internacjonalizacyjne raczej nie są podejmowane ad hoc, 
ale wynikają z przemyślanych strategii rozwojowych firm. Wejście na rynki zagraniczne 
wymaga posiadania odpowiedniej przewagi konkurencyjnej oraz zasobów finansowych 
pozwalających na ekspansję. Im bardziej zaawansowana forma wejścia na nowe rynki (w tym 
w kontekście poprawy pozycji w łańcuchu wartości), tym bardziej wymagające jest to 
przedsięwzięcie. Statystycznie, więcej firm gotowych na podjęcie się tego typu aktywności 
będzie zatem w województwach rozwiniętych gospodarczo, ponieważ poziom rozwoju 
regionu można w uproszczeniu interpretować jako zagregowany i uśredniony poziom 
rozwoju podmiotów gospodarki narodowej działających na jego terenie. Dodatkowo, 
konkurencyjność regionalnej gospodarki jest powiązana z istnieniem rozbudowanego 
ekosystemu wsparcia przedsiębiorstw (także spoza FE), co w sposób pośredni może ułatwiać 
im pionowy transfer w ramach łańcucha wartości.  
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Wykres 27. Odsetek respondentów deklarujących, że na skutek otrzymanego wsparcia 
zmieniła się pozycja przedsiębiorstwa w globalnych łańcuchach wartości dodanej (np. z 
poddostawcy prostych komponentów w poddostawcę produktów, technologii lub usług o 
strategicznym znaczeniu dla odbiorcy) wg miejsca realizacji projektu 

 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431. 

Zmianę pozycji przedsiębiorstwa w globalnych łańcuchach wartości dodanej deklarowało 
27% ankietowanych przedstawicieli firm z sektora usługowego oraz 35% przedstawicieli 
sektora przemysłu. Zdaniem ekspertów dziedzinowych, do takich wypowiedzi należy 
podchodzić z pewną ostrożnością. W przypadku przemysłu relatywnie łatwiej jest 
zidentyfikować kolejne ogniwa łańcucha wartości oraz zidentyfikować wśród nich własną 
lokalizację. Jeśli chodzi o usługi, podobna autoidentyfikacja wymaga większych kompetencji i 
jest trudniejsza do samodzielnej realizacji.  

Również badani biorący udział w wywiadach o charakterze jakościowym potwierdzali, że 
wsparcie w perspektywie 2014-2020 realnie przyczyniło się nie tylko do zwiększenia 
umiędzynarodowienia polskich MŚP, lecz stosunkowo duży ich odsetek poprawił swoją 
pozycję w łańcuchu dostaw. Może świadczyć to zarówno o większej efektywności wsparcia, 
jak i o jego większej trwałości.  

Zrealizowane badanie ilościowe nie pozwala stwierdzić, którą dokładnie ścieżkę 
internacjonalizacji wybierali beneficjenci wsparcia, jednak pewien ogląd na to zagadnienie 
dały studia przypadków oraz zogniskowane wywiady grupowe z przedstawicielami wspartych 
przedsiębiorstw oraz z reprezentantami organizacji branżowych. Jeśli chodzi o 
samoświadomość, większość badanych pracowników firm zadeklarowała – przynajmniej w 
pierwszym odruchu – że podejmują u siebie internacjonalizację niezależną. Tymczasem część 
z nich (np. wspierana w ramach umiędzynarodowienia Krajowych Klastrów Kluczowych czy 
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rozwijania produktów sieciowych) w rzeczywistości wdraża wariant ścieżki polegającej na 
internacjonalizacji poprzez uczestnictwo w sieci przedsiębiorstw kierującej się na rynki 
zagraniczne. Tego rodzaju działań / poddziałań w skali całej UP 2014-2020 nie jest wiele, ale 
cechują się one wysokimi wymaganiami „wejściowymi” stawianymi przed ich uczestnikami, 
co stanowi ważny element autoselekcji potencjalnych wnioskodawców oraz zapewnia 
przystąpienie do realizacji projektu przez faktycznie zmotywowane, dobrze zorganizowane 
podmioty. Można wskazać również przykłady internacjonalizacji poprzez integrację w 
łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa międzynarodowego. Ten wariant stosują np. polscy 
producenci stolarki okiennej, którzy dostarczają produkty do międzynarodowych 
konglomeratów budowlanych (wcześniej dopasowując je do wymagań konkretnego rynku 
docelowego). Analogicznie – odwołując się do przykładu z sektora usług – ten model 
internacjonalizacji realizują producenci systemów IT instalowanych w maszynach 
robotycznych przeznaczanych na eksport. Relatywnie rzadziej spotykane są strategie dot. 
podążania za klientem / współpracy z krajowymi lub zagranicznymi dostawcami 
systemowymi – wynika to jednak z faktu, że są one po prostu trudniejsze i wymagają 
większych zasobów zaufania międzyinstytucjonalnego, a niekoniecznie jest to pochodną 
samej polityki spójności. 

W toku badań terenowych przedstawiciele strony systemowej zauważyli, że wybór 
odpowiedniej ścieżki internacjonalizacji jest ważnym narzędziem minimalizowania 
negatywnych skutków kryzysu post-pandemicznego. O ile bowiem mogą być utrudnione 
podróże zagraniczne, udział w targach czy misjach gospodarczych (ukierunkowane na 
wsparcie internacjonalizacji niezależnej), o tyle dopasowanie produktu do potrzeb 
odbiorców zagranicznych, a następnie jego eksport są względnie mniej wrażliwe na ew. 
ograniczenia w przemieszczaniu się dóbr i ludzi. Może to być cenna wskazówka kierunkująca 
planowanie interwencji w ramach perspektywy finansowej 2021-2027 oraz 2027+. 

JAKI BYŁ WPŁYW INTERWENCJI NA ZMIANĘ WZORCA INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 
Z PUNKTU WIDZENIA REALIZOWANYCH PRZEZ NIE STRATEGII ROZWOJU?  

PROCES UMIĘDZYNARODOWIENIA DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTW 

Procesy internacjonalizacji próbuje się analizować i interpretować przy wykorzystaniu 
szeregu koncepcji i ujęć teoretycznych. Ujmuje się go najczęściej jako: proces fazowy, 
innowacyjny i stopniowy. 

Internacjonalizacja jako proces fazowy 

W literaturze tematu można spotkać różne modele fazowego rozwoju internacjonalizacji. 
Uznaje się, że przedsiębiorstwa, w miarę nabywania doświadczenia i ograniczania w ten 
sposób ryzyka działania na rynku zagranicznym, często realizują sekwencję kolejnych, 
coraz bardziej zaawansowanych faz - form umiędzynarodowienia działalności. 
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Spośród istniejących modeli fazowych internacjonalizacji, zdecydowanie najwięcej uwagi 
poświęca się modelom rozwoju eksportu. W przypadku tych modeli granice pomiędzy 
poszczególnymi fazami przebiegają znacznie wyraźniej niż w przypadku innych modeli 
internacjonalizacji. Pierwszy model, opracowany przez naukowców skandynawskich, pojawił 
się w połowie lat 70. XX wieku (później był on jeszcze modyfikowany) i nosi on nazwę 
modelu Uppsala. W tym modelu proces internacjonalizacji jest postrzegany jako „interakcja 
pomiędzy rozwojem wiedzy o rynkach zagranicznych i działań z jednej strony i rosnącym 
zaangażowaniem zasobów na rynki zagraniczne z drugiej”106.  

Podstawowy zarzut, jaki można postawić modelom fazowym, to deterministyczna 
interpretacja rozwoju przedsiębiorstwa – uznanie, że musi ono zachowywać się zgodnie z 
przyjętą sekwencją kolejnych kroków. Jak pokazuje praktyka, nie zawsze jednak 
umiędzynarodowienie działalności przedsiębiorstwa dokonuje się w sposób stopniowy i 
zaplanowany. Często przybiera ono charakter nieciągły, co jest bardziej typowe dla firm 
mniejszych niż dużych107. Jak wskazuje P. Dominiak i inni, przejście do kolejnych faz rozwoju 
internacjonalizacji jest bardziej prawdopodobne, im silniej firma oparta jest na 
najnowszych technologiach i większe kompetencje posiadają przedsiębiorcy108. 

Internacjonalizacja jako proces innowacyjny 

Internacjonalizacja firmy może być postrzegana jako proces innowacyjny. Wśród typów 
innowacji wyróżnionych przez J. Schumpetera, związek z internacjonalizacją mają 
następujące typy: 

– otwarcie nowego rynku – który uprzednio nie istniał lub nie były podejmowane próby 
wkroczenia na niego, 

– pozyskanie nowego źródła dostawy surowców lub półfabrykatów – niezależnie od tego, 
czy rzeczone źródło już istniało, czy też najpierw trzeba było je stworzyć, 

– stworzenie nowej organizacji przemysłu - zdobycie pozycji monopolistycznej lub złamanie 
pozycji monopolistycznej109. 

Często internacjonalizacja jest inicjowana, gdy aktualny rynek przedsiębiorstwa nie zapewnia 
już jego dalszego wzrostu. Internacjonalizacja może być oparta na unikalnej innowacji, lecz 

 
106 J. Johanson, J. E. Vahlne, The Mechanism of Internationalisation, „International Marketing 
Review” 1990, Vol. 7, No. 4, s. 11. 
107 E. Hauge, P.-A. Havnes, The Dynamics of SME Development – Two Case Studies of the 
Internationalisation Process, referat prezentowany na konferencji RENT XV, materiały 
konferencyjne, Turku 2001. 
108 P. Dominiak, J. Wasilczuk, N. Daszkiewicz, Prawdopodobny wpływ globalizacji na sektor 
MSP w Polsce, „Gospodarka w Praktyce i Teorii” 2001, Nr 1 (8), 61-68. 
109 J. Schumpeter, Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge 
1934, s. 63. 
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częściej stanowi kombinację kilku rodzajów innowacji110. Najczęściej wiąże się z innowacją 
marketingową, chociaż może także obejmować innowację technologiczną, jeśli wejście na 
rynki zagraniczne wymaga rozwoju nowej technologii.  

Internacjonalizacja jako proces stopniowej zmiany 

J. Johanson i J. E. Vahlne utrzymują, że internacjonalizacja jest skutkiem zachodzącego 
stopniowo procesu dostosowania przedsiębiorstwa do zmieniających się warunków i 
wymagań otoczenia111. W trakcie procesu internacjonalizacji zmienia się postępowanie 
decyzyjne z uwagi na fakt, że wyraźniej rozpoznawane są problemy i możliwości, 
formułowane są cele, a przedsiębiorstwo zdobywa doświadczenie i wiedzę.  

Internacjonalizacja wiąże się z rozwojem firmy i jest postrzegana jako proces stopniowej 
zmiany112. Zwolennicy tego poglądu stoją na stanowisku, że możliwy jest pomiar zmian 
ilościowych internacjonalizacji113 lub przynajmniej dokonanie rozróżnienia pomiędzy firmami 
„niezinternacjonalizowanymi”, „o niskim stopniu internacjonalizacji” i „o wysokim stopniu 
internacjonalizacji”.  

C. M. Korth dzieli proces internacjonalizacji firmy na cztery stopnie114. Kryteriami 
wyróżnienia każdego ze stopni internacjonalizacji są: charakter kontaktów z rynkami 
zagranicznymi, umiejscowienie operacji międzynarodowych, orientacja firmy, rodzaj 
działalności międzynarodowej i struktura organizacyjna (Tabela 7).  

Internacjonalizacja pierwszego stopnia występuje wówczas, gdy przedsiębiorstwo prowadzi 
jedynie pasywne i pośrednie działania międzynarodowe. Taki niski poziom zaangażowania 
zagranicznego jest często realizowany za pośrednictwem innego przedsiębiorstwa, które 
służy jako pośrednik w stosunkach z zagranicznymi dostawcami i odbiorcami. Działalność w 

 
110 M. Forsgren, Managing the Internationalization Process. The Swedish Case, Routledge, 
London 1989, s. 11. 

111 J. Johanson, J. E. Vahlne, The Internationalization Process of the Firm – A Model of 
Knowledge Development and Increasing Market Commitments, Journal of International 
Business Studies 1977, Vol. 8, No. 1, s. 23. 
112 Taki pogląd reprezentują m. in. J. Johanson, J. E. Vahlne, The Internationalization Process 
of the Firm – A Model of Knowledge Development and Increasing Market Commitments, 
Journal of International Business Studies 1977, Vol. 8, No. 1, 23-32; T. S. Cavusgil, On the 
Internationalization Process of Firms, European Research 1980, Vol. 8, No. 6, 273-281; T. S. 
Cavusgil, Y. Godiwalla, Decision-Making for International Marketing – A Comparative Review, 
Management Decision 1982, Vol. 20, No. 4, 47-55. 
113 Za wskaźniki intensywności internacjonalizacji przyjmuje się np. udział obrotów 
zagranicznych w całkowitych obrotach przedsiębiorstwa, udział zysków zagranicznych w 
globalnym zysku przedsiębiorstwa. Zob. J. Rymarczyk, Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, 
PWE, Warszawa 1996, s. 22. 
114 C. M. Korth, International Business. Environment and Management, Englewood Cliffs, 
New York 1985, s. 7-8. 
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skali międzynarodowej jest na tyle mało znacząca, że nie wymaga powstania odrębnego, 
wyspecjalizowanego działu. 

W internacjonalizacji drugiego stopnia przedsiębiorstwo zajmuje się bezpośrednio swoimi 
sprawami zagranicznymi. Chociaż utrzymuje niektórych pośredników w handlu 
zagranicznym, zaczyna czynnie poszukiwać zagranicznych partnerów. Na tym szczeblu 
zaangażowania przedsiębiorstwo prawdopodobnie utworzy dział eksportu lub importu.  

Internacjonalizację trzeciego stopnia przedsiębiorstwo osiąga wówczas, gdy jego 
międzynarodowa działalność nabiera dużo większego znaczenia w całej jego działalności. 
Chociaż przedsiębiorstwo jest nadal zasadniczo zorientowane na kraj macierzysty, 
bezpośrednio zajmuje się eksportem, importem lub produkcją wyrobów i usług w innych 
krajach. Na tym etapie przedsiębiorstwo ma już z reguły filię międzynarodową za granicą. 

Internacjonalizacja czwartego stopnia jest ostatnim etapem całego procesu. Zostaje ona 
osiągnięta wówczas, gdy przedsiębiorstwo zmienia swoją orientację z krajowej na 
międzynarodową. 

Firmy często przechodzą przez kolejne etapy internacjonalizacji, chociaż niektóre na stałe 
lokują się na szczeblu pośrednim lub powracają do etapu wcześniejszego115. 

 
115 Manewru takiego dokonał na początku lat 80. koncern Chrysler, kiedy to sprzedał znaczną 
część swoich zagranicznych operacji, by zwiększyć płynność finansową i przerwać ponoszenie 
strat. 
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Tabela 7. Stopnie internacjonalizacji 

Cechy charakterystyczne Pierwszy stopień 
internacjonalizacji 

Drugi stopień 
internacjonalizacji 

Trzeci stopień 
internacjonalizacji 

Czwarty stopień 
internacjonalizacji 

Charakter kontaktów z rynkami 
zagranicznymi 

Pośredni, bierny Bezpośredni, czynny Bezpośredni, czynny Bezpośredni, czynny 

Umiejscowienie operacji 
międzynarodowych 

W kraju W kraju W kraju i za granicą W kraju i za granicą 

Orientacja firmy Na kraj Na kraj Głównie na kraj Międzynarodowa  

Rodzaj działalności 
międzynarodowej 

Handel zagraniczny Handel zagraniczny Handel zagraniczny, 
kontrakty pomocy 
zagranicznej, bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne 

Handel zagraniczny, 
kontrakty pomocy 
zagranicznej, bezpośrednie 
inwestycje zagraniczne 

Struktura organizacyjna Tradycyjna  Dział międzynarodowy Filia międzynarodowa Struktura globalna 

Źródło: C. M. Korth, International Business. Environment and Management, Englewood Cliffs, New York 1985, s.7.
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WZORZEC INTERNACJONALIZACJI POLSKICH FIRM SEKTORA MŚP PRZED 
INTERWENCJĄ  

Jak pokazują wyniki badania przeprowadzonego w okresie od października 2013 roku do 
lutego 2014 roku na próbie 216 przedsiębiorstw116 wzorzec internacjonalizacji polskich 
małych i średnich przedsiębiorstw przed interwencją w ramach Polityki Spójności 2014-2020 
wyglądał w sposób następujący: 

(1) Głównym motywem umiędzynarodowienia działalności przedsiębiorstw była ekspansja 
na nowe rynki zbytu (na ten motyw wskazało 74% respondentów uczestniczących w 
badaniu). Zdecydowanie rzadziej było nim poszukiwanie tą drogą strategicznych zasobów 
i kompetencji (12,5%) oraz efektywności (10%), przy czym poszukiwanie strategicznych 
zasobów i kompetencji częściej było motywem firm większych (średnich i dużych), zaś 
efektywność – firm mniejszych (mikro i małych). Przedsiębiorstwa najczęściej cechowała 
postawa proaktywna i poszukiwanie szans na rozwój przedsiębiorstwa związana z 
postrzeganiem rynków zagranicznych jako atrakcyjnych dla niego. Rzadziej natomiast 
podejmowane działania umiędzynaradawiające miały charakter pasywny i były efektem 
odpowiedzi na pojawiające się zapytania ofertowe ze strony potencjalnego partnera 
zagranicznego. 

(2) Podstawową formą internacjonalizacji był eksport bezpośredni. Formy kontraktualne i 
inwestycyjne były stosowane głównie przez średnie i duże przedsiębiorstwa. 

(3) Powszechnym kierunkiem ekspansji na wczesnym etapie umiędzynarodowienia 
działalności były rynki krajów bliskich kulturowo, które nie kreują dużego dystansu 
psychicznego. Zaskakująco dużo firm deklarowało działalność na rynku globalnym (całego 
świata), co może świadczyć o malejącej roli dystansu geograficznego w decyzji o 
rozszerzeniu ekspansji zagranicznej na nowe rynki. 

(4) Znaczna część firm podejmowała internacjonalizację w trybie przyspieszonym (co trzecia 
firma rozpoczynała działalność w wymiarze międzynarodowym w pierwszym roku 
działalności). Przyspieszona internacjonalizacja dokonywała się częściej w sektorze 
wysokich technologii. 

(5) Strategia internacjonalizacji przedsiębiorstw opierała się najczęściej na podejściu 
policentrycznym polegającym na uwzględnianiu w procesie ekspansji zagranicznej 
specyficznych cech rynków narodowych lub lokalnych. 

STRATEGIE ROZWOJU BADANYCH FIRM OPARTE NA INTERNACJONALIZACJI  

Jak podaje Ayadi-Frikha, strategiczna orientacja firmy jest trzecim pod względem ważności 
czynnikiem określającym moment włączenia i tempo umiędzynarodowienia 

 
116 Wyniki badania zawarte są w publikacji PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich 
przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa, 2015, s. 75-82. 
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przedsiębiorstw117 118. Zdaniem Leonidou skuteczna internacjonalizacja wymaga adaptacji 
strategii do warunków rynków zagranicznych119. Z kolei inni autorzy wskazują, że 
strategiczna orientacja wpływa na wybór wzorca internacjonalizacji i wyniki działalności 
międzynarodowej, zwłaszcza w przypadku strategii niszowych120 lub w połączeniu z 
innowacyjnością121.  

Wyniki przeprowadzonych badań wskazują, że dominującą strategią rozwoju na rynkach 
zagranicznych wśród beneficjentów działań ukierunkowanych na umiędzynarodowienie było 
pozyskiwanie nowych klientów na dotychczasowych rynkach zagranicznych na 
wyroby/usługi, które już wcześniej mieli oni w swojej ofercie (79%). Posługując się wcześniej 
zaprezentowaną typologią Schumpetera uzyskane wsparcie prowadziło często do innowacji 
w zakresie otwarcia nowego rynku, tj. wejścia na nowe rynki zagraniczne z 
wyrobami/usługami, które już wcześniej te przedsiębiorstwa miały w swojej ofercie (63%). 
Co warto podkreślić, dla niemal co drugiego beneficjenta (47%), uzyskane wsparcie 
tworzyło sytuację de facto inicjującą działalność na rynkach zagranicznych (firma 
beneficjenta wcześniej nie prowadziła działalności na rynkach zagranicznych) lub stanowiącą 
impuls do jej wznowienia po dłuższej przerwie w tej działalności. Innowacje o najszerszym, 
produktowo-rynkowym wymiarze (wkroczenie na nowe rynki zagraniczne z nowymi 
wyrobami/usługami) były udziałem co trzeciej badanej firmy. 

