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Streszczenie

G ównym celem niniejszego opracowania jest zidentyfikowanie najwa niejszych 

instrumentów finansowych, które wp ywaj  na rozwój przedsi biorczo ci regionalnej. 

Stanowi ona jeden z wa niejszych obszarów zainteresowania Unii Europejskiej i jest 

bezpo rednio zwi zana z rozwojem regionalnym. Efektywno  oraz skuteczno  do-

st pnych instrumentów finansowych w obecnej rzeczywisto ci gospodarczej prze-

s dzaj  o dynamice powstawania nowych przedsi biorstw w regionie. W opracowaniu 

skupiono si  na kilku najwa niejszych, czyli: instrumentach stosowanych przez system 

bankowy, funduszach por czeniowych, funduszach po yczkowych, funduszach kapita u

zal kowego, pomocy publicznej oraz instrumentach wykorzystywanych przez samo-

rz dy. 

S owa kluczowe: przedsi biorczo , rozwój regionalny, region, pomoc publiczna  

Wprowadzenie

Poj cie przedsi biorcy i przedsi biorczo ci jest trwale zwi zane z rozwo-

jem gospodarczym regionu i ca ego kraju. Przedsi biorczo  w uj ciu regional-

nym stanowi niezwykle istotne zagadnienie z punktu widzenia ca ej gospodarki 

narodowej, gdy  efektywne rozpoznanie impulsów warunkuj cych jej rozwój 

sprzyja wielu pozytywnym zmianom w gospodarce, jak chocia by idei samo-
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zatrudnienia. Rozwój przedsi biorczo ci zale y od wielu czynników, które de-

terminuj  rozwój indywidualnej i zbiorowej przedsi biorczo ci w regionach. 

Jedn  z wa niejszych barier rozwoju przedsi biorczo ci jest brak mo liwo ci 

pozyskania rodków pozwalaj cych na rozwój nowego przedsi wzi cia.

Za cel artyku u przyj to prezentacje strategicznych instrumentów finanso-

wych wykorzystywanych przez sektor bankowy oraz jednostki samorz du tery-

torialnego (JST), które w znacz cy sposób przyczyniaj  si  do rozwoju lokalnej 

przedsi biorczo ci.

1. Przedsi biorczo  w uj ciu ekonomicznym i finansowym 

Wzrost znaczenia regionów jako jednostek ekonomiczno-przestrzennych 

spowodowa  zwi kszone zainteresowanie ze strony nauki wszelkimi procesami 

w nich zachodz cymi, równie  przedsi biorczo ci . Przedsi biorczo  regio-

nalna to poj cie z o one, o wieloaspektowym charakterze, co powoduje, e jest 

determinowana przez szereg tworz cych j  czynników. Jednymi z wa niejszych 

s  czynniki ekonomiczne. W gospodarce regionu pe ni  one funkcje stymuluj -

ce, inicjuj ce prowadzenie i rozwijanie przedsi biorczo ci, stanowi  si  spraw-

cz  zachowa  przedsi biorczych, jednak znalezienie po rednich zwi zków mi -

dzy czynnikami ekonomicznymi a sk onno ci  do zak adania przedsi biorstw

nie nale y do zada atwych1.

Literatura przedmiotu wskazuje na ekonomiczny charakter przedsi bior-

czo ci regionalnej, zarówno w skali mikro, jak i makro. Mikroekonomiczny 

charakter przedsi biorczo ci odnosi si  do niej jako cechy, postawy przedsi -

biorcy, mened era lub przedsi biorstwa jako ca o ci. Makroekonomiczny kon-

tekst przedsi biorczo ci dotyczy natomiast regionu lub kraju, czyli ma charakter 

globalny. W tym uj ciu wyst puje jako ca okszta t okoliczno ci ekonomicz-

nych, spo ecznych oraz prawnych2.

Zak adanie i prowadzenie dzia alno ci gospodarczej stanowi dzia anie 

przedsi biorcze nie tylko w uj ciu ekonomicznym, ale równie  finansowym. 

                                                          
1  M. Jab o ska, Ekonomiczne i pozaekonomiczne uwarunkowania przedsi biorczo ci

w odzi, w: Studia Ekonomiczne Regionu ódzkiego Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego 
Oddzia  w odzi, Zeszyt nr 6, ód  2011, s. 5.

