1.4. POMOC ZE STRONY BIUR RACHUNKOWYCH
DLA FIRM SEKTORA M P W ZAKRESIE
POZYSKIWANIA FUNDUSZY POMOCOWYCH
I DZIAŁALNO CI NA RYNKACH UE
Marek Matejun

Funkcjonowanie sektora M P w warunkach integracji
europejskiej i pomoc biur rachunkowych w tym zakresie
Rozwój sektora M P w Polsce po II wojnie wiatowej przebiegał w sposób
bardzo nierównomierny. W okresie gospodarki centralnie planowanej ograniczano znacz co swobod prywatnej przedsi biorczo ci. Jej przejawy wyst powały jedynie w indywidualnym rolnictwie oraz w sferze prywatnego rzemiosła.
Rzeczywisty i dynamiczny rozwój przedsi biorczo ci dokonał si dopiero
w wyniku zapocz tkowanych po 1989 roku przemian strukturalnych i systemowych polskiej gospodarki. Transformacja ustrojowa i gospodarcza zapocz tkowała wówczas burzliwy rozwój sektora małych i rednich przedsi biorstw,
szczególnie w latach 1989–1993, kiedy to nast piła prawdziwa „eksplozja
przedsi biorczo ci”.
Uwa a si , e rozwój sektora M P jest jednym z najwa niejszych procesów
zachodz cych w gospodarce polskiej po 1989 roku. Mo na powiedzie , e drobna przedsi biorczo stała si swego rodzaju znakiem firmowym polskiego kapitalizmu [5, s. 53]. Ocen tak w znacznym stopniu uzasadnia skala rozwoju –
dotyczy on bezpo rednio wi kszo ci pracuj cych, a je li wzi po uwag ich
rodziny – dotyczy on wi kszo ci populacji Polski oraz innych krajów. Małe
i rednie przedsi biorstwa stanowi bowiem ponad 99% wszystkich przedsi biorstw w wi kszo ci rozwini tych krajów wiata [6, s. 9].
W Polsce kategoria małych i rednich przedsi biorców została wyra nie
wyodr bniona w definicji opartej na wła ciwo ciach ilo ciowych, która znajduje
si w ustawie o swobodzie działalno ci gospodarczej. Nale y zaznaczy , e
definicja ta spełnia wymogi prawa wspólnotowego i opiera si na przyj tym
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w nim rozumowaniu [1, s. 17]. Wyró niono tu trzy kategorie podmiotów, zaliczanych do sektora M P: mikro, małych oraz rednich przedsi biorców.
Analizuj c funkcjonowanie małych i rednich przedsi biorstw zwraca si
uwag na pozytywne funkcje realizowane przez te podmioty, zarówno w aspekcie gospodarczym, jak równie społecznym. Rola małych i rednich przedsi biorstw jest szczególnie du a w okresie transformacji gospodarczej i ustrojowej.
Podstawowym zadaniem dynamicznie rozwijaj cej si wtedy przedsi biorczo ci
jest wspomaganie i przyspieszanie towarzysz cych tym procesom przemianom,
zarówno w wymiarze gospodarczym, jak równie społecznym. Powstanie i rozwój sektora M P jest równie niezb dny do tego, aby upodobni struktur rynków i przemysłu do struktury gospodarczej krajów o rozwini tej gospodarce
rynkowej [7, s. 240].
Obecnie sektor małych i rednich przedsi biorstw uczestniczy w kolejnej
fazie swojego rozwoju, jak jest integracja gospodarcza i polityczna z Uni
Europejsk . Sytuacja ta implikuje wiele konsekwencji dla funkcjonowania tej
kategorii przedsi biorstw, a szanse jakie pojawiaj si w wyniku integracji powinny by wykorzystane dla rozwoju oraz wzmocnienia konkurencyjno ci
i innowacyjno ci tych podmiotów. Do potencjalnych szans wynikaj cych z integracji z Uni Europejsk mo na zaliczy [3, s. 180]:
- wzrost obrotów,
- wzrost eksportu,
- zwi kszenie zatrudnienia,
- rosn cy napływ kapitału zagranicznego,
- popraw infrastruktury technicznej,
- restrukturyzacj regionów rolniczych i peryferyjnych,
- wzmocnienie samorz dów lokalnych.
Mo liwo ci mo e tu by mi dzy innymi rozpocz cie lub zwi kszenie działania na jednolitym rynku europejskim, czy pozyskanie rodków z funduszy
pomocowych. Nale y pami ta , i Unia Europejska dysponuje szerokim wachlarzem działa na rzecz rozwoju małych i rednich przedsi biorstw. Problemem
mo e by natomiast zbyt mały zakres informacji o szansach i mo liwo ciach
wynikaj cych z integracji oraz ograniczony dost p do fachowej wiedzy specjalistów.
O skali znaczenia sektora M P dla gospodarki narodowej oraz procesów
społecznych mo e wiadczy wła nie fakt opracowywania i wdra ania ró norodnych strategii i programów wspieraj cych rozwój tego sektora gospodarki.
Programy takie przygotowywane s na ró nych poziomach, zarówno mi dzynarodowym, np. w ramach polityki Unii Europejskiej wobec małych i rednich