 
117 M. Ayadi-Frikha, Cognitive Map for Identifying the Determinants of the Early and Rapidly 
Internationalizing Firms, The Journal of the Knowledge Economy, vol. 5, Springer 
Science+Business Media New York 2014, s. 643. 
118 Jeszcze istotniejszymi determinantami są: wcześniejsze doświadczenia zagraniczne i 
otoczenie międzynarodowe. 
119 L. C. Leonidou, An analysis of the barriers hindering small business export development, 
Journal of Small Business Management 2004, Vol. 42, No. 3, s. 279-302. 
120 A. Zucchella, G. Palamara, S. Denicolai, The drivers of the early internationalisation of the 
firm, Journal of World Business 2007, Vol. 42, No. 3, s. 268–280. 
121 G. A. Knight, S. T. Cavusgil, Innovation, organizational capabilities and the born-global 
firm, Journal of International Business Studies 2004, Vol. 35, No. 2, s. 124–141. 
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Wykres 28. Rozkład odpowiedzi na pytanie "Jakie efekty związane z zainicjowaniem bądź 
rozwojem działalności na rynkach zagranicznych uzyskało Pana/i przedsiębiorstwo w 
wyniku realizacji ww. projektu(ów)?" [pytanie wielokrotnego wyboru] 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431. 

W ramach zrealizowanego badania weryfikowaliśmy również, jaki odsetek przedstawicieli 
wspartych podmiotów zadeklarował, że na skutek udzielonego wsparcia zmieniła się 
strategiczna orientacja danego przedsiębiorstwa: z krajowej na międzynarodową. Ogółem, 
efekt ten sygnalizowało 22% badanych (19% z sektora usług i 25% z sektora przedsiębiorstw). 
W odczuciu samych respondentów, zmianę wzorca internacjonalizacji w efekcie otrzymanej 
pomocy najczęściej doświadczały badane firmy ze Śląska (27%) i z Mazowsza (25%), a 
najrzadziej – z województw opolskiego, kujawsko-pomorskiego i podlaskiego (po 8%).  
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Mapa 7. Odsetek respondentów deklarujących, że na skutek udzielonego wsparcia 
zmieniła się strategiczna orientacja przedsiębiorstwa z krajowej na międzynarodową 

 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431. 

W toku badań jakościowych z przedstawicielami przedsiębiorców (IDI / FGI, studia 
przypadków) pojawiła się dość intuicyjna koncepcja uzależniająca zmiany wzorca 
internacjonalizacji przedsiębiorstw od ich ogólnej stabilności ekonomicznej. Innymi słowy, 
poprawa płynności finansowej firmy, wzrost jej aktywów / zmniejszanie zaciągniętych 
zobowiązań, rosnąca produktywność pracy – wszystko to, co jest efektem wsparcia 
pośredniego na rzecz internacjonalizacji czy nawet szerzej rezultatem wszelkiej pomocy w 
ramach UP 2014-2020 – może równocześnie być traktowane jako czynnik zachęcający do 
podejmowania ryzyka związanego z wchodzeniem na rynki zagraniczne. W tym ujęciu, 
wsparcie dla firm ma charakter fazowy, a efekty poprzednich faz są nakładami w fazie 
kolejnej. 

Zrealizowane wywiady wykazały, że powyższy schemat może być szczególnie adekwatny w 
odniesieniu do produktów wysokiej techniki. Ich koncepcyjne przygotowanie oraz fizyczne 
wykonanie są obarczone dużym marginesem niepewności / ryzyka dla firm. Ponieważ 
przedsiębiorstwa jako podmioty racjonalnie gospodarujące, kalkulują na bieżąco 
prawdopodobieństwo ziszczenia się określonych ryzyk oraz określają ich szacowane skutki, 
wsparcie etapu B+R+I zwiększy „oczekiwaną stopę zwrotu” z tego działania i tym samym przy 
danym, względnie stałym poziomie tolerancji na ryzyko danego przedsiębiorcy, może go 
skłonić do podjęcia aktywności ukierunkowanych na umiędzynarodowienie działalności.  

JAKI BYŁ WPŁYW INTERWENCJI NA ZDOLNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTW DO PRZECHODZENIA DO 
CORAZ BARDZIEJ ZAAWANSOWANYCH FORM INTERNACJONALIZACJI?  
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FORMY INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW  

Jak podaje K. Wach, proces wychodzenia przedsiębiorstwa z rynku krajowego na rynki 
zagraniczne posiada cztery wymiary, które różnicują proces internacjonalizacji 
przedsiębiorstw i formy, w jakich ona następuje122. Są to: 

(1) sposób internacjonalizacji (eksportowy, kontraktowy, inwestycyjny), 

(2) zakres internacjonalizacji (zasięg terytorialny, koncentracja na danym rynku, 
dywersyfikacja rynków zagranicznych), 

(3) tempo internacjonalizacji (czas i moment internacjonalizacji: powolna vs. szybka 
internacjonalizacja, wczesna vs. późna internacjonalizacja), 

(4) strategia internacjonalizacji (różne podejścia wobec konkurentów i międzynarodowej 
strategii biznesowej). 

Z punktu widzenia sposobu internacjonalizacji różnorodne formy podejmowania działalności 
w wymiarze międzynarodowym można zilustrować poniższym schematem.  

Wybór formy (strategii) wejścia na rynki zagraniczne stanowi jedną z kluczowych decyzji 
przedsiębiorstwa internacjonalizującego swoją działalność. Jest on podyktowany 
możliwościami i ograniczeniami tkwiącymi zarówno wewnątrz przedsiębiorstwa, jak też i w 
jego otoczeniu (krajowym i zagranicznym). Od właściwego wyboru w tym względzie zależy w 
znacznej mierze możliwość osiągnięcia przez niego sukcesu na polu międzynarodowym. 
Formy zagranicznej ekspansji przedsiębiorstw różnią się między sobą pod wieloma 
względami. Spośród najważniejszych kryteriów różnicujących te formy należy wymienić: 

 charakter i wielkość zaangażowanych zasobów przedsiębiorstwa; 

 stopień kontroli działalności na rynku zagranicznym; 

 stopień ryzyka; 

 wymóg instytucjonalnej obecności za granicą; 

 

 

122 K. Wach, Theoretical Framework of the Firm-Level Internationalisation in Business 
Studies, w: A. Durendez, K. Wach (eds.), Patterns of Business Internationalisation in Visegrad 
Countries – In Search for Regional Specifics, Universidad Politechnica de Cartagena, 
Cartagena 2014, s. 22; za: PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw 
w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa 2015, s. 75. 
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Schemat 3. Formy internacjonalizacji przedsiębiorstw 

 

Źródło: K. Wach, Theoretical Framework of the Firm-Level Internationalisation in Business Studies, w: A. Durendez, K. Wach (eds.), Patterns of 
Business Internationalisation in Visegrad Countries – In Search for Regional Specifics, Universidad Politechnica de Cartagena, Cartagena 2014, s. 
23; za: PARP, Raport o stanie sektora małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce w latach 2013-2014, Warszawa 2015, s. 78.
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Jak wskazują wyniki badania CAWI/CATI przeprowadzonego wśród beneficjentów działań 
ukierunkowanych na bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, w odniesieniu do zmiany 
sposobów działania na rynkach zagranicznych uzyskane wsparcie w największym stopniu 
przyczyniło się do zmiany charakteru kontaktów z rynkami zagranicznymi (32% wskazań), co 
oznaczało, przykładowo, rozpoczęcie samodzielnej obsługi działalności zagranicznej i 
pominięcie w tych działaniach pośredników. Odwołując się do wcześniej przytoczonej 
typologii Kortha, interwencja tworzyła impuls do zmiany charakteru kontaktów z rynkami 
zagranicznymi z pośredniego i biernego na bezpośredni i czynny, co jest istotnym 
kamieniem milowym w procesie przechodzenia do bardziej zaawansowanych form 
umiędzynarodowienia działalności. Taka zmiana silniej ugruntowuje obecność 
przedsiębiorstwa na rynku zagranicznym poprzez stworzenie większej możliwości kontroli 
działalności na rynku zagranicznym, ograniczenie wrażliwości na przejściowe perturbacje 
związane z niezależnymi od firmy warunkami działania (np. wahania kursów walutowych) i 
przekształcanie struktury organizacyjnej w kierunku jej lepszego dostosowania do wymogów 
związanych z prowadzeniem działalności w wymiarze międzynarodowym (np. poprzez 
wydzielenie działu międzynarodowego).  

W wyniku uzyskanego wsparcia bezpośrednio ukierunkowanego na umiędzynarodowienie 
polskich przedsiębiorstw 22% respondentów zmieniło strategiczną orientację 
przedsiębiorstwa z krajowej na międzynarodową, co oznacza trwałe (nie zaś incydentalne) 
zwrócenie się ku rynkom międzynarodowym i budowanie w oparciu o nie (ich 
uwarunkowania) podstaw przewagi konkurencyjnej. Dla 9% respondentów zmienia się 
umiejscowienie operacji międzynarodowych, które zostały częściowo lub w całości 
przeniesione za granicę np. w wyniku założenia filii handlowej lub produkcyjnej za granicą. 

Znaczący wpływ interwencji na adopcję bardziej zaawansowanych (i w związku z tym 
bardziej wymagających pod względem stopnia zaangażowania zasobów i akceptacji ryzyka) 
form internacjonalizacji jest widoczny także przez pryzmat skali tego zjawiska. Aż 27% 
beneficjentów działań ukierunkowanych na bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji 
zadeklarowało, że otrzymane wsparcie umożliwiło poszerzenie wcześniej prowadzonej przez 
przedsiębiorstwo (choć w prostszej formie) działalności międzynarodowej o wcześniej nie 
stosowane formy kontraktowe (np. podwykonawstwo, udzielenie licencji zagranicznej). Z 
kolei 9% respondentów reprezentujących tę grupę wskazało, że działalność międzynarodowa 
została poszerzona w efekcie uzyskanego wsparcia o wcześniej nie stosowane formy 
inwestycyjne (np. stworzenie oddziału zagranicznego, objęcie udziałów w firmie 
zagranicznej). Wysoki udział Respondentów (88%) zadeklarował, że w ich przypadku 
wystąpiły inne efekty związane ze zmianą sposobów działania na rynkach zagranicznych. 
Niestety, większość nie zdecydowała się rozwinąć wypowiedzi oraz wskazać konkretnych 
przykładów owych skutków. Jakościowa analiza odpowiedzi otwartych pozwala uznać, że dla 
badanych ważne było coś, co można opisać jako wzrost własnej wartości / pewności siebie / 
świadomości poczucia swojej pozycji konkurencyjnej. Respondenci nie wskazywali 
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konkretnych, materialnych efektów wsparcia, lecz podkreślali, że generalnie jest im łatwiej 
funkcjonować w otoczeniu międzynarodowym. 

Wykres 29. Rozkład odpowiedzi na pytanie "Jakie efekty związane ze zmianą sposobów 
działania na rynkach zagranicznych uzyskało Pana/i przedsiębiorstwo w wyniku realizacji 
ww. projektu(ów)?" [pytanie wielokrotnego wyboru] 

 

Źródło: badanie CAWI / CATI w podgrupie beneficjentów działań ukierunkowanych na 
bezpośrednie wspieranie internacjonalizacji, n=431. 
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Dostępne instrumentarium bezpośredniego wsparcia procesów internacjonalizacji w 
ramach polityki spójności 2014-2020 wzmacniało procesy przechodzenia do bardziej 
zaawansowanych form internacjonalizacji. Beneficjenci mogli korzystać z szeregu narzędzi: 

• informacyjnych i szkoleniowych (np. uczestnictwa w konferencjach i seminariach 
poświęconych rynkom zagranicznym),  

• networkingowych (np. spotkaniach Klubu Biznesu),  

• diagnostycznych (np. oceny potencjału eksportowego),  

• doradztwa strategicznego (np. opracowania kompleksowej koncepcji wejścia na rynki 
zagraniczne wraz ze wskazaniem najefektywniejszych narzędzi marketingowych i 
promocyjnych, instrumentów finansowych obniżających ryzyko eksportowe, 
prawnego wsparcia procesu negocjacji i zawierania kontraktów, adaptacji produktów 
i procesów do eksportu poprzez certyfikację wyrobów/usług i procesów w zakresie 
norm technicznych, jakości oraz zgodności),  

• marketingowych i promocyjnych (np. uczestnictwa w targach i misjach wyjazdowych 
za granicę, promocji gospodarczej regionu). 

 

WNIOSKI I REKOMENDACJE
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Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

1.  Ogólna ocena wsparcia na 
rzecz internacjonalizacji 
przedsiębiorstw jest 
pozytywna. Dla 44% 
przebadanych beneficjentów 
wsparcia bezpośredniego na 
rzecz internacjonalizacji, 
brak finansowania 
oznaczałby konieczność 
rezygnacji z wchodzenia na 
rynki międzynarodowe, a aż 
2/3 badanych musiałoby 
zmniejszyć zakres działań 
związanych z 
umiędzynarodowieniem 
przedsiębiorstwa. Jedynie 
18% respondentów 
sygnalizowało brak wpływu 
zaniechania finansowania 
projektu na jego czas, zakres 
i formę. W porównaniu do 
innych ewaluacji wsparcia, 
odsetek ten należy uznać za 

W większości projektów 
Programów, które były 
dostępne na moment 
opracowywania ewaluacji, 
interwencje ukierunkowane 
na internacjonalizację 
przedsiębiorstw (o różnym 
zakresie) były przewidziane. 
Rekomendacja koncentruje 
się na utrzymaniu już 
istniejących zapisów oraz ew. 
rozważeniu rozszerzania 
zakresu wsparcia tam, gdzie 
przyczyny ograniczenia miały 
charakter pozapopytowy 
(tzn. niezwiązany z brakiem 
zainteresowania 
potencjalnych beneficjentów 
/ odbiorców ostatecznych).   

Utrzymanie zapisów projektów RPO i 
KPO dot. planowanego wsparcia 
internacjonalizacji przedsiębiorstw w 
toku negocjacji z KE oraz autokorekt. W 
przypadku wprowadzania modyfikacji 
projektów Programów przez IZ – 
weryfikacja, czy w świetle całości 
zidentyfikowanych potrzeb, ranga 
internacjonalizacji pozwoli zwiększyć jej 
priorytet w Programie (wyrażony np. 
wysokością wydzielonej alokacji). 

IZ KPO, 
IZ RPO 

30.06.2
022 

Programo
wa / 

Strategicz
na 
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Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

dość niski123.  

Dodatkowo, mimo 
niesprzyjającej sytuacji 
globalnej, projekty w 
większości są nadal 
realizowane (nie 
rozwiązywano umów tak 
często, jak założono w 
hipotezie badawczej, chociaż 
oczywiście było to istotnym 
wyzwaniem), zaś 
beneficjenci oraz instytucje 
systemu wdrażania wspólnie 
wypracowują alternatywne 
sposoby osiągania 
założonych celów. W sposób 
pośredni świadczy to o 
potrzebie wsparcia z zakresu 

 
123 Por. np. Ewaluacja efektów wsparcia przedsiębiorstw (w tym MŚP) oraz ich innowacyjności i internacjonalizacji w województwie 
dolnośląskim w perspektywie 2014-2020. Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o. o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 
Dolnośląskiego. Warszawa 2020. W opracowaniu tym udział opinii wskazujących jednoznacznie na realizację projektów nawet w sytuacji 
braku wsparcia publicznego poniżej 1/5 określono jako niewielki.  
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Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

internacjonalizacji. 

 

(m.in. s. 91) 

2.  Pandemia poddała w 
wątpliwość możliwość 
długookresowego 
planowania wydarzeń 
międzynarodowych. Wśród 
respondentów panowało 
ostrożnościowe podejście w 
zakresie formułowania wizji / 
pomysłów dot. perspektywy 
finansowej 2027+. 
Wskazywano, że jest to 
jeden z obszarów, którego 
uwarunkowania zewnętrzne 
uległy największej zmianie 
pomiędzy okresem 
planowania perspektywy 
finansowej 2014-2020 a 
momentem realizacji 
badania.  

Uznając ogólną zasadność 
wspierania internacjonalizacji 
przedsiębiorstw, 
rekomenduje się realizację 
badania w zakresie 
sformułowania 
szczegółowych rekomendacji 
na perspektywę finansową 
2027+ na późniejszym etapie. 
Po pierwsze, okres pandemii 
wydaje się 
niereprezentatywny jako 
punkt wyjścia dla zaleceń dla 
czasów "normalności” (której 
badani spodziewają się za ok. 
5 lat). Po drugie, większość 
projektów bezpośrednio 
stymulujących 
internacjonalizację firm jest 

Przeprowadzenie badania dot. potrzeb i 
możliwości w zakresie wdrażania 
wsparcia na rzecz internacjonalizacji 
przedsiębiorstw na późniejszym etapie. 

KJE 30.06.2
024 

Horyzont
alna / 

strategicz
na 
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Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

(s. 7) nadal w toku realizacji. 
Chociaż postęp finansowy i 
rzeczowy deklarowane we 
wnioskach o płatność są 
ważnymi prognostykami 
skuteczności wdrażania, 
sugeruje się zachowanie 
ostrożności w zakresie 
formułowania stanowczych 
ocen i zaleceń aż do czasu 
finalizacji realizowanych 
przedsięwzięć.  

3.  Wyniki badań terenowych i 
desk research sugerują 
przemyślenie i zrewidowanie 
wdrażania marketingu 
terytorialnego na poziomie 
ZIT. Z jednej strony formuła 
ta cechuje się z pewnością 
większym dopasowaniem do 

Rewizja założeń dot. 
marketingu terytorialnego w 
ramach ZIT w przypadku tych 
PO, które przewidziały 
kontynuację / wdrożenie 
takiego rozwiązania. 
Potencjalnie, realizacja 
projektów z zakresu 

Analiza własna IZ/IP i / lub włączenie 
wskazanego zagadnienia do 
potencjalnych ewaluacji ex ante 
poszczególnych programów 2021-2027. 
Skutkiem przeprowadzonej analizy 
kosztów i korzyści powinna być 
weryfikacja, czy ekonomicznie 
uzasadniona124 jest realizacja projektów 

IZ RPO 30.09.2
022 

Horyzont
alna/ 
programo
wa 

 
124 Tj. czy koszty administracyjne związane z realizacją wsparcia w formule instrumentu terytorialnego znajdują przełożenie na większe efekty. 
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Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

potrzeb grup docelowych 
(MOF), z drugiej – może 
skutkować punktowymi 
efektami o ograniczonej 
efektywności 
administracyjnej (wysokie 
koszty organizacji 
funkcjonowania IP). Wydaje 
się uzasadnione, aby 
marketing MOF realizować w 
RPO bez wykorzystywania 
instrumentów terytorialnych 
(ograniczając się np. do 
wydzielenia puli alokacji na 
ten typ projektów).  

(s. 50) 

marketingu MOF w ramach 
działań ogólnych (np. o 
wydzielonej, dedykowanej 
alokacji). 

z zakresu promocji terytorialnej z 
wykorzystaniem instrumentów 
terytorialnych jak np. ZIT. 

4.  Projekty samorządowe z 
zakresu marketingu 
terytorialnego 
poszczególnych województw 
różnią się pomiędzy sobą w 
odniesieniu do zakresu, 
kanałów i narzędzi 

Zalecanym rozwiązaniem 
byłoby wprowadzenie 
wspólnych warunków 
brzegowych dla projektów, 
które obowiązywałby we 
wszystkich regionach. 
Mogłoby to być np. 

Uzgodnienia pomiędzy poszczególnymi 
IZ / wytyczne IK RPO oraz IK INFO-
PROMO. Wprowadzenie odpowiednich 
zapisów w Programach.  

Rekomendacja może być wdrożona w 
postaci zalecenia dla IZ RPO 

IK RPO, 
IZ RPO, 
IK 
INFO-
PROM
O 

30.06.2
022 

Horyzont
alna/ 
programo
wa 
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Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

komunikacyjnych czy 
sposobów wizualizacji. Jest 
to w pełni uzasadnione z 
komunikacyjnego punktu 
widzenia, pozwala budować 
narrację marketingową 
najtrafniej odpowiadającą na 
potrzeby i wyzwania danego 
województwa. W badaniu 
zwrócono jednak uwagę, że – 
poza pozytywnymi efektami 
na poziomie poszczególnych 
regionów – dzięki 
zastosowaniu pewnych 
elementów wspólnych w 
komunikacji oddolnej, 
możliwe jest wygenerowanie 
efektu synergii. Jako 
przykład wskazywano np. 
markę Invest in… , na której 
rozpoznawalność globalną 
pracuje wiele instytucji 
odpowiedzialnych za 
wspieranie importerów i 

dodatkowe, wspólne logo czy 
hasło, które byłoby 
umieszczane na materiałach 
informacyjno-promocyjnych 
przygotowywanych przez 
instytucje z różnych szczebli 
administracyjnych. W 
zaleceniu tym nie chodzi o 
ograniczenie inwencji 
twórczej i samodzielności 
podmiotów realizujących 
przedsięwzięcia 
marketingowe, a jedynie o 
ustalenie pewnego 
wspólnego „rdzenia”. 
Docelowo mogłoby to 
przyczynić się do zwiększonej 
rozpoznawalności 
przedmiotu reklamy, a przy 
tym budzić jasne skojarzenia 
z Polską (wartość dodana na 
poziomie krajowym).  