2  S. Sudo , Przedsi biorczo  – jej pojmowanie, typy i czynniki j  kszta tuj ce, w: Przed-
si biorczo , „Problemy Zarz dzania” 2008, nr 2 (20), s. 12. 
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Jedn  z podstawowych barier powstawania i rozwoju polskich przedsi biorstw

jest ograniczony dost p do zewn trznych róde  finansowania ich dzia alno ci, 

dlatego za istotny aspekt polityki rozwoju przedsi biorczo ci uwa a si  stwo-

rzenie sprawnie funkcjonuj cego sektora us ug finansowych. 

Finansowy aspekt przedsi biorczo ci regionalnej w du ej mierze odnosi 

si  do roli w adz rz dowych i lokalnych, które tworz  rozwi zania finansowe, 

podatkowe, kredytowe, zach caj ce i u atwiaj ce prowadzenie w asnej dzia al-

no ci3. Literatura przedmiotu dzieli instrumenty determinuj ce przedsi bior-

czo  regionaln  wed ug ró nych kryteriów (rys. 1). 

Rysunek 1. Instrumenty finansowe wspierania przedsi biorczo ci w regionie 
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stosowane przez 
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ród o: opracowanie w asne. 

Wyszczególnienie instrumentów finansowych z punktu widzenia pobu-

dzania przedsi biorczo ci regionalnej stanowi istotny czynnik, cz sto poruszany 

w literaturze przedmiotu, g ównie dlatego, e jedn  z podstawowych barier 

powstawania nowych przedsi biorstw jest ich utrudniony dost p do kapita u.

                                                          
3  T. Lichniak, Determinanty rozwoju przedsi biorczo ci w Polsce, Oficyna Wydawnicza 

Szko a G ówna Handlowa, Warszawa 2011, s. 11. 
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2. Instrumenty stosowane przez instytucje bankowe 

Dost p do kapita u, który umo liwia przedsi biorcom rozwój, jest jednym 

z warunków odpowiedzialnych za stymulowanie rozwoju lokalnego. System 

bankowy odgrywa rol  po rednika finansowego, odpowiadaj cego przede 

wszystkim za koordynacj  przep ywów finansowych od podmiotów posiadaj -

cych nadwy ki finansowe do podmiotów zg aszaj cych na nie zapotrzebo-

wanie4.

Klientami banków s  przede wszystkim podmioty, które chc  pozyska

rodki na uruchomienie nowej dzia alno ci gospodarczej b d  maj  aspiracj

sta  si  bardziej konkurencyjnymi na rynku lokalnym i regionalnym. Ma e

i rednie przedsi biorstwa (M P) s  specyficznym klientem dla banków, szcze-

gólnie z uwagi na ograniczenia, jakie dotycz  tego rodzaju klientów. Z jednej 

strony M P maj  ograniczony dost p do produktów bankowych, z drugiej za  – 

istniej ród a finansowania adresowane g ównie do tej grupy klientów. Banki 

przez udzielanie kredytów przedsi biorstwom z sektora M P umo liwiaj  reali-

zacj  planowanych inwestycji, tworz  szans  rozwoju i przetrwania na przesy-

conym us ugami i towarami rynku, wp ywaj  na ich innowacyjno , jednocze-

nie wspieraj c rozwój gospodarki regionalnej. Dost pno  do kredytów i po-

yczek stanowi wa ny czynnik rozwoju zarówno dla przedsi biorczo ci regio-

nalnej, jak i samej gospodarki regionu. Du a cz rodków, która trafia do 

nowych lub istniej cych ju  firm, przeznaczona jest na inwestycje, które pobu-

dzaj  gospodark  regionu, tworz c nowe miejsca pracy b d  staj c si  motywa-

cj  do za o enia w asnej dzia alno ci gospodarczej. 

Kredyty i po yczki to nie jedyne instrumenty stosowane przez instytucje 

bankowe do stymulowania przedsi biorczo ci regionalnej. W ramach Banku 

Gospodarstwa Krajowego funkcjonuje Krajowy Fundusz Por cze  Kredyto-

wych, który wspomaga przedsi biorstwa z sektora M P w dost pie do ze-

wn trznych róde  finansowania. G ówne zadanie Funduszu Por cze  Kredy-

towych polega na u atwianiu przedsi biorcom oraz osobom rozpoczynaj cym 

dzia alno  gospodarcz  dost pu do zewn trznych róde  finansowania: kredy-

tów bankowych oraz po yczek na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. Za-

sadniczym celem jest przejmowanie cz ci ryzyka zwi zanego z kredytowa-

                                                          
4  M.A. Saar, Jak samorz dy lokalne mog  wspiera  rozwój przedsi biorczo ci?,

CeDeWu, Warszawa 2011, s. 32. 
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niem dzia alno ci gospodarczej przez udzielanie por cze . Por czenia w ra-

mach Funduszu udzielane s  na okres równy okresowi kredytowania, powi k-

szony o jeden miesi c. Podstawowym zabezpieczeniem por czenia jest weksel 

in blanco z deklaracj  wekslow .