przedsi biorstw, na poziomie centralnym - krajowym, jako jeden z cz stkowych
celów polityki makroekonomicznej pa stwa oraz na szczeblu samorz dowym,
jako cel działa i programów jednostek samorz du terytorialnego. Ich wykonanie zapewniaj instytucje pomocowe, które wdra aj programy i ponosz odpo46
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wiedzialno za ich realizacj . Działaj one na poziomie mi dzynarodowym,
krajowym, regionalnym (wojewódzkim) a tak e na szczeblu lokalnym, jako
instytucje bezpo rednio współpracuj ce z małymi i rednimi przedsi biorstwami. Znaczna cz
organizacji działaj cych na rzecz przedsi biorczo ci działa na
zasadach niekomercyjnych. W ród tych instytucji mo na wyró ni takie jednostki wiadcz ce usługi na rzecz małych i rednich przedsi biorstw, jak organizacje pozarz dowe, organizacje przedsi biorców, a tak e instytuty badawcze,
czy placówki akademickie [4, s. 45].
Małe i rednie firmy powinny zatem współpracowa z instytucjami z otoczenia biznesu w celu wykorzystania szans wynikaj cych z procesów integracji.
Wyniki bada wskazuj jednak, e cz sto poziom tej współpracy nie jest wystarczaj cy [zob. np. 3, s. 198]. Pewnym kierunkiem działania mo e by nawi zanie współpracy w tym zakresie z instytucjami, które stale współpracuj z firmami sektora M P. Przykładem mog by biura rachunkowe, realizuj ce zadania z zakresu outsourcingu rachunkowo ci i doradztwa podatkowego. Wyniki
bada Instytutu Gallupa prowadzone na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju
Przedsi biorczo ci wskazuj , e firmy sektora M P do powszechnie korzystaj z usług biur rachunkowych. Usługi z zakresu rachunkowo ci i doradztwa podatkowego, wiadczone przez firmy zewn trzne s najbardziej popularne
w przypadku małych przedsi biorstw zatrudniaj cych do 49 pracowników. Natomiast skala tego zjawiska w odniesieniu do firm redniej wielko ci gwałtownie
maleje [2, s. 203].
Celem artykułu jest prezentacja i ocena roli biur rachunkowych w zakresie
pomocy dla firm sektora M P w sferze pozyskiwania funduszy pomocowych
i działalno ci na rynkach Unii Europejskiej.
Biura rachunkowe realizuj przede wszystkim zadania bezpo rednio zwi zane z funkcj rachunkowo ci, takie jak [9, s. 23-24]:
- sporz dzanie wszelkiego rodzaju ewidencji rachunkowych i podatkowych
dotycz cych podatku dochodowego, a tak e VAT,
- przetwarzanie dostarczonych danych ksi gowych wej ciowych do danych
wyj ciowych, potrzebnych do stworzenia wszelkiego rodzaju deklaracji podatkowych,
- prowadzenie cało ciowe lub cz stkowe spraw pracowniczych małych firm,
- przetwarzanie danych osobowych potrzebnych do stworzenia deklaracji ZUS,
- przetwarzanie danych potrzebnych do kontaktów z instytucjami finansowymi
(takimi, jak banki, firmy leasingowe, fundusze pomocowe)
- oraz funkcj doradztwa podatkowego, obejmuj c mi dzy innymi takie zadania jak [8, art. 2 ust. 1]:
- udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich
rzecz, porad, opinii i wyja nie z zakresu ich obowi zków podatkowych,
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- prowadzenie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, ksi g
podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz udzielanie im
pomocy w tym zakresie,
- sporz dzanie, w imieniu i na rzecz podatników, płatników i inkasentów, zezna i deklaracji podatkowych lub udzielanie im pomocy w tym zakresie.
Wydaje si jednak, e szeroki zakres zainteresowa oraz wiedza wła cicieli
i pracowników tych podmiotów pozwala na prowadzenie działalno ci równie
w innych obszarach. Mo na wymieni w ród nich mi dzy innymi:
- przekazywanie informacji na temat prawnych i organizacyjnych aspektów
działalno ci na terenie Unii Europejskiej,
- pomoc w wypełnianiu wniosków o pomoc finansow dla potrzeb finansowania europejskiego,
- przygotowywanie biznes planów i studiów wykonalno ci, niezb dnych
w procesie pozyskiwania rodków z funduszy europejskich.
Zadania takie mog w znacznym stopniu ułatwi funkcjonowanie małych
i rednich przedsi biorstw na jednolitym rynku europejskim. Wydaje si , e
mi dzy innymi z pomoc biur rachunkowych firmy sektora M P mog uzyska
istotne korzy ci rozwojowe oraz zwi kszy zakres i mo liwo ci swojego działania w warunkach integracji europejskiej.