(uargumentowanego dostrzeganymi 
korzyściami z takiego rozwiązania), 
niekoniecznie musi mieć charakter 
obligatoryjny (jej restrykcyjne 
sformułowanie może budzić poczucie 
utraty autonomii decydentów lokalnych 
/ powodować nadmierne branie na 
siebie odpowiedzialności przez IK INFO-
PROMO). 
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Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

eksporterów.  

(s. 50) 

5.  Wdrażanie wybranych 
schematów wsparcia za 
pośrednictwem operatorów 
programów grantowych 
(głównie instytucji otoczenia 
biznesu, jak np. regionalne 
Agencje Rozwoju) okazało 
się skuteczne i efektywne. 
Chociaż należy zachować 
dużą dozę ostrożności, 
porównując nawet tak samo 
nazywane, jednak istotowo 
różne efekty wsparcia 
(rozumiane tutaj jako 
wskaźniki osiągane w 
projektach), to jakościowy 
przegląd danych 
miernikowych nie wskazuje 
na istotne obszary 
potencjalnej nieefektywności 
w projektach grantowych. 

Rekomenduje się utrzymanie 
formuły projektów 
grantowych (jako jednej z 
możliwych form wsparcia) w 
zakresie internacjonalizacji 
przedsiębiorstw w 
perspektywie finansowej 
2021-2027 oraz takie 
zaplanowanie warunków 
naboru na operatorów 
grantów, aby w wysokim 
stopniu premiowało ono 
doświadczenie danej 
instytucji w zakresie 
oferowania wsparcia 
doradczo-finansowego dla 
przedsiębiorstw. Dodatkowo 
premiowana mogłaby być 
również kompleksowość 
oferty. Odbiorcami 
ostatecznymi w projektach 

Określenie warunków brzegowych dla 
naborów w trybie pozakonkurencyjnym 
/ konkurencyjnym na operatora grantów 
przy wysokim docenieniu 
kompleksowości / złożoności oferty 
danej instytucji.  

IZ KPO 
i RPO 

30.06.2
022 

Horyzont
alna/ 
programo
wa 
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Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

Operatorzy projektów 
grantowych, z uwagi na 
szersze portfolio ofertowe, 
mogą stanowić miejsce 
szerokiego zaspokajania 
potrzeb MŚP (efekty skali, 
synergia między wsparciem 
ze środków UE oraz innych 
źródeł). Dodatkowo, 
odbiorcy ostateczni cenią 
sobie relatywne 
uproszczenia w projektach 
grantowych (względem 
samodzielnego ubiegania się 
o wsparcie jako beneficjent 
Programu) – chociaż ich 
skala mogłaby w przyszłej 
perspektywie finansowej 
jeszcze wzrosnąć. 

(s.56) 

grantowych mogłyby być 
przede wszystkim firmy 
wyróżnione podmiotowo (np. 
mikro i małe 
przedsiębiorstwa o 
przeciętnie niższych 
zasobach inwestycyjnych) lub 
też procesowo (tj. firmy bez 
wcześniejszych doświadczeń 
na rynkach zagranicznych, 
które potrzebują szerszego – 
w tym pozafinansowego – 
wsparcia w zakresie 
rozpoczęcia 
internacjonalizacji). 

6.  W ostatnim czasie na 
realizację projektów 
wydatnie wpłynęła pandemia 

W ramach proponowanego 
instrumentarium wsparcia 
należy uwzględnić projekty 

Analiza zapisów Ustawy o zasadach 
realizacji zadań finansowanych ze 
środków europejskich w perspektywie 

IZ KPO 
i RPO, 

30.06.2
022 

Horyzont
alna/ 
programo



 

131 
 

Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

Covid-19. Epidemiolodzy z 
WHO na czele wskazują, że 
zjawiska epidemiczne będą 
coraz częstsze w 
nadchodzących latach. 
Większe znaczenie powinny 
zacząć odgrywać projekty 
ukierunkowane na wsparcie 
internacjonalizacji 
przedsiębiorstw poprzez 
dopasowanie ich oferty 
produktowej / usługowej na 
eksport (tego typu 
przedsięwzięcia są mniej 
wrażliwe na ograniczenia w 
przemieszczaniu się 
nakładane jako środek 
zarządzania ryzykiem w 
trakcie trwania pandemii).  

 

(s. 48-49) 

związane z dopasowaniem 
oferty przedsiębiorstw do 
wejścia na rynki zagraniczne. 
Pożądane byłoby także 
wprowadzenie mechanizmu 
wewnętrznej elastyczności, 
który – w przypadku 
ponownego wprowadzenia 
obostrzeń 
epidemiologicznych – 
pozwalałby przesuwać środki 
przeznaczone na realizację 
projektu pomiędzy 
działaniami marketingowymi 
a innymi aktywnościami (w 
tym zwłaszcza wspomnianym 
dostosowaniem oferty do 
potrzeb rynków docelowych). 

finansowej 2021-2027 oraz Wytycznych 
dot. kwalifikowalności wydatków w 
zakresie tego, czy w uzasadnionych 
przypadkach umożliwiają one zmianę 
zakresu projektu (w tym realizowanych 
w nim zadań), pod warunkiem 
kwalifikowalności owych 
alternatywnych aktywności w danym 
Programie.  
 

W przypadku pozytywnej oceny, 
wprowadzenie odpowiednich zapisów w 
PO (z dokumentacją wdrożeniową) wraz 
z wydzieleniem stosownej alokacji 
środków na dedykowane działania / 
poddziałania. W ich przypadku możliwe 
będzie realizowanie projektów z zakresu 
internacjonalizacji przedsiębiorstw, w 
których zestaw wydatków 
kwalifikowalnych będzie szeroki, a 
beneficjent będzie mógł elastycznie 
zmienić zakres projektu w czasie trwania 
jego realizacji (jeśli będzie to 

IK UP wa 
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Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

uzasadnione tzw. siłą wyższą). 

7.  Dominującą formą wsparcia 
umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw było 
dotychczas wsparcie 
dotacyjne. Stymulowanie 
internacjonalizacji firm (pod 
pewnymi warunkami; tj., jeśli 
projekt ma charakter 
inwestycyjny, a nie np. 
szkoleniowy) jest 
aktywnością ukierunkowaną 
na wzrost przychodów 
realizatora projektu i tym 
samym powinno generować 
środki umożliwiające spłatę 
otrzymanego wsparcia. W 
sytuacji malejących środków 
unijnych w poszczególnych 
PO oraz wizji dalszego ich 
ograniczania w perspektywie 
2027+, zasadne wydaje się 
budowanie zaplecza 

Rekomendowaną formą 
powinno być wsparcie 
zwrotne, zaś dotacje powinny 
być wdrażane jedynie w 
przypadkach, kiedy projekt 
nie generuje bezpośrednich 
korzyści dla realizatora (np. 
marketing regionalny, 
świadczenie usług 
doradczych dla firm chcących 
wejść na rynki 
międzynarodowe) lub 
generuje szczególnie istotne 
efekty społeczne i / lub 
środowiskowe. Ciekawe 
rozwiązanie to uzależnienie 
formy wsparcia od okresu, 
kiedy jest ono realizowane 
(np. wsparcie bezzwrotne w 
pierwszej części perspektywy 
finansowej 2021-2027 oraz 
wsparcie zwrotne w 

Tam, gdzie IZ PO / RPO nie podjęły 
jeszcze formy o planowanych formach 
wdrażania, sugerujemy włączenie 
przeanalizowania formy finansowania 
wsparcia na internacjonalizację 
przedsiębiorstw w toku oceny ex-ante 
instrumentów finansowych (wykracza to 
poza obligatoryjny zakres takiego 
badania, jednak IZ mają prawo jego 
rozszerzenia zgodnie z własną 
koncepcją Specyfikacji Warunków 
Zamówienia) . IZ mogą również być 
uwrażliwione na podnoszenie tej kwestii 
w przypadku ewentualnych aktualizacji 
ocen ex-ante (jeśli będą takie 
realizować). 

IK RPO, 
IZ RPO 

30.06.2
022 

Horyzont
alna/ 
programo
wa 



 

133 
 

Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

finansowanego dla ew. 
rewolwingu.  

(s. 49) 

późniejszych latach). 

8.  Udział eksportu realizowany 
przez MSP jest niższy niż 
przedsiębiorstw dużych. 
Sama zależność nie jest ani 
zaskakująca, ani 
niepokojąca, ale może być 
ważną przesłanką dla 
ukierunkowania wsparcia 
adresowanego do tych grup 
firm. 

(s. 49) 

W przypadku MSP wsparcie 
powinno w większym stopniu 
uzupełniać kompetencje, 
narzędzia firm pomocne we 
wchodzeniu na rynki 
międzynarodowe (budowanie 
zasobu wiedzy i umiejętności; 
sugerowane wsparcie 
bezzwrotne). W przypadku 
dużych firm, istotniejsze 
może być pojawienie się na 
konkretnych wydarzeniach 
branżowych i inne „wsparcie 
celowane” (sugerowane 
wsparcie zwrotne, ponieważ z 
założenia pomoc ta ma 
generować przychód 
pozwalający na spłatę 
zobowiązań). 

Ustalenie / doprecyzowanie linii 
demarkacyjnej dotyczącej zakresu 
wsparcia możliwego do realizacji na 
poziomie centralnym oraz regionalnym 
oraz – potencjalnie – połączenia ich z 
dopuszczalną formą wsparcia. 

IK UP, 
IZ KPO, 
IZ RPO 

30.06.2
022 

Horyzont
alna/ 
programo
wa 
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Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

9.  W czasie pandemii dużo 
częściej niż wcześniej 
zdarzały się decyzje o 
odstąpieniu do od realizacji 
projektu i zaniechaniu 
podpisania umowy. Firmy 
zgłaszały też wolę 
prolongowania umów lub 
wręcz wolą ich rozwiązania. 

 

(s. 48) 

Przedsiębiorstwa pozytywnie 
oceniają wprowadzone 
działania zaradcze dot. 
eliminacji wskazanych 
problemów (np. wydłużenie 
czasu składania 
dokumentów, możliwość 
prolongowania umowy). O 
ich skuteczności świadczy 
również sumarycznie 
ograniczona skala 
rozwiązywania / nie 
podpisywania umów – jest 
ona dostrzegalna, ale niższa 
niż można było początkowo 
przypuszczać.  

Utrzymanie rozwiązań zwiększających 
możliwość elastycznego reagowania IZ 
na dostrzeżone wyzwania w 
implementacji Programów (np.  
rozwiązanie w zakresie elastycznego 
przesuwania do 4% wszystkich środków 
RPO oraz do 8% alokacji w 
poszczególnych osiach priorytetowych). 

IK UP, 
IZ KPO, 
IZ RPO 

30.06.2
022 

Horyzont
alna/ 
programo
wa 

10.  Wnioskodawcy i potencjalni 
wnioskodawcy czuli się 
niedoinformowani w 
zakresie kwestii istotnych z 
punktu widzenia aplikowania 
o wsparcie. Poczucie 
niepewności było 

Kontynuowanie już podjętych 
działań informacyjno-
promocyjnych oraz 
intensyfikacja form 
przekazywania wiedzy 
dopasowanych do 
komunikacji zdalnej (np. 

Kontynuacja i ew. reorganizacja prac 
komórek informacyjnych. 

IZ KPO, 
IZ RPO 

30.06.2
022 

Horyzont
alna/ 
programo
wa 
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Lp. Wniosek  Rekomendacja Sposób wdrożenia 
Adresat 
rekome
ndacji 

Termin 
wdroże
nia 
(kw./ 
rok) 

Klasa 
rekomend
acji 

wzmacniane przez fakt 
realizacji interwencji w 
okresie wzmożonej pracy 
zdalnej, kiedy kontakt z 
instytucjami systemu 
wdrażania bywał utrudniony. 

(s. 47) 

większa liczba konsultantów 
obsługujących maila / czat / 
połączenia telefoniczne).  
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ZAŁĄCZNIK 1. WYKAZ DZIAŁAŃ / PODDZIAŁAŃ BEZPOŚREDNIO WSPIERAJĄCYCH 
INTERNACJONALIZACJĘ MŚP
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Tabela 8. Działania / poddziałania w ramach programów polityki spójności na lata 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na wsparcie 
internacjonalizacji przedsiębiorstw 

Program Oś priorytetowa Działanie  Poddziałanie Tryb PI 

RPO 
Województwa 
Dolnośląskiego  

OP 1 Przedsiębiorstwa i innowacje 1.4 Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw 

1.4.1 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – konkursy 
horyzontalne 

K 3b 

1.4.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw – ZIT WROF K 3b 

RPO 
Województwa 
Kujawsko-
Pomorskiego 

OP 1 Wzmocnienie innowacyjności i 
konkurencyjności gospodarki 
regionu 

1.5 Opracowywanie i wdrażanie 
nowych modeli biznesowych dla MŚP 

1.5.1 Pożyczki dla MŚP na nowe modele biznesowe P 3b 

1.5.2 Promocja gospodarcza regionu K / P 3b 

1.5.3 Wsparcie procesu umiędzynarodowienia 
przedsiębiorstw 

K 3b 

RPO 
Województwa 
Lubelskiego 

OP 3 Wzmacnianie 
konkurencyjności MŚP  

3.4 Dostosowanie oferty IOB do 
potrzeb rynku  

 K/P/N 3a 

3.5 Bon na doradztwo   K 3a 

3.6 Marketing gospodarczy   P 3b 

3.9 Udział w targach i misjach   K 3b 

RPO 
Województwa 
Lubuskiego 

OP 1 Gospodarka i innowacje 1.4 Promocja regionu i 
umiędzynarodowienie sektora MŚP 

1.4.1 Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora 
MŚP–projekty realizowane poza formułą ZIT 

K 3b 

1.4.2 Promocja regionu –ZIT Gorzów Wlkp. K 3b 

RPO 
Województwa 
Łódzkiego 

OP 2 Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka 

2.2 Internacjonalizacja 
przedsiębiorstw 

2.2.1 Modele biznesowe MŚP K 3b 

2.2.2 Promocja gospodarcza regionu K 3b 

2.2.3 Promocja gospodarcza regionu–miasto Łódź K 3b 

RPO 
Województwa 
Małopolskiego 

OP 3 Przedsiębiorcza Małopolska 3.3 Umiędzynarodowienie 
małopolskiej gospodarki 

3.3.1 Promocja gospodarcza Małopolski K 3b 

3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP K 3b 

RPO 
Województwa 

OP 3 Rozwój potencjału 
innowacyjnego i przedsiębiorczości 

3.2 Internacjonalizacja MŚP 3.2.1 Promocja gospodarcza regionu w ramach ZIT 
(Działanie usunięte) 

- 3b 
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Mazowieckiego 3.2.2 Internacjonalizacja przedsiębiorstw K 3b 

RPO 
Wojewódzywa 
Opolskiego 

OP 2 Konkurencyjna gospodarka 2.4 Współpraca gospodarcza i 
promocja 

 K 3b 

RPO 
Województwa 
Podkarpackiego 

OP 1 Konkurencyjna i innowacyjna 
gospodarka 

1.3 Promowanie przedsiębiorczości  K / P 3a 

RPO 
Województwa 
Pomorskiego 

OP 2 Przedsiębiorstwa 2.3. Aktywność eksportowa  K 3b 

2.4. Otoczenie biznesu 2.4.1. Specjalistyczne usługi doradcze K / P 3a 

2.5. Inwestorzy zewnętrzni  K 3a 

RPO 
Województwa 
Śląskiego 

OP 3 Konkurencyjność MŚP 3.5 Umiędzynarodowienie gospodarki 
regionu 

3.5.1 Promocja gospodarcza regionu P 3b 

3.5.2 Modelowanie działalności eksportowej MŚP P 3b 

3.5.3 Internacjonalizacja MŚP K 3b 

RPO 
Województwa 
Świętokrzyskiego 

OP 2 Konkurencyjna gospodarka 2.4 Promocja gospodarcza 
kluczowych branż gospodarki regionu 
(projekt pozakonkursowy) 

 P 3b 

RPO 
Województwa 
Warmińsko-
Mazurskiego 

OP 1 Inteligentna gospodarka 
Warmii i Mazur 

1.4 Nowe modele biznesowe i 
ekspansja 

1.4.1 Promocja gospodarcza regionu K / P 3b 

1.4.4 Internacjonalizacja MŚP K 3b 

RPO 
Województwa 
Wielkopolskiego 

OP 1 Innowacyjna i konkurencyjna 
gospodarka 

1.4 Internacjonalizacja gospodarki 
regionalnej 

1.4.1 Kompleksowe wsparcie rozwoju działalności 
przedsiębiorstw na rynkach zagranicznych dla 
przedsiębiorstw posiadających plan rozwoju eksportu 

K 3b 

1.4.2 Promocja gospodarcza regionu K / P 3b 

RPO 
Województwa 
Zachodniopomors
kiego 

OP 1 Gospodarka, innowacje, 
nowoczesne technologie 

1.14 Wzmocnienie pozycji regionalnej 
gospodarki w wymiarze krajowym i 
międzynarodowym 

 P 3a 

PO Inteligentny 
Rozwój 

OP 2 Wsparcie otoczenia i 
potencjału przedsiębiorstw do 

2.3 Proinnowacyjne usługi dla 
przedsiębiorstw 

2.3.3 Umiędzynarodowienie Krajowych Klastrów 
Kluczowych 

K 1b 
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prowadzenia działalności B+R+I 2.3.6 Granty na Eurogranty K 1b 

PO Inteligentny 
Rozwój 

OP 3 Wsparcie innowacji w 
przedsiębiorstwach 

3.3 Wsparcie promocji oraz 
internacjonalizacji innowacyjnych 
przedsiębiorstw 

3.3.1 Polskie Mosty Technologiczne P 3c 

3.3.2 Promocja gospodarki w oparciu o polskie marki 
produktowe - Marka Polskiej Gospodarki - Brand 

P 3c 

3.3.3 Wsparcie MŚP w promocji marek produktowych – 
Go to Brand 

K 3c 

PO Inteligentny 
Rozwój 

OP 4 Zwiększenie potencjału 
naukowo-badawczego 

4.3 Międzynarodowe Agendy 
Badawcze 

 P 1a 

PO Polska 
Wschodnia 

OP 1 Przedsiębiorcza Polska 
Wschodnia 

1.2 Internacjonalizacja MŚP  K 3b 

Źródło: opracowanie własne, tryb: K – konkursowy, P – pozakonkursowy, N – nadzwyczajny.
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ZAŁĄCZNIK 2. PRZYKŁADY ZAGRANICZNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA NA RZECZ 
INTERNACJONALIZACJI PRZEDSIĘBIORSTW 125 

ICEX-NEXT 126 

Instrument krajowy realizowany przez agencję rządową ICEX España Exportación e 
Inversiones dedykowany MŚP, które zamierzają rozpocząć działalność na rynkach 
zagranicznych lub wzmocnić podjęte już wcześniej działania związane z 
umiędzynarodowieniem (zasadniczo przychody ze sprzedaży eksportowej muszą być niższe 
niż 35% ogólnych przychodów lub nie większe niż 80.000 euro rocznie, sprzedaż nie jest 
kierowana na więcej niż 5 rynków zagranicznych lub do więcej niż 3 zagranicznych 
odbiorców).  

Beneficjenci mogą korzystać z Programu przez 18 miesięcy. Opiera się on na dwóch filarach: 
doradczym, obejmującym maksymalnie 45 godzin usług (z czego min. 30 godzin jest 
obowiązkowych) w ramach których opracowywane są strategiczne plany rozwoju eksportu 
oraz ocena potencjału eksportowego, oraz finansowym (maksymalnie 10.400 euro na 
pokrycie kosztów związanych z rozwojem działalności eksportowej, takich jak koszty 
wyjazdów zagranicznych, opracowanie broszury informacyjnej, zatrudnienie osoby mającej 
rozwinąć działalność eksportową). Całkowita kwota wsparcia dla jednego beneficjenta 
może wynieść 20.200 euro, z czego 9.800 euro pokrywa beneficjent.  

Poza wsparciem doradczym i finansowym beneficjenci Programu mogą wziąć udział w 
inicjatywie Club-Next, w ramach której mogą korzystać z bezpłatnego doradztwa w 
zakresie prawa własności intelektualnej, zniżek na usługi translacyjne, raporty 
specjalistyczne na temat konkretnych rynków zagranicznych, preferencyjne warunki (ok. 
30% zniżki) na usługi finansowe  

W 2017 roku na realizację Programu asygnowano kwotę 4,5 mln euro. W latach 2012-2016 z 
Programu skorzystało 1869 przedsiębiorstw. Beneficjenci z lat 2012-2013 zadeklarowali 
wzrost wartości eksportu o średnio 50% w okresie kolejnych 3 lat. 