3. Instrumenty dochodowe i wydatkowe  

Dzia ania jednostek samorz du terytorialnego (JST) maj  bezpo redni

wp yw na kszta towanie polityki rozwojowej regionu, w tym na przedsi bior-

czo  regionaln , która stanowi element jego rozwoju. W celu pobudzania 

przedsi biorczo ci regionalnej JST winny w jak najszerszy sposób wykorzy-

stywa  instrumenty o charakterze finansowym, które przyczyniaj  si  do stymu-

lowania i rozwoju przedsi biorczo ci. Mo na je podzieli  na dochodowe i wy-

datkowe.

Instrumenty dochodowe pozwalaj  samorz dom kszta towa  w asn  poli-

tyk  rozwojow . Najwi ksz  rol  odgrywaj  tu podatki i op aty lokalne, za po-

rednictwem których w adze mog  oddzia ywa  na podmioty funkcjonuj ce na 

ich terenie. Racjonalne kszta towanie tego rodzaju instrumentów finansowych 

sprzyja powstawaniu nowych inwestycji w regionie, generuje powstawanie 

nowych firm, a tak e czyni region atrakcyjnym lokalizacyjnie, co w d ugiej

perspektywie wp ywa na jego wzrost gospodarzy. Zalicza si  do nich5:

zwolnienia,

ulgi podatkowe,  

odroczenie,

umorzenie,  

rozk adanie na raty podatków,  

obligacje komunalne,  

zaci gni te przez gminy kredyty bankowe.  

Instrumenty wydatkowe oddzia uj  na atrakcyjno  gminy dzi ki dokony-

wanym na jej terenie inwestycjom. Sprzyjaj  one rozwojowi miejscowych 

przedsi biorstw, oddzia uj  na standard ycia mieszka ców, jak równie  przy-

                                                          
5  M. Matejuk, Regionalne instrumenty wspierania rozwoju ma ych i rednich przedsi -

biorstw, w: Wspó praca ma ych i rednich przedsi biorstw w regionie. Budowanie konkurencyj-
no ci firm i regionu, red. A. Adamik, Difin, Warszawa 2012, s. 89. 
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czyniaj  si  do promocji regionu. W ród najwa niejszych mo na wyszczegól-

ni :

inwestycje infrastrukturalne, 

inwestycje dokonywane wspólnie z lokalnymi przedsi biorcami, 

inwestycje dokonywane wspólnie z innymi gminami, 

udzielenie przez gminy pomocy pieni nej w naturze, 

udzielenie por cze ,

promocja gminy, 

doradztwo,

szkolenia.

Jednostki samorz du terytorialnego (JST) dysponuj  szerokim zakresem 

instrumentów, za po rednictwem których maj  mo liwo  kszta towania sytu-

acji na lokalnym rynku. Stosowane kompleksowo, w znacznym stopniu mog

przyczyni  si  do stworzenia dobrych warunków do rozwoju przedsi biorczo-

ci. Najwa niejszym instrumentem wspierania przedsi biorczo ci jest bud et

gminy. To przy jego konstruowaniu zarz d gminy mo e zaplanowa  wsparcie 

dla lokalnej przedsi biorczo ci, które nie musi opiera  si  tylko na obni aniu 

podatków i op at lokalnych6.