Metodyka bada empirycznych i charakterystyka respondentów
Uwzgl dniaj c przedstawione powy ej uwarunkowania podj to w 2005 roku w Instytucie Zarz dzania Politechniki Łódzkiej badania ankietowe na temat
roli outsourcingu rachunkowo ci i doradztwa podatkowego w rozwoju małych
i rednich przedsi biorstw. Badania prowadzone były w ród podmiotów zaangaowanych w proces outsourcingu rachunkowo ci i doradztwa podatkowego –
zarówno w ród biur rachunkowych, jak równie w ród małych i rednich przedsi biorstw korzystaj cych z ich usług.
Podstawowym celem bada była analiza i ocena roli outsourcingu w zakresie rachunkowo ci i doradztwa podatkowego w rozwoju małych i rednich
przedsi biorstw oraz okre lenie zało e i wskazówek dla zapewnienia wła ciwej
współpracy pomi dzy podmiotami realizuj cymi ten proces. W ród celów
szczegółowych wyznaczono mi dzy innymi:
- identyfikacj czynników i kierunków rozwoju M P, które mog by stymulowane dzi ki outsourcingowi rachunkowo ci i doradztwa podatkowego,
- okre lenie korzy ci prorozwojowych, mo liwych do osi gni cia dzi ki
współpracy z biurami rachunkowymi.
Jako obszar przestrzenny bada wyznaczono mikroregion łódzki, okre lony
na podstawie kryterium administracyjnego jako miasto Łód wraz z s siednimi
powiatami: łódzkim-wschodnim, brzezi skim, pabianickim oraz zgierskim.
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W procesie badawczym wykorzystano obszerne kwestionariusze ankietowe.
Pierwszy z nich został skierowany do wspólników i wła cicieli biur rachunkowych. Przyj to, e prowadzone badania b d miały charakter ankiety bezporedniej. Ł cznie nawi zano kontakt ze 100 biurami rachunkowymi, z czego
w 65 przypadkach wła ciciele lub wspólnicy tych podmiotów zgodzili si na
udział w badaniu. Przekazano ł cznie 66 kwestionariuszy ankiet (w jednym biurze działaj cym jako spółka cywilna przekazano dwa kwestionariusze, po jednym dla ka dego ze wspólników), z czego - po wielu pro bach i telefonach otrzymano zwrot 37 ankiet, co daje wynik zwrotno ci wynosz cy 56%. Po weryfikacji otrzymanych materiałów wszystkie kwestionariusze zakwalifikowano do
ostatecznej analizy.
Kolejn cz ci procesu badawczego było przeprowadzenie bada w ród
wła cicieli i kadry mened erskiej małych i rednich przedsi biorców, b d cych
klientami biur rachunkowych analizowanych w poprzednim etapie. W tym celu
przygotowano drugi kwestionariusz ankiety. W tym etapie wykorzystano warstwowy dobór próby, a ankiety dla przedsi biorców były przekazywane za
po rednictwem biura rachunkowego. Ka demu z biur, które zgodziły si na
wzi cie udziału w badaniach przekazano od 2 do 30 ankiet dla klientów, w zale no ci od deklaracji wła ciciela biura rachunkowego odno nie zaanga owania