ENTERPRISE IRELAND GOING GLOBAL FUND 127 

 
125 Wstępnie planowano prezentację doświadczeń niemieckich, jednak po ich bardzo 
dogłębnych przeanalizowaniu okazały się one nie mieć potencjału implementacyjnego i stąd 
alternatywnie odniesiono się do dwóch innych form wsparcia. 
126 Opracowano na podstawie publikacji I. Isusi, ICEX-Next – Internationalisation policy 
measure (Spain), European Foundation for the Improvement of Living and Working 
Conditions (Eurofound), 2018. 
127 Opracowano na podstawie publikacji Evaluation of Enterprise Ireland Internationalisation 
Financial Supports, Department of Jobs, Enterprise and Innovation, April 2015. 
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Program Going Global został uruchomiony w 2009 roku mając na celu dostarczenie zachęt 
do zainicjowania i rozszerzenia działalności eksportowej irlandzkich przedsiębiorstw. 
Uczestnictwo w Programie skutkowało rozpoczęciem działalności eksportowej przez 48% 
beneficjentów. Profil beneficjenta Programu wygląda następująco: udział eksportu w 
przychodach ze sprzedaży w momencie uzyskania grantu: 21,7%, wielkość przychodów ze 
sprzedaży: 5,6 mln euro rocznie, liczba zatrudnionych: 38.  

W opinii beneficjentów uczestnictwo w Programie wpłynęło w największym stopniu na 
wzrost przekonania o możliwości udanej ekspansji na rynki zagraniczne (73% respondentów 
deklarujących duży i bardzo duży wzrost) i lepsze rozumienie rynków zagranicznych 
(odpowiednio 70%), zaś znacznie słabiej na poprawę strategii działania na rynkach 
zagranicznych (38%), uzyskanie dostępu do klientów i partnerów biznesowych (38%) oraz 
uzyskanie dostępu do informacji o rynkach zagranicznych, której nie byliby w stanie zdobyć 
(34%).  

Brak wsparcia skutkowałby brakiem rozwoju operacji zagranicznych (w przypadku 47% 
beneficjentów), wydłużeniem czasu realizacji ekspansji zagranicznej (44%), koniecznością 
zaangażowania własnych zasobów finansowych (22%), koniecznością użycia wewnętrznych 
i zewnętrznych zasobów finansowych (19%), zmniejszeniem skali operacji zagranicznych 
(9%), koniecznością zaangażowania wyłącznie zewnętrznych zasobów finansowych (3%). W 
opinii 6% beneficjentów uczestniczących w badaniu nie wystąpiłby żaden z powyższych 
skutków. 

W wymiarze ekonomicznym brak wsparcia w ramach Programu spowodowałby spadek 
wielkości sprzedaży (79%), intensywności eksportu (72%), liczby pracowników (70%) i 
wielkości wartości dodanej brutto (67%).  

Całkowity ekonomiczny efekt netto programów administrowanych przez Enterprise Ireland 
ukierunkowanych na internacjonalizację działalności przedsiębiorstw128 na gospodarkę 
Irlandii w latach 2007-2012 został oszacowany na 1,040 mln euro. 

WSPARCIE INTERNACJONALIZACJI BUŁGARSKICH PRZEDSIĘBIORSTW 129 

Program był finansowany w ramach Programu Operacyjnego Rozwój konkurencyjności 
gospodarki Bułgarii 2007-2013, Działanie 4.2 Wsparcie promocji bułgarskich przedsiębiorstw na 
rynkach międzynarodowych. 

 
128 Poza omawianym Going Global Fund także będących jego poprzednikami, realizowanych 
w latach 2005-2010 programów: Market Research, Market Research Programme, Technical 
Feasibility, Business Accelerator, Trade Fair Participation. Ogółem w ramach obu inicjatyw w 
latach 2005-2012 udzielono 2377 grantów. 
129 Opracowano na podstawie publikacji Good Practice Guide on SME Internationalisation 
opracowanej w ramach projektu INTRA współfinansowanego ze środków Interreg Europe. 
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Wsparcie objęło: wsparcie udziału MŚP w targach i wystawach za granicą oraz misjach 
wyjazdowych za granicę, organizację wydarzeń podczas targów i wystaw za granicą oraz 
wydarzeń krajowych promujących działalność międzynarodową, bezpłatne usługi 
informacyjne i doradcze mające zwiększyć potencjał eksportowy MŚP, m.in. poprzez 
opracowanie analiz i strategii eksportowych przedsiębiorstw. 

Budżet programu wyniósł 12,2 mln euro. Ze wsparcia skorzystało 2195 przedsiębiorstw. 
Ewaluacja przeprowadzona po zakończeniu programu wykazała 40% wzrost wartości 
eksportu beneficjentów. 

ORGANIZACJA UDZIAŁU SŁOWEŃSKICH PRZEDSIĘBIORSTW W MIĘDZYNARODOWYCH 

IMPREZACH WYSTAWIENNICZYCH ZA GRANICĄ (SŁOWEŃSKI PAWILON) 130 

Działanie realizowane przez wyspecjalizowaną agencję SPIRIT Slovenia w ramach Programu 
na rzecz internacjonalizacji 2015-2020 i finansowane w ramach OP 3. Budżet działania 
wynosi ok. 1 mln euro rocznie. Zakłada się udział w co najmniej 15 imprezach 
wystawienniczych za granicą, pozyskanie przez każde uczestniczące przedsiębiorstwo min. 
20 nowych kontaktów oraz zawarcie min. 1 kontraktu eksportowego.  

W latach 2014-2016 uzyskano następujące wyniki: uczestnictwo średniorocznie w 13 
imprezach wystawienniczych, w których udział wzięło średnio 120 przedsiębiorstw, podczas 
których każde z nich zawarło średnio 42 nowe kontakty biznesowe oraz 3 kontrakty 
handlowe. 

PROGRAM MIĘDZYNARODOWYCH PRZETARGÓW PUBLICZNYCH 131 

Program finansowany w ramach Programu Operacyjnego dla Regionu Extremadury 2014-
2020 w ramach OP 3 za pośrednictwem agencji publicznej Extremadura Avante.  

W ramach Programu zapewniono regionalnym przedsiębiorcom wsparcie doradcze w 
identyfikacji oraz udziale w międzynarodowych postępowaniach o udzielenie zamówienia 
publicznego.  

W 2016 roku ze wsparcia skorzystało 10 przedsiębiorstw. Otrzymywały one alerty dotyczące 
postępowań w interesującym je zakresie. 3 przedsiębiorstwa czynnie przystąpiły do 
wybranych postępowań międzynarodowych, z czego 2 z sukcesem związanym z 
pozyskaniem zamówienia.  

 

  

 
130 Tamże. 
131 Tamże. 
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ZAŁĄCZNIK 3. STUDIA PRZYPADKÓW   

Studia przypadku są przykładami tych projektów, które można uznać za sukces w zakresie 
internacjonalizacji. Przypadki do studiów zostały dobrane tak, żeby ilustrować różne źródła 
dofinansowania, typy interwencji i form wsparcia, a także z uwzględnieniem zróżnicowania 
geograficznego. Wśród omówionych przykładów znalazły się projekty dofinansowane w 
ramach regionalnych programów operacyjnych (RPO Województwa Małopolskiego, RPO 
Województwa Pomorskiego) , Programu Operacyjnego Polska Wschodnia oraz Programu 
Operacyjnego Inteligentny Rozwój. Studia wybrano na podstawie analizy danych zastanych 
(m.in. dane obejmujące wskaźniki produktu i rezultatu) oraz informacji uzyskanych w roku 
IDI/TDI i FGI. 

Studium przypadku POWER UP YOUR BUSINESS IN MAŁOPOLSKA  

Na analizowany projekt składają się trzy jego edycje – jedna zakończona i dwie nadal 
realizowane. Wsparcie jest skierowane do dwóch głównych grup odbiorców – MŚP i 
jednostek samorządu terytorialnego, działania są realizowane w kraju oraz za granicą, m.in. 
w ramach targów i misji gospodarczych. U źródeł projektu leżą wcześniejsze doświadczenia 
Małopolskiej Agencji Rozwoju Regionalnego oraz Centrum Business in Małopolska 
skierowane na pozyskiwanie inwestorów zagranicznych, wsparcie eksportu oraz kreowanie 
marki regionu w skali międzynarodowej. Projekt jest ciekawym połączeniem działań na rzecz 
internacjonalizacji, rozwoju regionalnego i promocji gospodarczej Małopolski. Kolejne edycje 
są z jednej strony kontynuacją pewnej linii programowej, a z drugiej strony zawierają 
usprawnienia i modyfikacje wprowadzane m.in. na podstawie wyników badań 
ewaluacyjnych oraz – w przypadku Power up… 2 i 3 – w związku z ograniczeniami związanymi 
z pandemią koronawirusa.  

I  KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU  

Nazwa projektu 

Power up your Business in Małopolska 1 (luty 2016-styczeń 2019) 

Power up your Business in Małopolska 2 (marzec 2019-luty 2023) 

Power up your Business in Małopolska 3 (wrzesień 2020-grudzień 2022) 

Typ interwencji/ instrumentu 

Forma finansowania: dotacja bezzwrotna 

Obszar wsparcia projektu  
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Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, 
marketingu i projektowania) 

Numer i nazwa działania, poddziałania 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 

3. Przedsiębiorcza Małopolska 

3.3. Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki 

3.3.1. Promocja gospodarcza Małopolski 

Nazwa beneficjenta/odbiorcy ostatecznego wsparcia  

Małopolska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. 

Instytucja Zarządzająca 

Zarząd Województwa Małopolskiego 

Instytucja Pośrednicząca 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

Instytucja Wdrażająca 

Nie dotyczy 

Partnerzy  

Power up your Business in Małopolska 1: Krakowski Park Technologiczny, Nowa Huta 
Przyszłości S.A. 

Power up your Business in Małopolska 2: Województwo Małopolskie i Krakowski Park 
Technologiczny 

Power up your Business in Małopolska 3: Brak partnerów 

Wartość projektu, w tym kwota dofinansowania 

Power up your Business in Małopolska 1: 8 830 511,88 PLN (dofinansowanie: 7 505 935,10 
PLN) 

Power up your Business in Małopolska 2: 10 479 592,91 PLN (dofinansowanie: 8 903 828,97 
PLN) 

Power up your Business in Małopolska 3: 4 101 814,57 PLN (dofinansowanie: 3 486 542,38 
PLN) 

Opis barier (potrzeb, problemów), na które odpowiada projekt   
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Power up your Business in Małopolska 1-3 

Projekt odpowiadał na potrzeby związane z działaniem w zakresie wspierania ekspansji 
zagranicznej Małopolskich przedsiębiorców oraz promowania oferty inwestycyjnej regionu. 
Ramy tych działań opierały się na prezentowaniu potencjału gospodarczego 
(inwestycyjnego) Małopolski, wśród regionalnych firm z sektora MŚP oraz rynkach 
zagranicznych. Promocja gospodarcza została wsparta przygotowanymi na ten cel 
kompleksowymi usługami informacyjnymi dla MŚP, które polegały m.in. na bieżącym 
dostarczaniu danych o rynkach zagranicznych, potencjalnych kontaktach biznesowych oraz 
warunkach prowadzenia działalności za granicą. Projekt skupiał się również na mobilizacji 
różnych środowisk regionalnych będących wsparciem systemu przyciągania inwestycji 
zewnętrznych. 

Opis założeń projektu 

Power up your Business in Małopolska 1 (projekt zakończony) 

Projekt „Power up your Business in Małopolska” odnosił się do typu projektu A „promocja 
oferty gospodarczej regionu” oraz D „wsparcie procesu inwestycyjnego w regionie” w 
ramach Poddziałania 3.3.1  „Promocja gospodarcza Małopolski”. Podstawowe działania 
umożliwiały mikro i MSP bezpośredni kontakt z informacjami na temat zagranicznych 
parterów handlowych oraz zgromadzenie wiedzy na temat prowadzenia działalności 
eksportowej na rynkach zewnętrznych. Służyły temu spotkania konsultacyjne na terenie 
Małopolski, materiały informacyjne oraz reprezentacja środowiska gospodarczego na 
targach (Niemcy, Hiszpania, Iran, Kazachstan, ZEA) i misjach ekonomicznych (Wietnam, 
Azerbejdżan). Dla przedsiębiorstw oczekujących informacji na własnym terenie 
zorganizowano regionalne spotkania informacyjne z firmami z Rosji i Ukrainy. Stały kontakt 
ze środowiskiem MSP utrzymany został dzięki edycji czasopisma prezentującego ofertę 
gospodarczą regionu. Prezentacja potencjału inwestycyjnego odbywała się także w trakcie 
targów branżowych (Niemcy, Francja, Chiny, ZEA). Dla potrzeb inwestorów przygotowano 
raporty branżowe, prezentacje, materiały informacyjne o warunkach inwestowania w 
Małopolsce (np. Investor’s Guide. Krakow and Małopolska 2016; Małopolska: wzornictwo 
przemysłowe, odzież, przemysł obuwniczy, 2017; Małopolska. Furniture industry, joinery, 
interior furnishing, 2017; Małopolska. Electrical engineering industry, machine industry and 
metal industry, 2017). Dzięki zakupowi dostępu do globalnej bazy projektów inwestycyjnych 
możliwe było przygotowanie kompleksowych ofert inwestycyjnych dedykowanych 
konkretnym inwestorom. Gospodarka regionu uzyskała dodatkowe narzędzia promocji dzięki 
intensywnym działaniom w trakcie krajowych wydarzeń gospodarczych (Katowice), dzięki 
nowym kampaniom medialnym oraz współpracy ze środowiskiem jednostek samorządu 
terytorialnego w ramach Małopolskiego Forum Obsługi Inwestora, szkoleń i zapoznawania 
się z przykładami „dobrych praktyk” z uczestnictwem przedstawicieli jst – lokalnych 
menadżerów rozwoju gospodarczego. 

Power up your Business in Małopolska 2 (projekt niezakończony) 
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W ramach „Power up your Business in Małopolska 2” prowadzono działania w obszarze 
promocji małopolskiej oferty gospodarczej i wsparcia procesu inwestycyjnego w regionie. 
Skierowany był do MSP oraz potencjalnych inwestorów zewnętrznych. Jako podstawę 
merytoryczną działań przyjęto listę 7 Inteligentnych Specjalizacji Województwa 
Małopolskiego. W ramach projektu odbyły się spotkania informacyjne, przygotowano 
opracowania (np. Doing business in Małopolska. Guidebook for investors, 2020), dodatki 
prasowe, materiały wizualne oraz umożliwiono bezpośrednie kontakty gospodarcze z 
zagranicznymi partnerami handlowymi i decydentami w zakresie inwestycji w czasie 
regionalnych (np. Krynica, Kraków) oraz międzynarodowych wydarzeń targowych i 
konferencyjnych oraz misji gospodarczych do Małopolski. Projekt uwzględniał opinie 
małopolskich przedsiębiorców, zarządców terenów inwestycyjnych, aktorów rozwoju 
lokalnego oraz międzynarodowych środowisk ekonomicznych. Wybrano priorytetowe dla 
Małopolski kierunki ekspansji zagranicznej (Europa Zachodnia, Azja, Bliski Wschód, USA) oraz 
źródła inwestycji w sektorach nauki o życiu i motoryzacji (Europa Zachodnia, Japonia, Korea 
Pd, USA). Projekt angażował środowiska regionalne związane z promocją oferty 
gospodarczej, wsparciem inwestycji oraz budową wizerunku Małopolski: samorząd, 
instytucje rozwoju regionalnego, przedsiębiorców, środowiska naukowe, klastry, media 
lokalne. Projekt nawiązywał do doświadczeń projektów z lat 2008-2017 oraz do aktualnie 
realizowanych przez Partnerów Projektu pod hasłem Business in Małopolska. Działania 
zawierały element kontynuacji merytorycznej, geograficznej i celowej, a jednocześnie dążyły 
do ekspansji na nowe rynki, precyzując zakres oferty regionalnej i podejmując nowe 
wyzwania wobec uczestników wydarzeń.  

Power up your Business in Małopolska 3 (projekt niezakończony)  

Projekt Power up your Business in Małopolska 3 obejmował działania w obszarze promocji 
małopolskiego potencjału gospodarczego, inwestycyjnego, innowacyjnego oraz naukowego. 
Skierowany był do MSP, potencjalnych inwestorów zewnętrznych oraz instytucji 
zaangażowanych we wdrażanie i wsparcie prac badawczo-rozwojowych. Jako podstawę 
merytoryczną działań przyjęto listę Inteligentnych Specjalizacji Województwa Małopolskiego 
oraz wyniki badań opinii z poprzednich projektów z udziałem MARR S.A. W ramach projektu 
udzielono kompleksowego wsparcia w zakresie transferu wiedzy, odbyły się seminaria, 
spotkania informacyjne, przygotowano diagnozy potencjału, opracowania (np. ECONOMIC 
POTENTIAL OF MAŁOPOLSKA 2020–2022) oraz umożliwiono bezpośrednie kontakty 
gospodarcze z zagranicznymi partnerami handlowymi i decydentami w zakresie inwestycji w 
czasie międzynarodowych wydarzeń targowych, a także zachęcano do tworzenia 
międzynarodowych powiązań kooperacyjnych w dziedzinie BRI w ramach europejskiej sieci 
Inicjatywa Awangarda, organizacji misji gospodarczych do Małopolski i budowania trwałych 
relacji w ramach Klubu Eksportera. Przeprowadzono cykl indywidualnych konsultacji 
diagnostycznych dla MSP w celu zbadania potencjału eksportowego i ewentualnych planów 
rozwoju, w tym np. inwestycji rodzimych. 

II  WPŁYW PROJEKTU NA UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA  
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Wymiary internacjonalizacji przedsiębiorstwa i ich zmiana za sprawą projektu  

• Charakter kontaktów z rynkami zagranicznymi 

Z raportu ewaluacyjnego zrealizowanego w 2021 roku w ramach Power up… 2 wynika, że 
uczestnicy wydarzeń zagranicznych (misji, targów) lub międzynarodowych (misje 
przyjazdowe do Małopolski) skutecznie pozyskiwali odbiorców usług/produktów w ramach 
sieciowania podczas tych wydarzeń. Jednocześnie ich oczekiwania wobec szansy na 
promocję przedsiębiorstwa często pozostały niespełnione, chociaż oceny różnią się dla 
poszczególnych wydarzeń. Na przykład pozytywnie pod tym względem został oceniony udział 
w targach Cosmoprof w Chinach, a negatywnie – misje przyjazdowe, w szczególności z 
Niemiec, Francji Hiszpanii.  

• Umiejscowienie operacji międzynarodowych 

Na przykładzie pojedynczego beneficjenta: Dzięki udziałowi w projekcie nawiązano kontakty 
w Azerbejdżanie, rozmowy były zaawansowane, jednak ostatecznie nie podpisano kontraktu 
(prawdopodobnie ze względu na napiętą sytuację polityczną w regionie). Udział w 
wydarzeniach w Dubaju czy Hongkongu nie doprowadził do pozyskania zagranicznego 
dystrybutora, jednak zdarzają się zagraniczni klienci indywidualni kupujący w sklepie 
internetowym.  
Pozytywne zmiany w zakresie internacjonalizacji/umiędzynarodowienia  

Do pozytywnych zmian należy zaliczyć przede wszystkim przygotowanie małopolskich 
przedsiębiorców do udziału w targach – opracowanie materiałów promocyjnych i oferty, 
uruchomienie obcojęzycznej wersji strony internetowej, pozyskanie informacji o rynku 
zagranicznym – oraz zdobycie doświadczenia współpracy z partnerami zagranicznymi w 
środowisku międzynarodowym. 

Osiągnięte nieplanowane pozytywne efekty projektu  

Na przykładzie firmy z branży kosmetycznej: Wyjazdy na targi zagraniczne były okazją nie 
tylko do kontaktów z zagranicznymi kontrahentami, ale także do nawiązania i pogłębienia 
współpracy z krajowymi przedstawicielami branży. 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz produktu – zakładane i osiągane (na koniec 2020 
roku) 

Typ 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 

Projekty w realizacji 
(Power up … 2, 3) 

Projekty 
zakończone 
(Power up 1) 

Wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

Wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

Produktu 
Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

1729 458 0 0 
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Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie niefinansowe 

1729 458 0 0 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w 
zakresie internacjonalizacji działalności 

2054 458 1140 760 

Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o charakterze 
krajowym 

75 7 32 32 

Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o charakterze 
międzynarodowym 

45 7 27 26 

Liczba projektów, w których sfinansowano 
koszty racjonalnych usprawnień dla osób z 
niepełnosprawnościami 

2 0 0 0 

Liczba kontaktów biznesowych 574 92 345 493 

Rezultatu 

Liczba kontraktów handlowych 
zagranicznych podpisanych przez 
przedsiębiorstwa wsparte w zakresie 
internacjonalizacji 

13 0 0 0 

Liczba obsłużonych inwestorów 310 196 240 292 

Liczba przedsiębiorstw, które weszły na 
nowe zagraniczne rynki 

63 12 0 0 

Wpływ osiąganych/zakładanych rezultatów na konkurencyjność beneficjenta/odbiorcy 
ostatecznego wsparcia  

Udział w targach branżowych podnosi prestiż firmy. Nie zawsze przekłada się to na 
podpisanie umowy, chociaż przedstawiciel MARR wie o jednym takim przypadku (kontrakt 
zawarto w trakcie targów technologicznych w Dubaju). 