4. Fundusze por czeniowe, fundusze po yczkowe, fundusze kapita u zal kowego

Rozwój przedsi biorstw lokalnych stanowi wynik dzia a  ukierunkowa-

nych na intensyfikacj  zachowa  przedsi biorczych w regionie. Ich przyk adem

jest tworzenie szerokiej gamy instrumentów, narz dzi, które wpisuj  si  zarów-

no w architektur  polskiego systemu finansowego, jak i wychodz  naprzeciw 

potrzebom p yn cym z rynku. W obecnej rzeczywisto ci gospodarczej wi k-

szo  przedsi biorstw swoje dalsze funkcjonowanie uzale nia od mo liwo ci 

pozyskania rodków pochodz cych ze róde  zewn trznych. Narz dziami finan-

sowymi, które skutecznie determinuj  rozwój przedsi biorczo ci regionalnej,  

a zarazem umo liwiaj  ich dalsze sprawne funkcjonowanie, s  fundusze: por -

czeniowe, po yczkowe oraz kapita u zal kowego.

                                                          
6  K. Dropek, Dzia ania samorz du terytorialnego wspieraj ce przedsi biorczo  w gmi-

nach województwa Wielkopolskiego, w: „Studia Oeconomica Posnaniensia” 2014, t. 2, nr 2 (263), 
Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, s. 43. 
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Fundusze por cze  kredytowych to jedne z najskuteczniejszych narz dzi

wspomagaj cych rozwój przedsi biorczo ci regionalnej. Ich g ównym zada-

niem jest u atwienie przedsi biorcom oraz osobom rozpoczynaj cym dzia al-

no  gospodarcz  dost pu do zewn trznego finansowania w postaci kredytów 

bankowych oraz po yczek na prowadzenie dzia alno ci gospodarczej. Instru-

ment ten przyczynia si  do powstawania nowych miejsc pracy, sprzyja te  idei 

samozatrudnienia w uk adzie lokalnym i regionalnym. Fundusze Por cze  Kre-

dytowych w roku 2013 udzieli y 5207 por cze  o warto ci ponad 744 mln z .

Z uwagi na fakt, e por czenia pokrywaj rednio 50% warto ci udzielonego 

kredytu lub po yczki, to rednia warto  por czanego zobowi zania wynosi a

ok. 400 tys. z 7.

Przyk adem instrumentu finansowego oddzia uj cego na przedsi biorczo

regionaln  s  fundusze po yczkowe. Oferta funduszy po yczkowych jest skie-

rowana przede wszystkim do nowych przedsi biorstw, które borykaj  si  z prob-

lemami dost pno ci kapita owej. Cz sto oferta funduszy po yczkowych staje 

si  ostatni  i jedyn  szans  dla nowego przedsi wzi cia na pozyskanie brakuj -

cych rodków. Szczególna rola tego rodzaju funduszy uwidoczni a si  w okresie 

spowolnienia gospodarczego, kiedy zacz to odczuwa  skutki kryzysu finanso-

wego, w zwi zku z czym ograniczono dost pno  do innych róde  finanso-

wych. Fundusze po yczkowe wp ywaj  na rozwój lokalnej przedsi biorczo ci, 

zw aszcza w pocz tkowej fazie jego rozwoju, sprzyjaj  integracji spo ecznej  

i ekonomicznej, wp ywaj  na popraw  lokalnego rynku pracy8.

Fundusze kapita u zal kowego to fundusze venture capital, okre lane jako 

fundusze podwy szonego ryzyka. Dostarczaj  one kapita u pomys odawcom 

lub pocz tkuj cym przedsi biorcom w zamian za udzia y w spó ce. Fundusze 

kapita u zal kowego s  w g ównej mierze przeznaczone dla spó ek m odych 

lub dopiero rozpoczynaj cych dzia alno , które nie maj  mo liwo ci przedsta-

wienia przed bankiem swoich dochodów i historii w celu otrzymania kredytu. 

W odró nieniu od kredytu lub po yczki udzielanej przez bank fundusz, anga u-

j c si  finansowo w przedsi wzi cie, nie wymaga od pomys odawcy zabezpie-

                                                          
7  www.ksu.parp.gov.pl/pl/oferta_ksu/fundusz-poreczen-kredytowych (10.09.2014). 
8 Stan i perspektywy rozwoju funduszy po yczkowych w Polsce wed ug stanu na 

31.12.2010 r., Polski Zwi zek Funduszy Po yczkowych, Warszawa 2011, s. 5. 
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czenia maj tkowego ani wiarygodno ci wynikaj cej z wieloletniego prowadze-

nia dzia alno ci gospodarczej9.