swoich klientów w proces badawczy.
Ł cznie przekazano biurom rachunkowym 321 kwestionariuszy ankiet dla
małych i rednich przedsi biorców, z czego otrzymano zwrot 113 ankiet, co daje
wynik zwrotno ci wynosz cy 35%. Po weryfikacji otrzymanych materiałów
3 kwestionariusze zostały odrzucone z powodu ra cych braków w udzielanych
odpowiedziach i w rezultacie do ostatecznej analizy zakwalifikowano 110 kwestionariuszy ankiet od małych i rednich przedsi biorców.
W badaniach wzi ło udział 37 wła cicieli biur rachunkowych oferuj cych
stał obsług zewn trzn dla małych i rednich przedsi biorstw w zakresie rachunkowo ci lub doradztwa podatkowego. Wła cicielkami biur były w wi kszoci kobiety (54% respondentów), wi kszo badanych osób była w wieku powyej 40 lat (70%). Wła ciciele biur rachunkowych w zdecydowanej wi kszo ci
legitymuj si wykształceniem wy szym (76% respondentów), przede wszystkim w kierunkach ekonomicznych.
Zdecydowana wi kszo analizowanych biur rachunkowych to najmniejsze
podmioty gospodarcze, mikro firmy zatrudniaj ce w 2005 roku od 1 do 9 pracowników. Stanowiły one 86% próby badawczej. W tej grupie zdecydowanie
najwi cej było jednak podmiotów zatrudniaj cych od 1 do 5 pracowników, które
stanowi 78% próby. W ród ankietowanych biur jedynie 2 podmioty stanowiły
firmy małe, zatrudniaj ce do 49 osób. Wszystkie podmioty spełniaj przy tym
definicj mikro, małych i rednich przedsi biorstw z ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej, równie z uwzgl dnieniem kryterium przychodowego,
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bilansowego i niezale no ci własno ciowej podmiotu. Badane biura rachunkowe
najcz ciej deklaruj lokalny (32%) i regionalny (46%) zasi g działania rynkowego. 46% biur rachunkowych bior cych udział w badaniach legitymuje si uprawnieniami do usługowego prowadzenia ksi g rachunkowych (certyfikat ksi gowy),
41% podmiotów posiada uprawnienia doradcy podatkowego, natomiast 13% - oba
rodzaje uprawnie . Zdecydowana wi kszo dostawców outsourcingowych posiada równie obowi zkowe ubezpieczenie od odpowiedzialno ci cywilnej w zwi zku z prowadzon działalno ci gospodarcz . Charakterystyka badanych biur rachunkowych została przedstawiona w tabeli 1. Biura rachunkowe, które wzi ły
udział w badaniach maj podpisane umowy o prowadzenie spraw ksi goworachunkowych ł cznie z 1660 małymi i rednimi przedsi biorstwami.
Tabela 1. Charakterystyka biur rachunkowych bior cych udział w badaniu
Rok zało enia firmy
do 1990
1991 – 1995
1996 – 2000
2001 – 2005
Wielko biura
bez pracowników
mikro
mała
Posiadane uprawnienia
doradca podatkowy
certyfikat ksi gowy
oba rodzaje