Pozostałe (w tym negatywne) zmiany lub ryzyka związane z wpływem projektu na 
umiędzynarodowienie   

Realizacja Power up…2 oraz Power up…3 (w trakcie realizacji) od marca 2020 w związku z 
ograniczeniami sanitarnymi wymagała wielu zmian i korekt. Dotyczy to m.in. odwołania 
wydarzeń targowych, konferencji, spotkań. Szkolenia, spotkania B2B, targi międzynarodowe 
musiały przyjąć nową formę (on-line). Odbiorcy projektu (MMSP) za priorytetowe uznali 
podejmowanie działań minimalizujących skutki pandemii dla ich biznesów (ograniczenia w 
działaniach eksportowych, zerwanie łańcuchów dostaw, lockdown itp.). 

Po stronie ryzyk trzeba wskazać również niestabilność niektórych rynków zagranicznych – 
przede wszystkim związaną z sytuacją polityczną. W ramach projektu były przypadki, kiedy 
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zaniechano kontynuacji działań, np. w Rosji z powodu inwazji na Krym, w Iranie z powodu 
wprowadzenia embarga, w Azerbejdżanie w związku z wojną z Armenią. 

Efekty projektu a rozwój działalności beneficjenta/odbiorcy ostatecznego wsparcia  

Przedstawiciel beneficjenta podkreśla, że proces decyzyjny w inwestycjach często trwa 2-3 
lata – podobnie bywa z kontaktem nawiązanym podczas wydarzenia targowego, który 
możne zaprocentować w dłuższej perspektywie. Jego zdaniem jednym z największych 
efektów projektu jest stworzenie grupy kilkudziesięciu przedsiębiorstw, którzy zdobyli 
doświadczenie pracy międzynarodowej i podnieśli standardy działalności. 

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które wpłynęły na wysoką skuteczność projektu  

Czynnikami, które wpływają na skuteczność projektu, są: wieloletnie doświadczenie zespołu 
projektu, specjalizacja w zakresie marketingu międzynarodowego (zwłaszcza marketingu 
targowego), cykliczność działań prowadzonych za granicą (stała obecność na wybranych 
targach oraz/lub w danych krajach, np. Kazachstan) – w powiązaniu z nastawieniem na 
trudniejsze, „nieoczywiste” rynki zagraniczne.  

Istotne są także takie czynniki jak: znajomość małopolskich instytucji publicznych i 
gospodarczych, lokalnego rynku, budowa i podtrzymywanie relacji z przedsiębiorcami z 
regionu (w tym z mniejszych ośrodków) oraz wypracowana marka regionalna i zaufanie firm. 

Potencjał projektu dla wystąpienia pozytywnych zmian  

Projekt pełnił funkcję edukacyjną (szkoleniową) dla przedsiębiorców z Małopolski (np. w 
zakresie marketingu targowego) oraz dla przedstawicieli JST (w zakresie obsługi inwestorów 
zagranicznych), a także nawiązano współpracę z zagranicznymi ekspertami oraz 
organizatorami targów (np. w Niemczech, Hiszpanii, Kazachstanie, ZEA). Te doświadczenia 
przekładają się na sukcesy w kolejnych przedsięwzięciach realizowanych w ramach projektu 
oraz poza nim – przez odbiorców wsparcia (przedsiębiorców i JST). 

Pozytywnie należy ocenić kierowanie działań dla przedstawicieli wybranych branż – pozwala 
to opracowywać precyzyjne analizy informacje dotyczące rynku docelowego dla 
potencjalnych inwestorów oraz sieciować przedstawicieli branży z Małopolski oraz zagranicy, 
co może się przełożyć na pozytywne zmiany w przyszłości. 

III  PODSUMOWANIE – KLUCZOWE WNIOSKI  

Potencjał projektu jest duży – różnorodne działania prowadzone w ramach projektu bez 
wątpienia przygotowują małopolskie firmy do nawiązania kontaktów na konkretnych 
rynkach docelowych oraz ułatwiają udział w międzynarodowych wydarzeniach – m.in. dzięki 
dobrej organizacji wyjazdu i przygotowania małopolskiego stoiska wystawienniczego. 
Podobnie przedstawiciele małopolskich JST mają okazję do podniesienia swoich kompetencji 
w zakresie obsługi inwestorów zagranicznych i tego rodzaju wsparcie jest przez nich wysoko 
oceniane. 
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Cenne jest także rozwijanie zakresu wsparcia, np. stworzenie Klubu Eksportera i Inicjatywy 
Awangarda w Power up… 3, a także ukierunkowanie na „nieoczywiste”, trudne rynki 
zagraniczne, oraz prowadzenie wybranych działań dla przedstawicieli poszczególnych branż. 

Projekt z pewnością przyczynił się do budowania gospodarczej marki Małopolski i jej 
rozpoznawalności za granicą. Jednocześnie prowadzone działania można uznać za dobrą 
podstawę i wstęp do działalności eksportowej małopolskich firm, jednak nie dają one 
bezpośrednich efektów w postaci szybkiego i pewnego dostępu do nowego rynku 
docelowego. 

Studium przypadku POLSKIE MOSTY TECHNOLOGICZNE  

Projekt Polskie Mosty Technologiczne zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe (granty) 
dla firm z całej Polski w przygotowaniu do eksportu innowacyjnych produktów lub usług. 
Beneficjent – Polska Agencja Inwestycji i Handlu – zapewnia dostęp do ekspertów w kraju i 
za granicą, dzięki zaangażowaniu zagranicznych biur handlowych PAIH. Mimo, że projekt nie 
jest jeszcze zakończony, jest on dobrym przykładem realizacji wsparcia – mimo trudności i 
ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa. 

I  KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU  

Nazwa projektu 

Polskie Mosty Technologiczne (2018-2023) 

Typ interwencji/ instrumentu 

Forma finansowania: dotacja bezzwrotna  

Obszar wsparcia projektu 

Inwestycje w infrastrukturę, zdolności i wyposażenie w MŚP, związane bezpośrednio z 
działaniami badawczymi i innowacyjnymi 

Numer i nazwa działania, poddziałania  

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 

3. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach 

3.3. Wsparcie promocji oraz internacjonalizacji innowacyjnych przedsiębiorstw 

3.3.1. Polskie Mosty Technologiczne 

Nazwa beneficjenta/odbiorcy ostatecznego wsparcia  

Polska Agencja Inwestycji I Handlu S.A. 

Instytucja Zarządzająca 
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Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej. Departament Programów Wsparcia Innowacji i 
Rozwoju 

Instytucja Pośrednicząca 

Nie dotyczy 

Instytucja Wdrażająca 

Nie dotyczy 

Partnerzy  

Nie dotyczy 

Wartość projektu, w tym kwota dofinansowania 

114 500 000 zł (dofinansowanie: 114 500 000 zł) 

Opis barier (potrzeb, problemów), na które odpowiada projekt  

Do barier internacjonalizacji należy brak rozeznania przedsiębiorców, jeśli chodzi o sposób i 
kierunek rozwoju działalności eksportowej, a także brak wiedzy o specyfice rynku 
docelowego (jego uwarunkowaniach, szansach i zagrożeniach). Problemem bywa też strach 
przed nieznanym rynkiem, a także przeświadczenie, że najpierw należy wejść na rynek polski, 
a dopiero potem planować ekspansję zagraniczną.  

Przedsiębiorcy planujący wejście na zagraniczny rynek potrzebują wsparcia w 
przeprowadzeniu jego analizy, opracowaniu strategii rozwoju eksportu oraz nawiązywaniu 
pierwszych kontaktów zagranicznych. Grantobiorca, z którym przeprowadzono wywiad, 
podkreśla, że miał świadomość, że dysponuje globalnym produktem, jednak nie miał 
wystarczających zasobów czasowych, finansowych oraz wiedzy eksperckiej, żeby wejść na 
zagraniczny rynek – na te potrzeby projekt odpowiedział w dużym stopniu. 

Opis założeń projektu 

Głównym celem Projektu Polskie Mosty Technologiczne jest wsparcie merytoryczne i 
finansowe dla firm planujących ekspansję na rynki pozaunijne. Odbiorcami wsparcia są  
polskie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa o dużym potencjale internacjonalizacji 
działalności i rozwoju innowacyjnych produktów, usług lub technologii, zorientowanych na 
inwestycje na rynkach zagranicznych i poszukujących tam partnerów handlowych czy 
kapitałowych. Wsparcie polega na zapewnieniu grantobiorcom wyspecjalizowanych usług 
eksperckich w zakresie m.in.: optymalizacji procesów zarządzania, weryfikacji stosowanych 
dotychczas modeli biznesowych, instrumentów prawnych, finansowo-księgowych, 
marketingowych i sposobu obsługi klientów w kontekście prowadzenia działalności na 
danym rynku, analizę rynku docelowego w odniesieniu do opłacalności wdrożenia strategii 
ekspansji, a także planowania dalszego rozwoju oferowanych produktów/usług/technologii, 
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uzyskania zleceń od miejscowych firm i/lub organizacji publicznych, transferu technologii lub 
know-how, nawiązania współpracy w zakresie badań i rozwoju, pozyskania inwestorów oraz 
w dalszej perspektywie przeprowadzenia bezpośredniej inwestycji na danym rynku 
docelowym, a także walidacji produktu, ochrony własności przemysłowej i intelektualnej, 
przygotowania oferty dla potencjalnych inwestorów czy poszukiwania partnerów 
gospodarczych. 

II  WPŁYW PROJEKTU NA UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA  

Wymiary internacjonalizacji przedsiębiorstwa i ich zmiana za sprawą projektu  

• Charakter kontaktów z rynkami zagranicznymi 
Wśród grantobiorców są firmy nieposiadające doświadczenia w eksporcie, dlatego udział w 
projekcie był dla nich okazją do nawiązania pierwszych zagranicznych kontaktów, poznania 
rynku docelowego oraz skorzystania z wiedzy i doświadczenia ekspertów.  

• Umiejscowienie operacji międzynarodowych  
Na przykładzie pojedynczego grantobiorcy (startup produkujący aplikacje mobilne i 
webowe): Opiekunka projektu (ekspertka) miała kontakty na rynku amerykańskim, co 
ułatwiło znalezienie współpracowników, którzy pomogli dopracować i uatrakcyjnić produkt 
pod kątem potrzeb zagranicznych odbiorców.  

• Orientacja firmy  

Grantobiorca szacuje, że większość działań dotyczących produktu rozwijanego w ramach 
projektu ma obecnie charakter międzynarodowy (amerykański), a nie krajowy. 

• Rodzaj działalności międzynarodowej  

Grantobiorca podpisał kontrakty na rynku amerykańskim oraz zmienił model biznesowy w 
odniesieniu do ekspansji na rynek chiński. 

• Struktura organizacyjna 

Przykład pojedynczego grantobiorcy: Struktura organizacyjna nie uległa zmianie, jednak 
zwiększyła się liczba osób zatrudnionych na umowę o pracę oraz liczba współpracowników 
za granicą. 

Pozytywne zmiany w zakresie internacjonalizacji/umiędzynarodowienia 

Przedstawiciel PAIH ocenia, że niektórzy grantobiorcy uzyskali wysokie wskaźniki odnoszące 
się do liczby podpisanych umów zagranicznych i wzrostu wolumenu sprzedaży, np. 2-3 duże 
kontrakty o wartości kilkuset tysięcy złotych i więcej. Takich firm jest mało, natomiast dużo 
jest takich, które mają pojedyncze kontrakty na poziomie kilkunastu tysięcy. Nie do 
przecenienia są jednak wiedza i doświadczenie, zdobyte w ramach projektu, które ułatwią w 
przyszłości wchodzenie na nowe rynki. 
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Osiągnięte nieplanowane pozytywne efekty projektu  

Przykład pojedynczego grantobiorcy: Nieplanowanym pozytywnym efektem była zmiana 
strategii promocji produktu oraz pozyskanie partnerów biznesowych i klientów na innych 
rynkach lokalnych – za pośrednictwem osób zaangażowanych w tworzenie „contentu”, w 
tym rozwijanie współpracy z Hiszpanią, Izraelem i Zjednoczonymi Emiratami Arabskimi. 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz produktu – zakładane i osiągane (na koniec 2020 
roku) 

Typ 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 

Projekt w realizacji 

Wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

Produktu 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 800 278 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 
regiony lepiej rozwinięte 

80 40 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 
regiony słabiej rozwinięte 

720 238 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
niefinansowe 800 278 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
niefinansowe - regiony lepiej rozwinięte 80 40 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
niefinansowe - regiony słabiej rozwinięte 720 238 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działających w obszarze KIS - 
regiony lepiej rozwinięte 

40 36 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działających w obszarze KIS - 
regiony słabiej rozwinięte 

360 209 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działalności 800 278 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działalności - regiony lepiej 
rozwinięte 

80 40 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działalności - regiony słabiej 
rozwinięte 

720 238 

Liczba rozdystrybuowanych ekologicznych 
materiałów informacyjno-promocyjnych (np. 
produkty biodegradowalne, drewniane, pochodzące 
z recyklingu) - regiony lepiej rozwinięte 

187 11 
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Liczba rozdystrybuowanych ekologicznych 
materiałów informacyjno-promocyjnych (np. 
produkty biodegradowalne, drewniane, pochodzące 
z recyklingu) - regiony słabiej rozwinięte 

2813 166 

Rezultatu 

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w 
zakresie internacjonalizacji 

40 0 

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w 
zakresie internacjonalizacji - regiony lepiej 
rozwinięte 

3 0 

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w 
zakresie internacjonalizacji - regiony słabiej 
rozwinięte 

37 0 

Przychody ze sprzedaży produktów na eksport [zł] 2000000 0 

Przychody ze sprzedaży produktów na eksport - 
regiony lepiej rozwinięte 125000 0 

Przychody ze sprzedaży produktów na eksport - 
regiony słabiej rozwinięte 1875000 0 

Wpływ osiąganych/zakładanych rezultatów na konkurencyjność beneficjenta/odbiorcy 
ostatecznego wsparcia  

Grantobiorca rozwija produkt w oparciu o analizę potrzeb odbiorców na rynku docelowym 
oraz dzięki zaangażowaniu zagranicznych współpracowników rozwijających „content” 
aplikacji, co pozwala zdobyć przewagę konkurencyjną.   

Pozostałe (w tym negatywne) zmiany lub ryzyka związane z wpływem projektu na 
umiędzynarodowienie   

Głównym ryzykiem były i nadal są konsekwencje pandemii COVID-19 – niektóre wyjazdy i 
wydarzenia zagraniczne nie mogły się odbyć. W związku z tym wprowadzono wiele zmian w 
projekcie: wydłużono terminy realizacji projektu (np. etapu zagranicznego), umożliwiono 
wykorzystanie komunikatorów internetowych do udziału zdalnego w spotkaniach, 
przesunięto terminy niektórych naborów, przewidziano możliwość uznania za kwalifikowane 
wydatków poniesionych w związku z odwołanymi spotkaniami, szkoleniami czy wyjazdami. 
Dodatkowo PAIH wystosował pisma do grantobiorców z prośbą o sugestie, jak Agencja wraz 
z zespołem projektu może przyczynić się do wsparcia firm w czasie pandemii SARS-CoV-2 na 
świecie.  

Budżet projektu w momencie rozpoczęcia realizacji wynosił 178 milionów złotych – jego 
wartość została zmniejszona do 114 milionów, ponieważ w związku z ograniczeniami 
pandemicznymi nie było możliwości wydatkowania tych środków. Zmieniono też założenie 
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dotyczące liczby grantobiorców – z 850 na 650 firm, a jednocześnie wprowadzono 
dodatkowe nabory. Udało się kontynuować projekt w nieco zmienionej formule oraz 
„uratować” jego założenia i początkową ideę – za sprawą pracy i zaangażowania zespołu 
projektu oraz współpracy z Instytucją Zarządzającą i dużego wsparcia z jej strony.  

Jednocześnie pandemia pokazała, że tzw. e-działania powinny być istotnym elementem 
działań eksportowych i wsparcia w tym zakresie. Doświadczenia projektu są dowodem na to, 
że na niektóre rynki wcale nie trzeba jechać osobiście, tylko można nawiązać dobre relacje 
online. 

Efekty projektu a rozwój działalności beneficjenta/odbiorcy ostatecznego wsparcia 

Na przykładzie pojedynczego beneficjenta: pozyskanie zagranicznych współpracowników 
rozwijających „content” produktu, co umożliwiło skuteczne wprowadzenie go na rynek 
amerykański; dalsza dywersyfikacja rynków eksportu, wraz z rozwijaniem kolejnych 
produktów. 

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które wpłynęły na wys0ką skuteczność projektu   

Czynnikiem, który wpływa na skuteczność projektu, jest z pewnością wpisywanie się projektu 
w działalność i misję Agencji – w tym powiązanie wsparcia realizowanego w ramach projektu 
z działalnością zagranicznych biur handlowych PAIH. Do takich czynników zależy zaliczyć 
także duże zainteresowanie wybranymi rynkami docelowymi (np. Stany Zjednoczone, ZEA, 
Kanada, przed pandemią – także Chiny), co przekłada się na dużą liczbę wniosków 
aplikacyjnych do projektu (w przypadku trzech wymienionych rynków w jednym z naborów 
spłynęło 360 wniosków).  

Do większej skuteczności wsparcia z perspektywy grantobiorcy przyczynia się kompleksowe 
planowanie rozwoju produktu oraz korzystanie z różnych źródeł finansowania. Przykładem 
może być grantobiorca, który najpierw otrzymał dofinansowanie z NCBiR na rozwój 
produktu, a następnie dofinansowanie z PMT na jego komercjalizację na rynkach 
zagranicznych.  

Wpływ na skuteczność projektu może mieć też dobór eksperta świadczącego usługi doradcze 
– w przypadku jednego z grantobiorców wiedza i kontakty eksperta na rynku docelowym 
pozwoliły na skuteczne rozwinięcie zagranicznej współpracy biznesowej.   

Potencjał projektu dla wystąpienia pozytywnych zmian   

Zagraniczne biura PAIH są dużym potencjałem, jeśli chodzi o przygotowanie przedsiębiorców 
do ekspansji. Nabory są prowadzone dla wielu rynków docelowych: Stany Zjednoczone, 
Kanada, Meksyk, Wietnam, Chiny, Japonia, Korea Płd., ZEA, Egipt, Indie, Norwegia, Ukraina, 
Rosja, RPA, Kenia, Singapur, Indonezja, Izrael, Algieria, Australia, Kazachstan, Arabia 
Saudyjska, Malezja, Tajwan, Senegal. Projekt umożliwia firmom zdobycie doświadczenia na 
rynkach zagranicznych, pozwala na opracowanie strategii rozwoju eksportu oraz wyposaża 
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ich w wiedzę i umiejętności (m.in. dzięki usługom doradczym), które będą procentować w 
dalszej perspektywie, dlatego warto kontynuować tego rodzaju wsparcie. Trwają rozmowy 
dotyczące kontynuacji z Instytucją Zarządzającą. 

III  PODSUMOWANIE – KLUCZOWE WNIOSKI  

PMT zapewnia wsparcie merytoryczne i finansowe (granty) dla firm z całej Polski w 
przygotowaniu do eksportu innowacyjnych produktów lub usług oraz umożliwia zdobycie 
wiedzy i doświadczenia, które mogą zaprocentować w przyszłości.  

Projekt nie jest zakończony – wskaźniki nie zostały jeszcze osiągnięte, wartości niektórych z 
nich są niskie, jednak biorąc pod uwagę zahamowanie międzynarodowej działalności 
biznesowej w wyniku pandemii COVID oraz to, że wsparcie jest kontynuowane (w nieco 
zmienionej formie), projekt można uznać za sukces.  

Najistotniejsze zalety wsparcia to jego kompleksowość, udział zagranicznych biur PAIH oraz 
dostosowanie do ograniczeń związanych z pandemią koronawirusa bez istotnej zmiany idei 
projektu na etapie krajowym (doradztwo, przygotowanie strategii rozwoju eksportu) oraz 
zagranicznym (nawiązanie kontaktów i rozpoznanie rynku), a także rozwijanie e-działań 
proeksportowych. 

Studium przypadku POMORSKI BROKER EKSPORTOWY  

Pomorski Broker Eksportowy zapewnia kompleksowe wsparcie przeznaczone zarówno dla 
podmiotów planujących umiędzynarodowienie swoich produktów/usług, jak i do tych 
posiadających doświadczenie eksportowe. Działania są jeszcze w toku, jednak w momencie 
opracowania niniejszego studium większość założonych wskaźników została osiągnięta, w 
tym dla obu programowych wskaźników produktu wartości zostały już istotnie przekroczone. 
Istotna jest także skala wsparcia – zgodnie z założeniami z programu ma skorzystać 1800 
MŚP z Pomorza. W opinii lidera projektu liczba ta została już przekroczona. Poza wsparciem 
w zakresie internacjonalizacji lokalnych przedsiębiorstw, PBE przynosi województwu 
dodatkową wartość w postaci promocji gospodarczej. 