5. Pomoc publiczna 

Pomoc publiczna stanowi instrument polityki gospodarczej o charakterze 

finansowym, poddanym cis emu re imowi prawnemu z punktu widzenia 

ochrony konkurencji10. Pomoc publiczna kierowana do sektora mikro-, ma ych  

i rednich przedsi biorstw jest powszechnie uwa ana za istotne ród o poprawy 

konkurencyjno ci tych firm na rynku. Okre lana jest równie  w kategorii inicja-

tywy oraz przedsi wzi cia podejmowanego przez w adze publiczne. Pomoc 

publiczna to przede wszystkim dzia ania, które maj  na celu przy pieszenie

rozwoju sektora us ug dla przedsi biorców. Wp ywa tym samym na dzia alno

promocyjn  na rzecz regionu, na realizacj  inwestycji infrastrukturalnych, od-

dzia uje równie  na polityk  zatrudnienia w regionie. Pomoc publiczna jest si

sprawcz , motorem na rzecz rozwoju przedsi biorczo ci regionalnej (tab. 1). 

W literaturze przedmiotu nie ma jednej i powszechnie obowi zuj cej defi-

nicji pomocy publicznej. Mamy z ni  do czynienia tylko w sytuacji, gdy przed-

si biorca w relacjach z pa stwem uzyskuje wiadczenie na warunkach korzyst-

niejszych ni  rynkowe. W dokumentach Unii Europejskiej11 znajduje si  zapis, 

i  pomoc  publiczn  jest wsparcie udzielane przedsi biorstwu, o ile jednocze-

nie spe nione s  nast puj ce warunki12:

jest przyznawane przez pa stwo lub pochodzi ze rodków pa stwowych, 

jest udzielane na warunkach korzystniejszych ni  oferowane na rynku, 

ma charakter selektywny (uprzywilejowuje okre lone przedsi biorstwo 

lub przedsi biorstwa albo produkcj  okre lonych towarów), 

w wyniku udzielenia wsparcia nast puje faktyczne lub potencjalne za-

k ócenie lub gro ba zak ócenia konkurencji, 

wsparcie wp ywa na wymian  handlow  mi dzy pa stwami cz onkow-

skimi UE.  
                                                          

9  K. Lity ski, Fundusze kapita u zal kowego, w: O rodki innowacji i przedsi biorczo ci
w Polsce. Raport 2012, red. A. B kowski, M. Ma ewska, Polska Agencja Rozwoju Przedsi bior-
czo ci, Warszawa 2012, s. 101.

10  I. Postu a, A. Werner, Pomoc publiczna, LexisNexis, Warszawa 2006, s. 15. 
11  Art. 107 ust. 1 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
12  Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. 
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Tabela 1. Rodzaje pomocy publicznej 

Pomoc publiczna Charakterystyka 
Wp yw pomocy na przedsi biorczo

regionaln , przedsi biorstwa,
rozwój regionów 

Pomoc regionalna Udzielana przedsi biorcom
prowadz cym dzia alno
gospodarcz  na gorzej rozwi-
ni tych obszarach Wspólnoty, 
na których poziom rozwoju 
gospodarczego jest mniejszy 
od redniej UE. Celem pomo-
cy jest d ugookresowe pobu-
dzenie rozwoju tych obsza-
rów, na których poziom PKB 
na jednego mieszka ca wyno-
si mniej ni  75% redniego 
poziomu

– zach ta dla rozwoju inwestycji 
pocz tkowych w regionie dla ma-
ych, rednich i du ych firm, 

– zach ta dla nowych firm na two-
rzenie nowych zak adów, rozbu-
dow  istniej cych, wprowadzenie 
nowych produktów, zmiany w pro-
cesie produkcyjnym,  

– tworzenie nowych miejsc pracy,  
– pomoc dla nowo powsta ych 

przedsi biorstw w kwestii pokrycia 
kosztów zwi zanych z: administra-
cj , zu yciem energii, wody, 
ogrzewania, op atami z tytu u naj-
mu, wypo yczeniem maszyn pro-
dukcyjnych, odsetkami od po y-
czek zewn trznych 

Pomoc horyzontalna Forma wsparcia dla przedsi -
biorców, która nie jest uzale -
niona od obszaru i sektora. 
Przeznaczona dla wszystkich 
przedsi biorców na: rozwój 
ma ych i rednich przedsi -
biorstw, prace badawczo-roz-
wojowe, zatrudnienie, szkole-
nia, ochron rodowiska, ra-
towanie i restrukturyzacj
przedsi biorstw  

pobudzanie aktywno ci gospodar-
czej podmiotów,

podnoszenie konkurencyjno ci 
przedsi biorstw 

Pomoc sektorowa Pomoc skierowana do przed-
si biorstw funkcjonuj cych  
w okre lonym sektorze. 
Udzielana przedsi biorstwom
z sektorów wra liwych: moto-
ryzacyjnego, hutnictwa elaza 
i stali, w glowego, w ókien
syntetycznych, stoczniowego,
rolnego, rybo ówstwa, rybac-
twa, transportowego  