Procent
3,0%
44,5%
44,5%
8,0%
Procent
8%
86%
6%
Procent
41%
46%
13%

Forma organizacyjna
osoba fizyczna
spółka cywilna
sp. z o.o.

Procent
84%
5%
11%

Obszar działania
lokalny
regionalny
krajowy
Ubezpieczenie OC biura
posiada
nie posiada

Procent
32%
46%
22%
Procent
92%
8%

ródło: Opracowanie własne na podstawie wyników bada

W trakcie prowadzonych prac badawczych przeprowadzono równie ankiety
w 110 małych i rednich przedsi biorstwach, które powierzyły prowadzenie
swoich spraw ksi gowo-podatkowych na rzecz powy ej scharakteryzowanych
biur rachunkowych. Wi kszo badanych przedsi biorców to osoby fizyczne
prowadz ce działalno gospodarcz (68% respondentów). W ród innych form
organizacyjno prawnych analizowanych przedsi biorstw wyst powały spółki
cywilne (20%), zało one najcz ciej przez 2 wspólników, spółki z ograniczon
odpowiedzialno ci (9%), w tym przypadku najcz ciej 2 lub 3 osobowe, spółka
jawna, spółka akcyjna oraz stowarzyszenie (po 1%).
Respondentami byli tu wła ciciele lub mened erowie zarz dzaj cy przedsi biorstwem w imieniu i na rzecz wła cicieli. W badaniach wzi ło udział 103 włacicieli przedsi biorstw i 3 mened erów najemnych. (4 respondentów nie okreliło swojej relacji do zarz dzanych zasobów). Bezpo rednie reprezentowanie
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firm przez wła cicieli jest charakterystyczne dla sektora M P, w którym z reguły istnieje jedno własno ci i zarz dzania w przedsi biorstwie oraz nacechowanie społecznej struktury przedsi biorstwa przez osob wła ciciela. W badaniach
wzi li udział przede wszystkim m czy ni (63%), osoby w wieku 41-50 lat
(43%), z wykształceniem rednim (47%).
Zdecydowana wi kszo badanych przedsi biorstw to mikro przedsi biorstwa, spełniaj ce kryteria z ustawy o swobodzie działalno ci gospodarczej,
uwzgl dniaj c równie kryterium przychodowe i bilansowe oraz niezale no ci
wła cicielskiej podmiotu. Stanowi one 86% analizowanych podmiotów, z tym,
e w tej grupie dla potrzeb analiz wyodr bniono przedsi biorstwa prowadz ce
działalno bez zatrudniania pracowników (14%). W dalszych analizach, z powodu małej liczby rednich przedsi biorstw, dokonano poł czenia firm małych
i rednich w jedn grup małych/ rednich podmiotów.
Badane podmioty działaj przede wszystkim w sektorze usług (35%) oraz
handlu i produkcji (po 27%). S to w dominuj cej cz ci firmy o niewielkim
zasi gu działania, aktywne na rynku lokalnym (38%). Badane podmioty w wi kszo ci prowadz ewidencj ksi gow w formie podatkowej ksi gi przychodów
i rozchodów (71%) oraz ksi g handlowych (19%). Zdecydowana wi kszo
przedsi biorstw jest tak e podatnikami podatku od towarów i usług (95%). Charakterystyk badanych przedsi biorstw przedstawiono w tabeli 2.
Tabela 2. Charakterystyka małych i rednich przedsi biorstw bior cych udział w badaniu
Rok zało enia firmy
do 1990
1991 - 1995
1996 - 2000
2001 - 2005

Procent
16%
31%
31%
22%

Wielko firmy:
bez pracowników
mikro
mała
rednia
Obszar działania rynkowego:
lokalny
regionalny
krajowy
mi dzynarodowy
zagraniczny

Procent
14%
72%
12%
2%

Procent

38%
24%
26%
11%
1%

Forma organizacyjna
osoba fizyczna
spółka cywilna
spółka jawna
sp. z o.o.
spółka akcyjna
stowarzyszenie
Sektor działania:
handel
usługi
produkcja
budownictwo
Opodatkowanie/
ewidencja ksi gowa:
karta podatkowa
ryczałt
PIT – KPiR
PIT – ksi gi handlowe
CIT – ksi gi handlowe

Procent
68%
20%
1%
9%
1%
1%
Procent
27%
35%
27%
11%

Procent

1%
9%
71%
9%
10%

ródło: Opracowanie własne na podstawie wyników bada
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Charakterystyka badanego rodowiska biur rachunkowych oraz kooperuj cych z nimi małych i rednich przedsi biorców wskazuje, i współpraca ta dotyczy przede wszystkim najmniejszych podmiotów gospodarczych, firm mikro
wielko ci.