I  KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU  

Nazwa projektu 

Pomorski Broker Eksportowy. Kompleksowy system wspierania eksportu w województwie 
pomorskim (2016-2023) 

Typ interwencji/ instrumentu 

Forma finansowania: dotacja bezzwrotna  

Obszar wsparcia projektu  
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Zaawansowane usługi wsparcia dla MŚP i grup MŚP (w tym usługi w zakresie zarządzania, 
marketingu i projektowania) 

Numer i nazwa działania, poddziałania  

Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 

2. Przedsiębiorstwa 

2.3. Aktywność eksportowa 

Brak poddziałania 

Nazwa beneficjenta/odbiorcy ostatecznego wsparcia  

Agencja Rozwoju Pomorza S.A. 

Instytucja Zarządzająca 

Zarząd Województwa Pomorskiego 

Instytucja Pośrednicząca 

Nie dotyczy 

Instytucja Wdrażająca  

Nie dotyczy 

Partnerzy  

Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza, Stowarzyszenie „Wolna Przedsiębiorczość”, 
Inkubator STARTER, Gdańska Agencja Rozwoju Gospodarczego (InvestGDA), Pomorski Park 
Naukowo-Technologiczny Gdynia 

Wartość projektu, w tym kwota dofinansowania 

92 676 214,72 (dofinansowanie: 67 778 600,00) 

Opis barier (potrzeb, problemów), na które odpowiada projekt   

Projekt został opracowany w oparciu o wyniki badania potrzeb i oczekiwań związanych z 
umiędzynarodowieniem ze strony regionalnych przedsiębiorców. Zidentyfikowane 
przeszkody to przede wszystkim bariery mentalne (strach przed nieznanym) skorelowane z 
brakiem wiedzy na temat rynków zagranicznych (popyt, marketing, logistyka, prawo, etc.). 
Co ważne, dopiero w dalszej kolejności wskazywano braki odpowiednich środków 
finansowych. Projekt ma za zadanie odpowiadać na większość zidentyfikowanych potrzeb – 
przede wszystkim pomagając przełamać bariery mentalne i wspierając przedsiębiorców 
finansowo. 

Jedna z częściej wskazywanych potrzeb – usługi doradcze – nie mogła się znaleźć w 
niniejszym projekcie z uwagi na uwarunkowania prawa zamówień publicznych. Z tego 
względu utworzono oddzielny program (oddzielne zadanie w RPO): Spectrum: Pomorski 
System Usług Doradczych. 
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Sama idea projektu wynikała także z potrzeby realizacji kompleksowego wsparcia w 
kontekście spójnej polityki regionalnej (wcześniej w regionie realizowano pojedyncze 
działania na rzecz eksporterów). 

Opis założeń projektu 

Cel główny projektu, krótka informacja o sposobie, w jaki projekt przyczynia się do 
osiągnięcia celów programu/działania/poddziałania   

Przedmiotem projektu jest zorganizowanie i prowadzenie systemu wsparcia eksportu 
pomorskich MSP. Wsparcie realizowane jest w formule projektu grantowego. Celem 
projektu jest wsparcie wzrostu aktywności eksportowej 1800 MMSP z woj. pomorskiego do 
2023 roku w efekcie utworzenia kompleksowego, skoordynowanego systemu wsparcia 
eksportu w regionie. Cele szczegółowe: 1.Wzrost promocji regionu za granicą do 2023 roku 
2. Wzrost pozycji proeksportowej 600 pomorskich firm do 2023 roku 3. Wzrost potencjału 
eksportowego 1200 pomorskich firm do 2023 roku. Wsparcie jest ukierunkowane na 
rozwijanie i doskonalenia modeli biznesowych przez pomoc w nawiązywaniu kontaktów 
gospodarczych z partnerami zagranicznymi lub tworzeniu wspólnej oferty rynkowej, a także 
udostępnienie informacji o możliwościach kooperacji i warunkach inwestowania na 
określonych rynkach i realizację przedsięwzięć promocyjnych dla regionu. 

II  WPŁYW PROJEKTU NA UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA  

Wymiary internacjonalizacji przedsiębiorstwa i ich zmiana za sprawą projektu  

• Charakter kontaktów z rynkami zagranicznymi 
Projekt jest adresowany do dwóch grup firm: 1. Tych, dla których udział w projekcie to 
pierwszy krok w stronę internacjonalizacji – celem jest przełamanie bariery mentalnej. 2. 
Tych, które już prowadzą działania eksportowe – w tym przypadku celem jest dywersyfikacja 
rynków.  

• Umiejscowienie operacji międzynarodowych 
Firmy z woj. pomorskiego koncentrują się na eksporcie towarów do krajów sąsiednich – 
głównie do Niemiec (w drugiej kolejności Wielka Brytania i Niderlandy). Projekt ma na celu 
pomóc doświadczonym eksporterom wyjść na rynki mniej znane, gdzie często finalnie ich 
produkty były dystrybuowane, jednak nie w wyniku działań bezpośrednich (mimo większej 
opłacalności), a z wykorzystaniem pośredników np. niemieckich. 

• Struktura organizacyjna  

„Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany organizacyjno-procesowe” to jeden z 
istotnych dla ARP wskaźników (narzucony przez ramy programowe). Dotyczy 
przemodelowania struktury organizacji beneficjenta w taki sposób, aby była ona 
przygotowana do regularnego podejmowania działań eksportowych, np. stworzenia działu 
lub stanowiska do obsługi eksportu. Wskaźnik osiąga satysfakcjonujące wartości. 
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Pozytywne zmiany w zakresie internacjonalizacji/umiędzynarodowienia  

Zarówno pracownicy ARP, jak i beneficjenci PBE dostrzegają pozytywne zmiany w zakresie 
umiędzynarodowienia wynikające z uczestnictwa w Programie. Zmiany te mają charakter 
wymierny w postaci liczby nawiązanych kontaktów międzynarodowych, w tym na rynkach 
dotąd nieznanych (z uwagi na bariery kosztowe – brak możliwości samodzielnego pokrycia 
uczestnictwa w targach np. w Malezji – bądź psychologiczne – nieznany rynek). 

Co ważne, ocena liczby nawiązanych kontraktów po uczestnictwie w targach/ misjach 
gospodarczych nie jest w pełni adekwatna z uwagi na niejednokrotnie długi czas rozwijania 
relacji biznesowych (jeden z respondentów wskazywał na ponaddwuletni okres budowania 
relacji, ostatecznie zwieńczony podpisaniem intratnej umowy). 

Osiągnięte nieplanowane pozytywne efekty projektu  

Do nieplanowanych pozytywnych efektów projektu można zaliczyć działania podejmowane 
przez beneficjentów wsparcia w związku z planami rozwoju eksportu, np. przeprowadzanie 
certyfikacji produktów na rynku docelowym. 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz produktu – zakładane i osiągane (stan na koniec 
2020 roku) 

Projekt nie jest zakończony (data zakończenia: 30.06.2023), jednak dla obu programowych 
wskaźników produktu wartości zostały już istotnie przekroczone i nie ma ryzyka 
nieosiągnięcia wartości docelowych określonych w RPO (dane na koniec stycznia 2022 roku 
dodano w przypisach). 

Typ 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 

Projekt w realizacji 

Wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

Produktu 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
(wskaźnik programowy) 

1806132 410133 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 
niefinansowe 

1300 481134 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działalności 

600 72135 

Liczba wspartych przedsięwzięć informacyjno- 475136 45137 

 
132 Wartość docelowa w Programie: 500 
133 Wartość osiągnięta – stan na 30.01.2022 roku: 1 018.00 
134 Wartość osiągnięta – stan na 30.01.2022 roku: 957.00 
135 Wartość osiągnięta – stan na 30.01.2022 roku:  321.00 
136 Wartość docelowa w Programie: 100 
137 Wartość osiągnięta – stan na 30.01.2022 roku:  259.00 
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promocyjnych o charakterze międzynarodowym 

Rezultatu 

Liczba przedsiębiorstw uczestniczących w 
przedsięwzięciach informacyjno-promocyjnych o 
charakterze międzynarodowym (wskaźnik 
programowy) 

10000 0 

Liczba przedsiębiorstw, które wprowadziły zmiany 
organizacyjno-procesowe  

200 0 

Wpływ osiąganych/zakładanych rezultatów na konkurencyjność beneficjenta/odbiorcy 
ostatecznego wsparcia  

Fakt prowadzenie działalności międzynarodowej wpływa pozytywnie na wizerunek firmy na 
rynku krajowym. Zdaniem rozmówcy kupujący chętniej wybierają przedsiębiorstwo, które 
dobrze radzi sobie na arenie międzynarodowej – wychodząc z założenia, że skoro 
zainteresowanie danym produktem/usługą jest również poza granicami kraju, to musi to 
świadczyć jednocześnie o dobrej jakości oferty. 

Beneficjenci programu dobrze wypadają na tle konkurencji na rynkach zagranicznych. 
Oferowane przez beneficjentów wsparcia produkty/ usługi nie są w żaden sposób gorsze od 
konkurencyjnych produktów/ usług na danym rynku. 

Pozostałe (w tym negatywne) zmiany lub ryzyka związane z wpływem projektu na 
umiędzynarodowienie  

Głównym ryzykiem są konsekwencje wynikłe z pandemii COVID-19 – dotyczą odwoływania 
targów międzynarodowych. Próby przeniesienia targów do strefy online oceniane są 
stanowczo negatywnie – zarówno przez ARP, jak i reprezentację beneficjentów. 

Dodatkową trudność stanowią uwarunkowania prawa zamówień publicznych, które nie 
przystają do tak skomplikowanych projektów, jak te związane z wsparciem przedsiębiorstw. 
Dotyczy to przede wszystkim trudności związanych z realizacją pierwotnej idei Brokera 
Zagranicznego (brak możliwości nawiązania bezpośredniego kontaktu z operatorem 
zagranicznym) oraz świadczenia usług typowo doradczych w ramach omawianego projektu 
(jako odpowiedź na potrzeby zgłaszane przez przedsiębiorców). 

Efekty projektu a rozwój działalności beneficjenta/odbiorcy ostatecznego wsparcia  

Na przykładzie pojedynczego beneficjenta: nastąpiła dalsza dywersyfikacja rynków eksportu, 
wraz z intensyfikacją kontaktów międzynarodowych i wzrostem przychodów firmy (mikro-
przedsiębiorstwo z branży e-learningowej). 

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które wpłynęły na wys0ką skuteczność projektu  

Dużą korzyścią jest wysoka elastyczność projektu – np. brak wymogów co do uczestnictwa 
beneficjenta w określonych odgórnie wydarzeniach, a także dostosowanie wsparcia do 
specyfiki firmy (jej doświadczenia eksportowego i potrzeb w tym zakresie, branży) oraz 
specyfiki rynku docelowego. Dzięki temu firmy-beneficjenci (będąc najlepiej zorientowanymi 
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w swojej branży) mają szansę na wybór wydarzeń bezpośrednio odpowiadających ich 
zapotrzebowaniu. 

Na rzecz wysokiej skuteczności projektu działają także takie aspekty jak: opracowanie i 
wdrażanie strategii projektu (oraz corocznych planów), regularne monitorowanie działań, 
prowadzenie badań i diagnoz w zakresie potrzeb firm korzystających ze wsparcia (tzw. 
„badanie pro eksport”), a także zbieranie od nich informacji zwrotnych. Kolejnym istotnym 
czynnikiem wpływającym na skuteczność projektu jest dobra (regularna, merytoryczna, 
zaangażowana) komunikacja pomiędzy jednostką koordynującą (ARP) a beneficjentem 
(poczucie bycia zaopiekowanym). 

Potencjał projektu dla wystąpienia pozytywnych zmian  

Projekt niesie za sobą duży potencjał na przyszłość. Z racji zamknięcia ww. projektu w 
perspektywie 1,5-2 lat wskazana jest kontynuacja podobnych działań (wraz z dołączeniem 
usług doradczych oraz z zachowaniem pełnej elastyczności wyboru wydarzeń przez 
beneficjentów wsparcia). Projekt jest już wpisany do projektu FE Pomorskiego pod nazwą 
Pomorski Broker Eksportowy 2030. 

III  PODSUMOWANIE – KLUCZOWE WNIOSKI  

Projekt nosi znamiona sukcesu – stanowi realne wsparcie dla lokalnych (Pomorze) firm – 
zarówno tych jeszcze nie eksportujących (pomoc w umiędzynarodowieniu), jak i tych, które 
już sprzedają swoje produkty/ usługi na rynkach zagranicznych (celem jest dywersyfikacja 
rynków, ominięcie pośredników, dalsze wzmacnianie konkurencyjności przedsiębiorstwa).  

Najistotniejsze zalety wsparcia: elastyczność (wyboru wydarzeń/ działań) oraz 
satysfakcjonująca komunikacja (za punkt wyjścia posłużyły porównania z innymi programami 
wsparcia/ od innych operatorów). Dodatkową zaletą (szczególnie z punktu widzenia 
beneficjentów) jest egalitarność programu, który nie wyklucza firm np. z uwagi na branże. 

Potrzeba, która nie została w pełnie zaspokojona w ramach PBE (istnieje jako oddzielne 
zadanie w RPO – Spectrum: Pomorski System Usług Doradczych): usługi doradcze, 
dedykowane szczególnie początkującym eksporterom. 

Większość założonych wskaźników została osiągnięta, w tym dla obu programowych 
wskaźników produktu wartości zostały już istotnie przekroczone (1,5 roku przed 
planowanym zamknięciem projektu). Co ważne, ARP planuje realizację badania 
ewaluacyjnego polegającego na skrupulatnym zebraniu informacji zwrotnej od firm objętych 
wsparciem. 

Studium przypadku AKPOL  

Przedsiębiorstwo AKPOL specjalizuje się w recyklingu tworzyw sztucznych i jest pionierem w 
produkcji wysokiej jakości regranulatów PP, HDPE i LDPE. Przed rozpoczęciem realizacji 
projektu nie prowadzono działalności eksportowej – w wyniku projektu nawiązano kontakty 
zagraniczne i obecnie firma sprzedaje swoje produkty do Niemiec oraz planuje rozwinąć 
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eksport do Wielkiej Brytanii. Firma stawia na wszechstronny rozwój i czerpanie z różnych 
możliwości, jakie daje UE – realizowała także inne projekty unijne w ramach perspektywy 
2014-2020, które nie dotyczyły umiędzynarodowienia, ale rozwijały produkt, który obecnie 
jest eksportowany138.  

I  KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU  

Nazwa projektu 

Wdrożenie nowego modelu biznesowego internacjonalizacji przedsiębiorstwa AKPOL ADAM 
KUŚ na rynkach zagranicznych (2017-2019) 

Typ interwencji/ instrumentu 

Dotacja bezzwrotna 

Numer i nazwa działania, poddziałania 

Program Operacyjny Polska Wschodnia  

1. Przedsiębiorcza Polska Wschodnia  

1.2. Internacjonalizacja MŚP 

Brak poddziałania 

Nazwa beneficjenta/odbiorcy ostatecznego wsparcia 

AKPOL ADAM KUŚ 

Instytucja Zarządzająca 

Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego / Departament Programów Ponadregionalnych 

Instytucja Pośrednicząca 

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości 

Instytucja Wdrażająca  

Nie dotyczy 

Partnerzy  

 
138 POIR: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polietylenowego o wysokiej czystości 
HPP® (High Purity Polyethylene)”); POPW: „Wdrożenie ekologicznej technologii produkcji regranulatu APCG 
PE wykorzystującej tworzywa sztuczne pozyskane z recyklingu”, „Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa 
AKPOL dzięki wykorzystaniu wzornictwa”; RPOWL „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji 
regranulatu polipropylenowego o zwiększonych właściwościach wytrzymałościowych IMS® (Increased 
Mechanical Strength)”, RPOWL: „Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji regranulatu polietylenowego 
UOR® (Uncoloured Odorless Regranulate)” oraz „Wdrożenie technologii produkcji termozgrzewalnego 
regranulatu polietylenowego o jednorodnej barwie - MSPG (Monochromatic Sealable Polyethylene 
Granules)”. 
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Nie dotyczy 

Wartość projektu, w tym kwota dofinansowania 

782 539,80 zł (dofinansowanie 549 920 zł) 

Opis barier (potrzeb, problemów), na które odpowiada projekt 

Przed rozpoczęciem projektu firma nie prowadziła działalności eksportowej ani nie 
podejmowała prób w tym zakresie. Motywacją do udziału w projekcie była możliwość 
uzyskania dofinansowania na działania na rzecz umiędzynarodowienia działalności. Firma 
doradcza, która pomagała opracować wniosek aplikacyjny, podpowiedziała firmie AKPOL 
kierunki ekspansji zagranicznej – Wielką Brytanię i Niemcy – na podstawie 
przeprowadzonych analiz rynków docelowych, np. analizy zużycia tworzyw sztucznych. 

Opis założeń projektu 

Przedmiotem działalności firmy jest recykling tworzyw sztucznych i produkcja granulatów 
HDPE,  PP i LDPE. W ramach projektu opracowano Model Biznesowy Internacjonalizacji – 
produktami przeznaczonymi do internacjonalizacji były 3 rodzaje regranulatu do 
wprowadzenia na rynki Niemiec i Wielkiej Brytanii. Wdrożenie MBI polegało na: (1) 
Przygotowaniu produktu do potrzeb rynku docelowego: opracowaniu planu kampanii 
promocyjnej, zaprojektowaniu materiałów reklamowych i promocyjnych, stron oraz aplikacji 
internetowych; zaprojektowaniu wzornictwa opakowań, katalogów i opisów technicznych 
produktów, logotypów i marek produktowych. (2) Wyszukiwaniu, selekcji, a następnie 
nawiązaniu kontaktów z partnerami zagranicznymi. (3) Budowie kanałów dystrybucji i 
kanałów obsługi otoczenia formalno-prawnego umożliwiającego wejście na dany rynek. (4) 
Uzyskaniu certyfikacji i znaku towarowego niezbędnych dla sprzedaży produktów na 
docelowych rynkach zagranicznych.  Przedstawiciele firmy wzięli udział w targach i misjach 
(Niemcy, Wielka Brytania). 

II  WPŁYW PROJEKTU NA UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTWA  

Wymiary internacjonalizacji przedsiębiorstwa i ich zmiana za sprawą projektu  

• Charakter kontaktów z rynkami zagranicznymi 

Firma dzięki udziałowi w misji zagranicznej nawiązała kontakty z kontrahentami oraz zdobyła 
pośrednika w Wielkiej Brytanii i w Niemczech. Pozwoliło to na zbudowanie wzajemnego 
zaufania oraz stopniowe i bezpieczne wprowadzanie produktów AKPOL na rynek niemiecki i 
brytyjski. Projekt formalnie zakończył się w czerwcu 2019 roku, próbki towarów zostały 
wysłane w sierpniu, pierwszą dostawę do Niemiec zrealizowano w październiku 2019 roku, a 
kolejne większe zlecenie wykonano w lutym 2020 roku.  

• Umiejscowienie operacji międzynarodowych  

Obecnie eksport produktów do Niemiec stanowi około 20% sprzedaży. Współpraca z Wielką 
Brytanią nie jest regularna, ale w ostatnich miesiącach zainteresowanie brytyjskich 
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kontrahentów jest większe i prawdopodobnie sprzedaż także na tym rynku docelowym 
przybierze regularny charakter. 

• Orientacja firmy  

Dzięki udziałowi w projekcie można mówić o poszerzeniu orientacji firmy o współpracę 
międzynarodową.  

• Rodzaj działalności międzynarodowej  

Działalność międzynarodowa polega na sprzedaży i dostawie produktów firmy – regranulatu. 

• Struktura organizacyjna  

Struktura organizacyjna firmy nie uległa zmianie, jednak wprowadzono wewnętrzną 
procedurę dotyczącą sprzedaży zagranicznej – eksportowane są produkty najwyższej jakości, 
aby spełniać wyższe niż krajowe standardy jakości oraz nie ryzykować reklamacji ze strony 
klientów zagranicznych.   

Pozytywne zmiany w zakresie internacjonalizacji/umiędzynarodowienia  

Wyjazdy na misje do Wielkiej Brytanii zaowocowały nawiązaniem współpracy z wiarygodnym 
brytyjskim pośrednikiem w branży przetwórstwa odpadów - Philip Tyler Polymers Limited. 
Przedstawiciel firmy podkreśla, że pozwoliło to ograniczyć ryzyko podjęcia współpracy 
bezpośredniej z niesprawdzonym kontrahentem. 