– wspieranie restrukturyzacji pod-
miotów gospodarczych 

ród o: opracowanie w asne na podstawie: W. Czemiel-Grzybowska, Rola pomocy publicznej  
w finansowaniu ma ych i rednich przedsi biorstw w Polsce, Wydawnictwo Naukowe PWN, 

Warszawa 2013, s. 165–183; K. Ga zka, Pomoc publiczna dla przedsi biorców, UOKiK,  
Warszawa 2012, s. 35–40.
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Instrumentami o charakterze pomocy publicznej s 13:

dotacje oraz ulgi podatkowe, 

dokapitalizowanie przedsi biorców,

po yczki lub kredyty udzielane przedsi biorcom na warunkach ko-

rzystniejszych od oferowanych im na rynku, 

por czenia lub gwarancje udzielane za zobowi zania przedsi biorców

na warunkach korzystniejszych od oferowanych im na rynku, 

zaniechanie ustalania zobowi zania podatkowego lub poboru podatku, 

odroczenia, roz o enia na raty oraz umorzenie zaleg o ci.

Aby pomoc publiczna sta a si  efektywna, nie mo e by  traktowana jako 

cel, lecz powinna by  sposobem na dora ne rozwi zanie problemów, z jakimi 

aktualnie przysz o si  boryka  przedsi biorstwu. Pomoc ta bowiem mo e przy-

czyni  si  do poprawy sytuacji rynkowej tylko na pewien okres, po którym  

z pewno ci  problemy powróc .

Podsumowanie 

Przedsi biorczo  jest istotnym czynnikiem wzrostu gospodarczego. Wi -

e si  z tworzeniem nowych miejsc pracy, co istotnie wp ywa na popraw  wa-

runków yciowych spo eczno ci lokalnych i regionalnych. Polityka regionalna 

wobec ma ych i rednich przedsi biorstw powinna zmierza  w kierunku likwi-

dacji istniej cych barier i tworzenia sprzyjaj cych warunków rozwoju firm. 

Dzia ania te mog  zosta  zrealizowane dzi ki stosowaniu ró nych instrumen-

tów wspierania rozwoju regionów, które w mniej lub bardziej intensywny spo-

sób oddzia uj  na powstawanie nowych przedsi biorstw (g ównie M P).

Instrumenty te mo na systematyzowa  z ró nych punktów widzenia, na-

tomiast przedmiotem niniejszego artyku u sta y si  te o charakterze finanso-

wym. Zaliczamy do nich: instrumenty stosowane przez system bankowy (kre-

dyty i po yczki), fundusze dor czeniowe, fundusze po yczkowe, fundusze kapi-

ta u zal kowego oraz pomoc publiczn . W artykule du  uwag  po wi cono 

równie  instrumentom wykorzystywanym przez jednostki samorz du teryto-

rialnego (JST) w stymulowaniu przedsi biorczo ci regionalnej. JST s  odpo-

                                                          
13 Wspieranie przedsi biorczo ci przez samorz d terytorialny, red. W. Ziemianowicz 

i in., Polska Fundacja Promocji i Rozwoju Ma ych i rednich Przedsi biorstw, Warszawa 2000,  
s. 34. 
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wiedzialne bowiem za tworzenie przyjaznych warunków dla powstawania  

i rozwoju przedsi biorstw w danym regionie. 
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FINANCIAL ASPECTS OF ENTREPRENEURSHIP  
IN THE REGIONAL DEVELOPMENT  

Abstract 

The main objective of this study is to identify the most important financial instru-

ments that affect the development of regional entrepreneurship. Regional Entre-

preneurship is one of the major concerns of the European Union and is directly related 

to regional development. The effectiveness and efficiency of the financial instruments 

available in the current economic reality determines the dynamics of the formation of 

new enterprises in the region. The study focused on a few key instruments, they are: 

used by banks, mutual funds, public aid and the instruments used by governments. 
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