Wyniki bada empirycznych
W badaniach poddano analizie ofert obsługi zewn trznej ze strony biur
rachunkowych z uwzgl dnieniem usług pozwalaj cych wykorzysta efekty wynikaj ce z procesu integracji. W ofercie wszystkich badanych dostawców outsourcingowych znajduj si przede wszystkim usługi bezpo rednio zwi zane
z funkcj rachunkowo ci i doradztwa podatkowego, takie jak prowadzenie ksi gi przychodów i rozchodów, sporz dzanie deklaracji podatkowych, czy prowadzenie rejestrów sprzeda y i nabycia dla potrzeb VAT. W znacznym stopniu
w ofercie wyst puj jednak równie usługi nie zwi zane bezpo rednio z tym
obszarem. 70% badanych biur rachunkowych oferuje wsparcie przy wypełnianiu
wniosków o pomoc finansow , mi dzy innymi z funduszy Unii Europejskiej.
Nale y zwróci uwag , i dalsze 24% podmiotów zamierza rozszerzy swoj
ofert w okresie najbli szych 2-3 lat o takie usługi. Znacznie mniej dostawców
oferuje obecnie pomoc przy sporz dzaniu biznes planów lub studiów wykonalno ci, jednak a 38% podmiotów zamierza rozwin swoje mo liwo ci w tym
kierunku. Zakres oferty badanych biur rachunkowych oraz kierunki jej rozszerzania w okresie najbli szych 2-3 lat przedstawiono na rysunku 1.
Rysunek 1. Zakres obecnej oferty badanych biur rachunkowych i perspektywy jej
rozszerzenia
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Wypełnianie wniosków o pomoc finansow oraz opracowywanie biznes planów staje si cz sto podstawowym narz dziem umo liwiaj cym pozyskanie
rodków niezb dnych w procesie rozwoju małych i rednich przedsi biorstw.
Jest to funkcja szczególnie wa na w aspekcie pozyskiwania pomocy z funduszy
Unii Europejskiej. Chocia elementy te nie wyst puj powszechnie w obecnej
ofercie badanych biur rachunkowych, korzystnym wydaj si liczne deklaracje
biur rachunkowych odno nie rozszerzenia oferty w tym kierunku. Mo e to
w znacz cy sposób wzmocni rol biur rachunkowych w procesie rozwoju małych i rednich przedsi biorstw w perspektywie najbli szych kilku lat.
W badaniu zapytano respondentów z grupy małych i rednich firm o przyszłe
plany rozwojowe ich przedsi biorstw w perspektywie 3-5 lat. Okre lali oni ponadto wa no planowanych kierunków rozwoju w skali od 1 (bardzo niska wa no
kierunku rozwoju) do 4 (bardzo wa ny plan rozwojowy) oraz wskazywali, czy
oczekuj pomocy ze strony biura rachunkowego w realizacji tych planów.
Zdecydowanie najwi cej respondentów z grupy małych i rednich przedsi biorstw planuje w okresie najbli szych 3-5 lat zwi kszy swój udział w rynku
poprzez zwi kszanie sprzeda y (na ten kierunek rozwoju wskazało 94% przedsi biorców). Jest to jednocze nie najwa niejszy kierunek rozwojowy ze wszystkich zaproponowanych w ankiecie wariantów. Korzystnym, wa nym kierunkiem
rozwoju s równie plany wprowadzania na rynek nowych produktów oraz
zwi kszenie zatrudnienia w przedsi biorstwie.
Rysunek 2. Wybrane plany rozwojowe badanych małych i rednich przedsi biorstw
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Wa nym zamiarem rozwojowym badanych przedsi biorstw, cho nie tak
powszechnym jak poprzednie kierunki, jest równie pozyskanie rodków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej, pozwalaj cych mi dzy innymi na dokonanie kosztownych inwestycji infrastrukturalnych i zwi kszenie konkurencyjnoci podmiotów. Stosunkowo niewielka liczba badanych przedsi biorców planuje
takie przedsi wzi cia, jak rozwój organizacyjny w postaci utworzenia nowych
oddziałów, wej cie na rynki Unii Europejskiej, czy wdro enie systemów zarz dzania jako ci . Wybrane, przyszłe plany rozwojowe badanych firm z sektora
M P przedstawiono na rysunku 2.
Analiza wybranych planów rozwojowych zwi zanych z efektami integracji
z Uni Europejsk z punktu widzenia wielko ci firmy wskazuje, i wi ksze
przedsi biorstwa cz ciej planuj zarówno pozyskanie finansowania z funduszy
pomocowych UE, jak równie rozpocz cie lub zwi kszenie zakresu działania na
jednolitym rynku europejskim. Wybrane przyszłe plany rozwojowe badanych
przedsi biorstw zwi zane z mo liwo ciami wynikaj cymi z procesu integracji,