Osiągnięte nieplanowane pozytywne efekty projektu  

Przedstawiciel firmy nie dostrzega nieplanowanych efektów projektu, chociaż za pozytywną 
okoliczność uznaje plany wprowadzenia w Wielkiej Brytanii podatku od niestosowana 
recyklatów od kwietnia 2022 roku. 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz produktu – zakładane i osiągane (na koniec 2020 
roku) 

Typ 
wskaźnika 

Nazwa wskaźnika 

Projekt zakończony 

Wartość 
docelowa 

Wartość 
osiągnięta 

Produktu 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) [zł] 

232619,8 153226,73 

Liczba opracowanych modeli biznesowych 
internacjonalizacji 

1 1 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 1 1 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie 1 1 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
doradztwa specjalistycznego 

1 1 
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Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działalności 

1 1 

Rezultatu 

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte w 
zakresie internacjonalizacji 

38 3 

Liczba nowych rynków (krajów), na których 
wnioskodawca osiągnął gotowość do 
rozpoczęcia sprzedaży produktów 

2 2 

Liczba opracowanych i wszczętych kampanii 
promocyjnych na rynkach docelowych 

2 2 

Liczba pogłębionych badań rynkowych na 
rynkach docelowych 2 2 

Liczba procesów biznesowych objętych 
wdrożonym systemem informatycznym 1 1 

Liczba projektów wzorniczych zrealizowanych w 
związku z przygotowaniem produktów do 
sprzedaży zagranicznej 

6 6 

Liczba przedsiębiorstw, które weszły na nowe 
zagraniczne rynki 1 0 

Liczba przygotowanych do wdrożenia modeli 
biznesowych internacjonalizacji 1 1 

Liczba utrzymanych miejsc pracy [EPC] 21,68 117,5 

Liczba wszczętych negocjacji handlowych z 
potencjalnymi kontrahentami zagranicznymi 40 40 

Liczba zakończonych postępowań dotyczących 
likwidacji barier formalno-prawnych sprzedaży 
produktów na rynkach docelowych 

2 2 

Liczba zorganizowanych kanałów obsługi 
procesów biznesowych, które będą realizowane 
na rynkach docelowych 

3 1 

Liczba zweryfikowanych modeli biznesowych 
internacjonalizacji 1 1 

Przychody ze sprzedaży produktów na eksport 
[zł] 2345185,12 15093,04 

Wpływ osiąganych/zakładanych rezultatów na konkurencyjność beneficjenta/odbiorcy 
ostatecznego wsparcia  

Dzięki realizacji zagranicznych zleceń i eksportowi produktów na rynek niemiecki rośnie 
marka i prestiż firmy, ponieważ konkurenci widzą, że AKPOL spełnia wysokie niemieckie 
standardy produkcji oraz sprzedaży. 
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Pozostałe (w tym negatywne) zmiany lub ryzyka związane z wpływem projektu na 
umiędzynarodowienie  

W czasie realizacji projektu nie ujawniły się negatywne zmiany lub ryzyka, jednak po 
zakończeniu takimi negatywnymi okolicznościami była po pierwsze pandemia koronawirusa, 
która uniemożliwiła wyjazdy zagraniczne, spadło zainteresowanie kontrahentów 
zagranicznych (a także krajowych) i nastąpił drastyczny spadek sprzedaży regranulatu. Po 
drugie – wyjście Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiego spowodowało nałożenie ceł, a w 
konsekwencji – znaczny wzrost kosztów transportu produktów do Wielkiej Brytanii. 

Efekty projektu a rozwój działalności beneficjenta/odbiorcy ostatecznego wsparcia  

W ramach projektu opracowano MBI (Model Biznesowy Internacjonalizacji). Zdaniem 
przedstawiciela firmy MBI sprawdził się, czego dowodem jest wprowadzenie produktów na 
rynki zagraniczne – stała współpraca z kontrahentami w Niemczech (produkt jest obecny na 
tamtym rynku) oraz rokująca współpraca z Wielką Brytanią.   

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które wpłynęły na wysoką skuteczność projektu  

Do skuteczności projektu przyczyniło się dobre rozpoznanie rynku docelowego, zapewnienie 
wysokiej jakości produktu na eksport oraz coraz większa rozpoznawalność firmy. Dla 
przykładu – w styczniu 2022 roku ukazał się artykuł139 dotyczący współpracy firmy AKPOL z 
firmami Henkel i Jokey na rzecz promocji gospodarki o obiegu zamkniętym, co spotkało się z 
dużym zainteresowaniem partnerów biznesowych. 

Potencjał projektu dla wystąpienia pozytywnych zmian  

Od kwietnia 2022 roku w Wielkiej Brytanii wprowadzony będzie podatek od niezastosowania 
recyklatów – firma już w tej chwili dostaje kilka zapytań ofertowych tygodniowo z Wielkiej 
Brytanii dotyczących sprzedaży tego produktu. Daje to duże nadzieje na zwiększenie 
eksportu na ten rynek. 

III  PODSUMOWANIE – KLUCZOWE WNIOSKI  

Za najistotniejsze cechy uzyskanego wsparcia można uznać: wybór rynków docelowych i ich 
dobre rozpoznanie, opracowanie MBI oraz bezpośredni kontakt z niemieckimi i brytyjskimi 
kontrahentami w ramach misji zagranicznych.  

Do sukcesu w zakresie umiędzynarodowienia przyczyniła się również realizacja innych 
projektów unijnych, które wspierały rozwój produktu – sukces jest więc wypadkową działań 
ukierunkowanych bezpośrednio i pośrednio na wspieranie internacjonalizacji 

Dzięki udziałowi w projekcie przedsiębiorstwo AKPOL nawiązało kontakty zagraniczne, które 
skutecznie przełożyły się na internacjonalizację działalności. Pierwsze zlecenia zagraniczne 
zrealizowano krótko po formalnym zakończeniu projektu. Obecnie firma sprzedaje 

 
139 https://www.jokey.com/en/news-und-presse/presse/details/jokey-henkel-and-akpol-
cooperate-to-promote-circular-economy-in-poland/ (dostęp 14.02.2022). 
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regranulat do Niemiec oraz planuje rozwinąć eksport do Wielkiej Brytanii. Większość 
zaplanowanych w projekcie wskaźników rezultatu została osiągnięta (nie udało się podpisać 
zakładanej liczby kontraktów zagranicznych, jednak zdaniem przedstawiciela firmy bardziej 
wiążące są poszczególne zamówienia – a takie zamówienia są realizowane. Obecnie eksport 
produktów do Niemiec stanowi około 20% sprzedaży, co należy uznać za duże osiągnięcie 
biorąc pod uwagę, że przed udziałem w projekcie nie eksportowała swoich produktów i 
orientacja firmy była krajowa. 

Studium przypadku interwencji – Działanie 3.2 RPO Woj. Mazowieckiego – 
Internacjonalizacja MSP 

Kryterium doboru interwencji przewidzianych do prezentacji jako studia przypadków 
dobrych praktyk była możliwie jak najlepiej udowodniona wysoka jakość danego działania. 
Jej ocena przebiegała w kilku etapach. W pierwszej kolejności, wyselekcjonowano 
interwencje o co najmniej dobrym poziomie osiągania zakładanych wartości wskaźników. 
Satysfakcjonujący postęp finansowy i rzeczowy wdrażania są podstawowymi miarami 
skuteczności stosowanymi w praktyce oceny wsparcia z FE. Następnie, bazując na wynikach 
przeglądu zapisów poszczególnych PO, dokonano eksperckiej oceny trafności interwencji, 
tzn. zweryfikowano, czy zaproponowane wsparcie jest adekwatne względem 
zidentyfikowanych problemów i wyzwań. Wreszcie, bazując na wynikach badań własnych 
oraz przeglądzie literaturowym, oceniano użyteczność i efektywność wsparcia. Szczególnie 
cenne dla uzasadnienia formułowanych ocen było istnienie niezależnych, 
wyspecjalizowanych tematycznie badań poświęconych danej interwencji140. Taka 
triangulacja źródeł i zespołów badawczych wydatnie uwiarygodniła wynik selekcji dobrych 
praktyk. 

I  KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA INTERWENCJI  

Typ interwencji/ instrumentu 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 

Numer i nazwa działania, poddziałania 

Działanie 3.2 Internacjonalizacja MSP (PI 3b) 

Typ beneficjenta 

 
140 por. Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 
2014-2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP”. Ecorys Polska Sp. z o. 
o. na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Warszawa 2020 
oraz Raport z realizacyjnej części badania: „Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, 
innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO 
WM na lata 2014-2020 – etap I”. Evalu Sp. z o. o. i STOS na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Warszawa, brak datowania. 
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• MŚP 
• jednostki naukowe 
• spółki celowe 
• powiązania kooperacyjne 
• JST, ich związki i stowarzyszenia 
• organizacje pozarządowe 
• samorząd gospodarczy 

Instytucja Zarządzająca 

Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Departament Rozwoju Regionalnego i 
Funduszy Europejskich 

Instytucja Pośrednicząca 

Mazowiecka Jednostka Wdrażania Projektów Unijnych 

Instytucja Wdrażająca  

Nie dotyczy 

Partnerzy  

Nie dotyczy 

Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz produktu 

Nazwa wskaźnika 
Wartość osiągnięta 

(% wartości docelowej) 
Wartość szacowana 

(% wartości docelowej) 

Wskaźniki produktu   

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących wsparcie 

128 
(160%) 

152 
(190%) 

Liczba przedsiębiorstw 
otrzymujących dotacje 

128 
(160%) 

152 
(190%) 

Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw 
(dotacje) 

40635936 
(767%) 

52562475 
(992%) 

Liczba przedsiębiorstw, które 
wprowadziły zmiany 
organizacyjnoprocesowe 

66 
(83%) 

80 
(100%) 

Liczba przedsiębiorstw 
wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działalności 

135 
(169%) 

149 
(186%) 

Wskaźnik rezultatu   

Liczba kontraktów handlowych 4104 5275 
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zagranicznych podpisanych 
przez przedsiębiorstwa wsparte 
w zakresie internacjonalizacji 

(1026%) (1319%) 

Wartość dofinansowania 

6 480 111 euro 

Opis barier (potrzeb, problemów), na które odpowiada interwencja  

Na etapie programowania perspektywy 2013-2020 zwrócono uwagę, że choć województwo 
mazowieckie zajmowało najwyższą pozycję w kraju pod względem udziału w strukturze 
eksportu (w roku 2012 udział ten wynosił aż 18.2%), to jednak region borykał się z 
problemami związanymi z niewystarczającym stopniem internacjonalizacji gospodarki.  

Po pierwsze, występowała silna dysproporcja między poziomem eksportu a importem – ten 
ostatni był ponad dwukrotnie większy. Taka dysproporcja potencjalnie implikuje brak 
stabilności regionalnej gospodarki oraz jej uzależnienie względem podmiotów zewnętrznych. 
Po drugie, pomimo ogromnej roli, jaką pełniło (i nadal pełni) Mazowsze w gospodarce 
krajowej, jedynie 20% wytworzonych dóbr i usług eksportowano za granicę. Po trzecie, 
ponad połowa eksportu powstającego w regionie wytwarzana była w Warszawie, co 
świadczyło o nierównomiernym rozłożeniu geograficznym podmiotów eksportujących.  

Opis założeń interwencji  

Wsparcie w ramach Działania 3.2 ukierunkowane jest na wzrost internacjonalizacji 
przedsiębiorstw oraz promocję gospodarki regionu. Pierwotnie zakładano realizację dwóch 
Poddziałań: 3.2.1 wdrażanego wyłącznie na obszarze ZIT oraz wdrażane na obszarze całego 
województwa Poddziałanie 3.2.2, jednak z tego pierwszego (Poddziałania 3.2.1) 
zrezygnowano.  

Na etapie wdrażanie przyjęto trafne założenia dotyczące zakresu wsparcia. Podstawą 
realizacji projektu jest dokument o charakterze strategicznym zawierający analizę oraz 
uzasadnienie dla nowych rynków docelowych działalności eksportowej firmy oraz wskazujący 
zmianę modelu biznesowego w zakresie umiędzynarodowienia. Opracowanie ww. 
dokumentu może być przedmiotem współfinansowania. Ponadto w wyjątkowych 
przypadkach dopuszcza się działania uzupełniające zmierzające do rozszerzenia i 
udoskonalenia działalności warunkujące realizację umowy międzynarodowej. 

Kolejnym ważnym elementem projektów jest to, że mogą one zawierać komponenty 
związane z rozwojem rozwiązań TIK w obszarze handlu elektronicznego. Jest to działanie 
atrakcyjne z punktu widzenia beneficjentów i chętnie przez nich wykorzystywane.  

Istotą interwencji przewidzianej w RPO WM 2014-2020 jest jej kompleksowość. Inaczej niż w 
niektórych RPO, na Mazowszu w ramach jednego działania zaproponowano wsparcie od 
pomysłu na wejście na rynki międzynarodowe przez jego realizację – aż po rozwój ekspansji 
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zagranicznej. Innymi słowy, przedsiębiorstwa otrzymują asystę przez cały czas 
wypracowywania i wdrażania nowego modelu biznesowego. Pomoc rozpoczyna się na etapie 
koncepcyjnym (opracowanie strategii internacjonalizacji), zakłada implementację pomysłu 
na internacjonalizację działalności i podjęcia międzynarodowej współpracy gospodarczej (do 
momentu podpisania pierwszych kontraktów zagranicznych), aż po rozszerzanie i 
udoskonalanie tej działalności. Podobnie jak w wielu innych Programach, trafnie założono 
wsparcie udziału MŚP w zagranicznych imprezach targowo-wystawienniczych, misjach 
gospodarczych, wizytach studyjnych, wyszukiwaniu i doborze partnerów biznesowych na 
rynku docelowym.  

Tym, co pozytywnie wyróżnia Mazowsze na tle innych regionów jest również fakt, że od 
początku przewidziano tu wsparcie, które niektóre instytucje udzielające pomocy na rzecz 
internacjonalizacji wprowadzały ad hoc dopiero w czasach pandemii. W ramach Działania 
3.2, firmy mogą ubiegać się o wsparcie udziału w krajowych imprezach branżowych o 
charakterze międzynarodowym. Po pierwsze, jest to efektywne rozwiązanie. Jeśli 
przedsiębiorcy mają szanse nawiązania kontaktów biznesowych z zagranicznymi 
kontrahentami w Polsce, to koszty takiego rozwiązania są niższe niż w przypadku wyjazdów 
zagranicznych (przy zbliżonych efektach końcowych, jakimi jest zawieranie kontraktów 
międzynarodowych). Po drugie, w czasach pandemii ograniczenia w przemieszczaniu się 
ludzi oraz organizacji imprez masowych nie były identyczne we wszystkich krajach. Polska 
wdrażała umiarkowany system zabezpieczeń dot. przemieszczania się i spotykania w 
grupach, stąd od pewnego momentu targi i wystawy w naszym kraju mogły mieć miejsce i 
przybywali na nie zagraniczni przedsiębiorcy. Udział polskich firm w tych wydarzeniach 
zwiększał ich szanse na nawiązanie międzynarodowej kooperacji. Równocześnie, 
ograniczenia nakładane przez inne kraje powodowały, że nie zawsze przedstawiciele MŚP z 
Mazowsza mogli uczestniczyć w organizowanych na ich terenie imprezach handlowych. 
Strategia przyjęta przez Mazowsze – aby wspierać udział w wydarzeniach dla 
międzynarodowego grona uczestników bez względu na ich lokalizację – okazała się 
wyjątkowo słuszna. 

II  WPŁYW INTERWENCJI NA UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW  ZA  SPRAWĄ 
INSTRUMENTÓW ZASTOSOWANYCH W RAMACH REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020  

Zakładane i osiągnięte pozytywne zmiany w zakresie 
internacjonalizacji/umiędzynarodowienia  

Wskaźnikiem mającym obrazować zmiany w zakresie internacjonalizacji przedsiębiorstw na 
Mazowszu określono w RPO WM 2014-2020 miernik Zmiana eksportu przemysłu w 
województwie mazowieckim 2011=100 [%]. Cel przyjęty na 2023 r. wynosi 140%.  Dane na 
koniec 2019 r. wskazują, że zmiana eksportu przemysłu w województwie mazowieckim 
względem wartości bazowej z 2011 r. wynosiła 148%, tj. przekroczyła już zakładaną wartość 
docelową. Jeśli chodzi o wartość eksportu (drugi wskaźnik rezultatu określony w RPO WM 
2014-2020 do pomiaru postępów z zakresie umiędzynarodowienia gospodarki), ten w 2019 
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r. sięgał 123,6 mld zł, co przełożyło się na 90,6% wartości docelowej. Tymczasem przychody 
ze sprzedaży produktów na eksport wśród beneficjentów według zatwierdzonych WoP 
osiągnęły poziom 328,4 mln zł (tj. 0,27% wspominanej wartości globalnej).  

W ramach Działania 3.2 RPO WM wspartych zostanie 152 MŚP z obszaru woj. 
mazowieckiego. Jest to blisko dwukrotnie więcej niż zakładano jako wartość docelowa 
wskaźnika produktu. Blisko 10-krotnie przekroczony został wskaźnik Inwestycje prywatne 
uzupełniające wsparcie publiczne dla przedsiębiorstw. Biorąc pod uwagę, że w tym rodzaju 
aktywności podejmowanych przez beneficjentów, zakres inwestycji prywatnych jest łatwo 
weryfikowalny, a tym samym wiarygodność sprawozdawanego wskaźnika wysoka – jest to 
pozytywny wynik. Wskazuje on na wysoką zdolność wsparcia publicznego do mobilizowania 
inwestycji prywatnych i doskonale obrazuje mechanizm „impulsu rozwojowego”.  

W ewaluacji wsparcia adresowanego do MŚP w ramach RPO WM 2014-2020 przytoczono 
wyniki badania beneficjentów Działania 3.2, zgodnie z którymi dla aż 87% z nich wsparcie 
wpisywało się w długofalowe plany strategiczne przedsiębiorstwa. Oznacza to, że 
wygenerowana zmiana ma szanse nie tylko być trwała, ale również stymulować kolejne 
pozytywne zmiany w mazowieckiej gospodarce141. 

Wpływ osiąganych/zakładanych rezultatów na konkurencyjność beneficjenta/odbiorcy 
ostatecznego wsparcia  

O bardzo wysokim stopniu użyteczności Działania 3.2 świadczy to, że dzięki wsparciu 
podpisano obecnie ponad 4 tys. kontraktów handlowych, zaś w związku z trwającymi jeszcze 
projektami liczba ta można wzrosnąć o kolejne 1100 kontraktów. Trzeba przy tym zauważyć, 
że na skutek prowadzonych działań monitoringowo-analitycznych, w RPO WM 2014-2020 w 
wersji 4.0 dokonano rewizji (podwyższenia) zakładanej wartości docelowej tego wskaźnika. 
Innymi słowy, pozytywna ocena osiąganych wartości dokonana jest pomimo faktu, że na 
etapie przeglądu śródokresowego zgłaszano zastrzeżenia do jego pomiaru, ponieważ kwestia 
ta została już uporządkowana przez IZ. Sama liczba zawieranych kontraktów handlowych to 
istotny wskaźnik pokazujący skalę efektów udzielonego dofinansowania. Jeśli zestawimy ją z 
liczbą beneficjentów, to okaże się, że każde wsparte MŚP zawarło blisko 35 kontraktów 
handlowych, co jest rezultatem bardzo korzystnym – świadczącym również o wysokiej 
efektywności wsparcia.   

Zgodnie z przytoczonym badaniem ewaluacyjnym, otrzymane wsparcie miało kluczowy lub 
bardzo duży wpływ na pozyskanie nowych kontrahentów na rynkach zagranicznych dla 
76,2% beneficjentów. W przypadku 52,4% badanych firm, w kluczowym lub bardzo dużym 
stopniu w efekcie wsparcia, wzrosła wielkość przychodów ze sprzedaży. W połowie firm 
uczestniczących w ewaluacji, zwiększyła się ich skłonność do rozwoju na rynkach 

 
141 Badanie ewaluacyjne pn. „Ocena wpływu działań podjętych w ramach RPO WM 2014-
2020 nakierowanych na ulepszenie warunków dla rozwoju MŚP”. Ecorys Polska Sp. z o. o. na 
zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego. Warszawa 2020, s. 101. 
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zagranicznych, a w nieco ponad 1/3 miała miejsce poprawa wyniku finansowego142. Są to 
pozytywne efekty, świadczące o wydatnym wpływie interwencji na konkurencyjność 
przedsiębiorstw. 

Pozostałe (w tym negatywne) zmiany lub ryzyka związane z wpływem interwencji na 
umiędzynarodowienie  

Głównym ryzykiem związanym z wdrażaniem Działania 3.2 są konsekwencje dla firm 
wynikające z pandemii Covid-19. W 2020 r. istotnie ograniczony został międzynarodowy ruch 
pasażerski, odwołana została większość targów i imprez masowych, a od tamtej pory wiele z 
nich ma zmienianą formę wydarzenia na spotkania realizowane online. Spowodowało to 
opóźnienia w realizowanych projektach (które jednak znalazły odzwierciedlenie w 
aneksowaniu umów i ostatecznie nie przyniosły negatywnych konsekwencji dla 
beneficjentów) i/lub ryzyko modyfikacji wydatków na niekwalifikowalne (w sytuacji zmiany 
charakteru imprezy, czego jednak udało się uniknąć dzięki wydłużeniu okresu trwania 
projektu). 

Wyzwaniem dla Działania 3.2, które skutkowało rezygnacją z Poddziałania 3.2.1, było 
wprowadzenie tzw. omnibusa (o czym szerzej piszemy w zasadniczej części raportu). 
Pomimo przygotowania IP ZIT do planowanych zadań z zakresu internacjonalizacji 
przedsiębiorstw, ostatecznie nie zostały one ujęte w Programie. Pozytywnym zjawiskiem jest 
fakt, że część zakresu interwencji, z której musiano zrezygnować, samorządy (regionalny i 
miejski) starają się wdrażać w ramach własnych inicjatyw. 

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które wpłynęły na wysoką skuteczność interwencji  

Na przekroczenie zakładanych celów Działania 3.2 RPO WM 2014-2020 wpływ miało 
stosunkowo duże zainteresowanie konkursami ze strony wnioskodawców. Świadczy to o 
dużej trafności oferowanego wsparcia i o tym, że mazowieckie MŚP faktycznie potrzebują 
dofinansowania działalności związanej z umiędzynarodowieniem. Aż 62,3% beneficjentów 
postrzega zakres udzielanego wsparcia za optymalny, zaś połowa – nie miała trudności w 
dotarciu do informacji na jego temat143.  

Istnieje bariera w wydatkowaniu środków własnych na wyjazdy na targi, udział w 
wydarzeniach, działaniach marketingowych, gdyż nie są one postrzegane jako inwestycja (a 
przynajmniej nie jako inwestycja pierwszej potrzeby). Stąd oferowane wsparcie w tym 
zakresie spotkało się z dużym zainteresowaniem i było doceniane przez mazowieckich 
przedsiębiorców.  

Należy także wspomnieć o dużym potencjale mazowieckich MŚP, które mają doświadczenie 
w prowadzeniu eksportu (ponad 18% krajowego eksportu wytwarzanego jest na Mazowszu). 
Te doświadczenia i potencjał przekładają się na widoczne rezultaty (podpisane kontrakty 

 
142 Tamże, s. 102. 
143 Tamże, s. 100. 
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handlowe). Biorąc pod uwagę, że Działanie 3.2 wymusza element prorozwojowy (np. 
aktywny eksporter, aby uzyskać dofinansowanie, musi wykazać faktyczne poszerzenie skali 
działania, np. poprzez wejście na nowy rynek), takie podejście jawi się jako efektywne. 
Sprzyja ono rozwijaniu posiadanych przewag konkurencyjnych, równocześnie nie 
wykluczając z możliwości ubiegania się o wsparcie firm dopiero rozpoczynających swoją 
aktywność międzynarodową. 

Zainteresowanie za strony potencjalnych beneficjentów wynika także z szeroko 
zaprojektowanego wsparcia i wielu możliwych typów działań.  

III  PODSUMOWANIE – KLUCZOWE WNIOSKI  

Podsumowując należy stwierdzić, że interwencja prowadzona w ramach Działania 3.2 RPO 
WM 2014-2020 wykazuje się wysoką trafnością i efektywnością. Wpływ na to miało przede 
wszystkim trafne zidentyfikowanie potrzeb MŚP w zakresie wsparcia związanego z 
umiędzynarodowieniem. Mazowieckie firmy mają stosunkowo duży potencjał do 
wchodzenia na nowe rynki oraz doświadczenie w działalności międzynarodowej.  

W kontekście efektywności szczególnie pozytywnie należy ocenić wskaźnik dotyczący 
zawieranej liczby kontraktów zagranicznych. Realizowane projekty przyczyniają się do realnej 
współpracy, do której dochodzi zdecydowanie częściej niż zakładano na etapie tworzenia 
założeń RPO WM. W związku z tym prawdopodobnie przekroczona zostanie zakładana 
wartość wskaźnika rezultatu. 
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Studium przypadku interwencji – Działanie 3.3 RPO Woj. Małopolskiego - 
Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki  

I  KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA INTERWENCJI  

Typ interwencji/ instrumentu 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Małopolskiego 

Numer i nazwa działania, poddziałania 

Działanie 3.3 Umiędzynarodowienie małopolskiej gospodarki (PI 3b) 

Typ beneficjenta 

• MŚP  
• jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia – w zakresie 

promocji gospodarczej, w tym promocji innowacyjności oraz wsparcia procesu 
inwestycyjnego  

• jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną – w zakresie promocji 
gospodarczej, w tym promocji innowacyjności oraz wsparcia procesu inwestycyjnego 

• instytucje otoczenia biznesu – w zakresie promocji gospodarczej, w tym promocji 
innowacyjności oraz wsparcia procesu inwestycyjnego  

• organizacje pozarządowe – w zakresie promocji gospodarczej, w tym promocji 
innowacyjności oraz wsparcia procesu inwestycyjnego 

 
Instytucja Zarządzająca 
Departament Zarządzania Programami Operacyjnymi UMWM 

Instytucja Pośrednicząca 

Małopolskie Centrum Przedsiębiorczości 

Instytucja Wdrażająca  

Nie dotyczy 

Partnerzy  

Nie dotyczy 
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Wskaźniki rezultatu bezpośredniego oraz produktu 

Nazwa wskaźnika 
Wartość osiągnięta 

(% wartości 
docelowej) 

Wartość szacowana 
(% wartości docelowej) 

Wskaźniki produktu   

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie 

798 
(27%) 

3437 
(116%) 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących dotacje 
165  
(83%) 

242 
(121%) 

Inwestycje prywatne uzupełniające wsparcie 
publiczne dla przedsiębiorstw (dotacje) 

21340827 
(164%) 

42127659 
(324%) 

Liczba przedsiębiorstw , które wprowadziły 
zmiany organizacyjnoprocesowe 

104 
(208%) 

199 
(398%) 

Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie 
internacjonalizacji działalności 

3047 
(1524%) 

5664 
(2832%) 

Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o charakterze 
krajowym 

154 
(59%) 

285 
(110%) 

Liczba wspartych przedsięwzięć 
informacyjno-promocyjnych o charakterze 
międzynarodowym 

196 
(53%) 

390 
(105%) 

Liczba przedsiębiorstw otrzymujących 
wsparcie niefinansowe 

2195 
(80%) 

5467 
(198%) 

Wskaźniki rezultatu   

Liczba kontaktów biznesowych 
17802 
(76%) 

33756 
(144%) 

Liczba kontraktów handlowych zagranicznych 
podpisanych przez przedsiębiorstwa wsparte 
w zakresie internacjonalizacji 

1963 
(65%) 

6328 
(211%) 

Liczba obsłużonych inwestorów 
825 
(40%) 

2298 
(112%) 

Wartość dofinansowania  

Łącznie 33 199 740 euro, w tym: 

- Poddziałanie 3.3.1 - 26 860 570 euro 

- Poddziałanie 3.3.2 - 6 339 170 euro 
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Opis barier (potrzeb, problemów), na które odpowiada interwencja  

Działanie 3.3 RPO Woj. Małopolskiego ma w założeniu stanowić odpowiedź na 
identyfikowany niski poziom internacjonalizacji MSP mających siedzibę w woj. małopolskim. 
Zgodnie z założeniami wsparcie jest konieczne, gdyż wielu MSP brakuje bieżących środków, 
by samemu finansować działania mające na celu ekspansję zagraniczną, promocję, 
rozwijanie sprzedaży na rynkach zagranicznych itd. 

Opis założeń interwencji 

Zakres interwencji stanowi odpowiedź na wyzwanie związane z koniecznością wzmocnienia 
konkurencyjności sektora MŚP oraz podniesienia atrakcyjności inwestycyjnej regionu i jego 
rozpoznawalności, jako marki gospodarczej, celem dynamizowania wzrostu gospodarczego i 
tworzenia nowych miejsc pracy. 

Interwencja przewidziana w Działaniu 3.3 jest bardzo kompleksowa. Po pierwsze, uznano za 
zasadne wspieranie marki regionalnej, co stanowi warunek konieczny dla budowania 
pozytywnego ekosystemu internacjonalizacji Małopolski. Jest to trafne założenie tym 
bardziej, że wiodącą gałęzią gospodarki regionu jest turystyka. Kraków to jedno z najczęściej 
odwiedzanych turystycznie miast w Europie. Podhale dysponuje unikatowymi walorami 
przyrodniczymi na skalę światową. Małopolska jest marką samą w sobie, a jej wzmacnianie 
powinno przekładać się na poprawę regionalnego bilansu handlowego. Szczególny nacisk 
został położony na budowanie konotacji regionu z innowacyjnością. Po drugie, dostrzeżono 
potrzebę wspierania małopolskich MŚP poprzez organizowanie dla nich wydarzeń 
międzynarodowych, konferencji czy opracowywanie analiz sektorowych. Dodatkowo, 
zdecydowano się wspierać procesy inwestycyjne w regionie. 

Z kolei w Poddziałaniu 3.3.2 Aktywność międzynarodowa małopolskich MŚP założono 
wsparcie na rzecz przygotowania i wdrażania strategii/ planu działalności międzynarodowej 
lub wdrażanie strategii / planu działalności międzynarodowej. Zasługującym na podkreślenie 
założeniem wsparcia jest fakt, że odstąpiono od koncepcji wsparcia wyłącznie na 
przygotowanie strategii / planu działalności międzynarodowej. Takie rozwiązanie wysoce 
wspiera efektywność oraz powoduje wstępną preselekcję wnioskodawców. Ci z nich, którzy 
chcieliby mieć opracowany dokument (np. dla celów wizerunkowych, dla realizacji 
wskaźników organizacyjnych), lecz nie są przekonani do przyszłego jego wdrażania, zostali 
wyeliminowani z zakresu podmiotowego wsparcia. 

II  WPŁYW INTERWENCJI NA UMIĘDZYNARODOWIENIE PRZEDSIĘBIORSTW  ZA  SPRAWĄ 
INSTRUMENTÓW ZASTOSOWANYCH W RAMACH REALIZACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI 2014-2020  

Zakładane i osiągnięte pozytywne zmiany w zakresie 
internacjonalizacji/umiędzynarodowienia  

Miernikiem poziomu umiędzynarodowienia małopolskiej gospodarki uczyniono w RPO WM 
2014-2020 wskaźnik Wartość eksportu w Małopolsce, którego poziom bazowy w 2013 r. 
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wynosił 7,5 mld EUR, zaś w 2019 r. udało się osiągnąć poziom 10,3 mld EUR – przekraczając 
tym samym cel przyjęty na 2023 r. i wynoszący 10,0 mld EUR.  

W przypadku Działania 3.3 RPO WM 2014-2020 o sukcesie świadczy bardzo duża liczba 
przedsiębiorstw wspartych w zakresie internacjonalizacji. Na koniec 2020 r. było to ponad 
3000 MŚP, a jeśli zrealizowane zostaną założenia projektowe, wartość ta osiągnie poziom 
5664 MŚP. Biorąc pod uwagę opisany wyżej zakres wsparcia – każda z tych firm musiała 
podjąć aktywne, wymierne działania na rzecz umiędzynarodowienia. 

Wpływ osiąganych/zakładanych rezultatów na konkurencyjność beneficjenta/odbiorcy 
ostatecznego wsparcia  

Osiągane wartości wskaźników produktu przekładają się bezpośrednio na rezultaty. W tym 
przypadku wartości, które zostaną osiągnięte na podstawie podpisanych umów, są bardzo 
wysokie. Liczba kontaktów biznesowych przekroczy 33 tys., liczba obsłużonych inwestorów 
sięga zaś blisko 2300. Jednak najważniejszy wydaje się wskaźnik dotyczący podpisanych 
kontraktów handlowych – na podstawie podpisanych umów można zakładać, że jego 
wartość przekroczy dwukrotnie założenia sięgając aż 6328. 

Przekładając te dane na poziom pojedynczego przedsiębiorstwa otrzymującego pomoc – 
każde wsparte MŚP, podpisało przeciętnie 5 nowych kontraktów biznesowych (i ponad 1 
kontrakt handlowy). Jak wskazują wyniki zrealizowanych badań jakościowych, wsparci 
przedsiębiorcy najczęściej aktywnie wchodzą na rynki międzynarodowe. Choć skala takiego 
zjawiska nie jest masowa, strona systemowa może wskazać przypadki przedsiębiorstw, które 
dzięki RPO WM przeszły cały cykl procesowy od zbierania informacji dot. wchodzenia na 
nowe rynki (Poddziałanie 3.3.1), przez przygotowanie i wdrożenie strategii internacjonalizacji 
(Poddziałanie 3.3.2) aż po jej pogłębianie poprzez udział w kolejnych targach czy imprezach 
branżowych (Poddziałanie 3.3.1). Co ważne, firmy te nie są uzależnione od otrzymywanej 
pomocy (zakres i jakość wykonywanych zadań świadczą o ich znacznej samodzielności), 
jednak wsparcie pozwala im ponadprzeciętnie szybko przejść przez proces internacjonalizacji 
swojej działalności. 

Pozostałe (w tym negatywne) zmiany lub ryzyka związane z wpływem interwencji na 
umiędzynarodowienie 

Dużą barierą przy wdrażaniu Działania był wybuch pandemii Covid-19 wiosną 2020 roku. 
Przez długi czas nie odbywały się targi ani eventy. Utrudniło to beneficjentom realizację 
projektów, które powszechnie były przedłużane. Część przedsiębiorców rezygnuje z udziału 
w targach i przedwcześnie kończy projekty. Zdaniem przedstawicieli strony systemowej, nie 
ma jednak ryzyka dla nieosiągnięcia zakładanych celów interwencji. Zwrócono uwagę, że 
Małopolska ma szczególny potencjał do osiągania ponadprzeciętnych efektów dzięki 
realizowaniu działań systemowych (np. z zakresu marketingu regionalnego), które nie mają 
szans osiągnąć podobnej dźwigni efektów dla mniej rozpoznawalnych województw.  
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Skuteczność interwencji Działania 3.3 na poziomie systemowym jest wiązana nie tylko z 
zakresem jego samego, ale również dostępnością Działania 3.2, w którym wspierane mogą 
być kadry IOB, świadczące w przyszłości wsparcie na rzecz firm zmierzających ku 
internacjonalizacji. Jak zauważono, popyt IOB na projekty tego typu był niewielki (co jest 
wiązane z niedostatecznym poziomem kosztów administrowania uznanych za kwalifikowalne 
w projekcie). W długiej perspektywie czasowej, stanowi to zagrożenie dla trwałości i 
skalowania efektów osiągniętych w Działaniu 3.3. 

Czynniki wewnętrzne i zewnętrzne, które wpłynęły na wysoką skuteczność interwencji  

Skuteczność interwencji wynikała z jej trafności oraz kompleksowości. Fakt, że odpowiadała 
ona na potrzeby wnioskodawców, skutkował ich zainteresowaniem realizacją projektów na 
poziomie przekraczającym dostępną wielkość finansowania. Jak zauważono w części 
zasadniczej badania w przeglądzie wcześniej zrealizowanych badań i ewaluacji – 
zapotrzebowanie firm z Małopolski na projekty z zakresu Działania 3.3 było niemal 
nieograniczone144.  

Na osiągnięte wartości wskaźników wpływ miało także sprawne wdrażanie Działania 3.3 
przez Instytucję Pośredniczącą. Zwrócono uwagę na jej szczególne zaangażowanie od marca 
2020 r., kiedy dokładano wszelkich starań, aby kontaktować się z wnioskodawcami i 
beneficjentami (mimo początkowych trudności związanych z niedostępnością telefonów 
stacjonarnych pozostawionych w biurach mimo pracy zdalnej), przekazywać im skutecznie 
pisma i informacje (poszerzenie zakresu informacji przekazywanych elektronicznie).  

Czynnikiem, który mógł sprzyjać skuteczności Działania 3.3, było uwzględnienie w RPO WM 
2014-2020 Działania 3.2 w zakresie promocji postaw przedsiębiorczych (typ projektu A). 
Zdaniem ekspertów, istnienie takiego wsparcia sprawiało, że do Działania 3.3 „trafiały” firmy 
zainteresowane faktyczną internacjonalizacją. W przeszłości oraz w innych Programach, jeśli 
wsparcie doradcze nie jest wyraźnie zawężone do obszaru internacjonalizacji, firmy stoją 
przed pokusą nadużycia, chcąc zrealizować w ramach danego przedsięwzięcia inne, 
potrzebne im działania szkoleniowe.  

Na efekty wpłynęła także realizacja projektu pozakonkursowego „Małopolska – cel podróży” 
realizowana przez Małopolską Organizacją Turystyczną wraz z Urzędem Miasta Krakowa oraz 
z Samorządem Województwa. Projekt ma na celu przeciwdziałać spadkowi odwiedzających 
Małopolskę w okresie pandemii. Pierwotna wartość projektu (8 mln zł), została w końcu 
2021 roku zwiększona o kolejne 8 mln zł.  

  

 
144 Raport z realizacyjnej części badania: „Ewaluacja wsparcia konkurencyjności, 
innowacyjności i umiędzynarodowienia małopolskich MŚP w ramach 3 osi priorytetowej RPO 
WM na lata 2014-2020 – etap I”. Evalu Sp. z o. o. i STOS na zlecenie Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Warszawa, brak datowania. 
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III  PODSUMOWANIE – KLUCZOWE WNIOSKI  

Działanie 3.3 RPO WM cechuje wysoki poziom realizacji wskaźników produktu. Bardzo 
wysoka jest liczba dofinansowanych MSP, co przekłada się na wyższe od zakładanych 
wartości wskaźników rezultatu. Dobrą praktyką widoczną w RPO WM 2014-2020 jest 
zaplanowanie szerokiej palety działań wspierających przedsiębiorców, które jednak cechują 
się precyzyjną delimitacją – sprawia to, że podmioty realizujące konkretne przedsięwzięcia 
nie mają możliwości „naciągać” zasad konkursów, a wdrażane przez nich przedsięwzięcia 
realizują cele określone przez samorząd województwa. 

Czynnikiem wyróżniającym Małopolskę na tle innych regionów jest skala wykorzystywania 
projektów pozakonkursowych z zakresu marketingu terytorialnego. Województwo 
dysponuje unikatowymi zasobami kulturowymi i przyrodniczymi, którymi mądrze i 
efektywnie zarządza. Inaczej niż mniej identyfikowalne na świecie regiony, jak np. 
świętokrzyskie – które gros wysiłków wkłada w budowanie własnej rozpoznawalności – 
Małopolska maksymalizuje efekty skali wynikające wprost z jej rozpoznawalności. Dobrą 
praktyką jest również zaangażowanie w realizację projektu wyspecjalizowanego podmiotu 
(Małopolskiej Organizacji Turystycznej), co z jednej strony zwiększa skuteczność działań, a z 
drugiej – poprawia ich efektywność. Koszty administrowania projektem ponoszone są przez 
tego, kto faktycznie go realizuje, co pozwala uniknąć nadmiernego duplikowania 
nieproduktywnych pozycji kosztowych związanych z administracją projektu. 
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ZAŁĄCZNIK 3. STRUKTURA PRÓBY W BADANIU CAWI / CATI  

WSPARCIE BEZPOŚREDNIE NA RZECZ INTERNACJONALIZACJI  

Tabela 8. Dobór próby - badanie CAWI / CATI wśród beneficjentów wsparcia 
bezpośredniego na rzecz internacjonalizacji 

 RPO POIR POPW Razem: 

dolnośląskie 25 25  50 

kujawsko-pomorskie 1 11  12 

lubelskie 6 8  14 

lubuskie 36 4 8 48 

łódzkie 10 17  27 

małopolskie 12 26 
 

38 
 

mazowieckie 24 45  69 

opolskie 10 3 
 

13 
 

podkarpackie 1 9 14 24 

podlaskie 0 6 7 13 

pomorskie 1 23 
 

24 
 

śląskie 6 23  29 

świętokrzyskie 0 5 3 8 

warmińsko-mazurskie 7 4 5 16 

wielkopolskie 10 31 
 

41 
 

zachodniopomorskie 0 5 
 

5 
 

Razem: 149 245 37 431 

Źródło: opracowanie własne. 

WSPARCIE POŚREDNIE NA RZECZ INTERNACJONALIZACJI  

Tabela 9. Dobór próby - badanie CAWI / CATI wśród beneficjentów wsparcia 
pośredniego na rzecz internacjonalizacji 

 RPO POIR POPW Razem: 

dolnośląskie 34 11  45 
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 RPO POIR POPW Razem: 

kujawsko-pomorskie 6 8  14 

lubelskie 2 5  7 

lubuskie 33 2 8 43 

łódzkie 49 10  59 

małopolskie 33 16  49 

mazowieckie 11 21  32 

opolskie 4 3  7 

podkarpackie 33 8 10 51 

podlaskie 9 3 5 17 

pomorskie 8 11  19 

śląskie 22 16  38 

świętokrzyskie 28 2 3 33 

warmińsko-mazurskie 10 3 4 17 

wielkopolskie 9 15  24 

zachodniopomorskie 7 3  10 

Razem: 298 137 30 465 

Źródło: opracowanie własne. 
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