z punktu widzenia ich wielko ci przedstawiono na rysunku 3.
Rysunek 3. Wybrane plany rozwojowe badanych firm sektor M P z punktu widzenia
ich wielko ci
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W ankiecie dla firm sektora M P zapytano równie , czy przedsi biorcy
oczekuj od dostawców outsourcingowych w zakresie rachunkowo ci i doradztwa podatkowego pomocy w realizacji wy ej okre lonych kierunków rozwoju.
Mali i redni przedsi biorcy bior cy udział w badaniach oczekuj od biur rachunkowych pomocy przede wszystkim w zakresie pozyskiwania finansowania
z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (na pomoc ze strony biura wskazało
tu 69% respondentów planuj cych to przedsi wzi cie), tworzenia nowych filii
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b d oddziałów przedsi biorstwa, a tak e rozpocz cia lub zwi kszenia intensywno ci działa rynkowych na rynku europejskim.
Najwa niejsze kierunki pomocy ze strony biur rachunkowych miałyby zatem wspiera przedsi wzi cia rozwojowe mniej powszechne w ród przedsi biorców, jednak o stosunkowo du ym znaczeniu dla respondentów z sektora
M P. Niewielka liczba przedsi biorców oczekuje natomiast pomocy w najbardziej powszechnych i najwa niejszych planach rozwoju, dotycz cych takich
dziedzin, jak zwi kszanie sprzeda y, wprowadzanie nowych wyrobów i usług
oraz zwi kszenie zatrudnienia w przedsi biorstwie.
Zakres oczekiwa wła cicieli i mened erów małych i rednich przedsi biorstw planuj cych okre lone działania rozwojowe w zakresie pomocy ze strony biur rachunkowych przedstawiono na rysunku 4.
Rysunek 4. Zakres oczekiwa małych i rednich firm planuj cych okre lone działania
rozwojowe w zakresie pomocy ze strony biur rachunkowych w ich realizacji
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Z drugiej strony w badaniach poddano analizie gotowo biur rachunkowych
do pomocy swoim klientom w realizacji powy szych planów rozwojowych.
W ankiecie skierowanej do wła cicieli tych podmiotów respondenci oceniali,
czy ich biuro byłoby w stanie (obecnie lub w przyszło ci) pomóc małych i rednim przedsi biorcom w realizacji wy ej okre lonych zamierze .
Okazuje si , i badane biura rachunkowe deklaruj szeroki zakres pomocy
w tych kierunkach rozwoju swoich klientów, w których mali i redni przedsi -
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biorcy w najwi kszym stopniu oczekuj wsparcia od swoich outsourcingowych
partnerów. Dotyczy to przede wszystkim takich działa , jak:
- pozyskiwania rodków finansowych z funduszy pomocowych Unii Europejskiej,
- tworzenia nowych filii b d oddziałów przedsi biorstwa,
- rozpocz cia lub zwi kszenia zakresu działania na rynkach UE.
Oprócz bie cej gotowo ci do pomocy w tych działaniach, biura przewiduj
zwi kszenie tu swojej aktywno ci i zdolno ci pomocowych, zwłaszcza w zakresie wsparcia obejmuj cego działalno proeuropejsk , szczególnie wa n
w aspekcie zwi kszania konkurencyjno ci, siły rynkowej i innowacyjno ci polskiego sektora M P.
Deklarowane mo liwo ci pomocy ze strony biur rachunkowych w realizacji
planów rozwoju swoich klientów przedstawiono na rysunku 5.
Rysunek 5. Obecne i przewidywane mo liwo ci pomocy ze strony biur rachunkowych
w przykładowych kierunkach rozwoju swoich klientów
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Badaj c aktywno dostawców outsourcingowych w procesie wsparcia dla
realizacji planów rozwojowych swoich klientów poddano równie analizie
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oczekiwania przedsi biorców i mo liwo ci biur rachunkowych w zakresie stosowania konkretnych działa pomocowych w realizacji kierunków rozwoju.
Respondenci z sektora M P wskazali, e w zakresie pomocy ze strony biur
rachunkowych w realizacji wy ej wymienionych kierunków rozwojowych oczekuj przede wszystkim doradztwa podatkowego w realizacji planu (na te działania wskazało 78% respondentów z sektora M P) oraz wypełniania wniosków
pomocowych Unii Europejskiej (oczekiwane przez 44% przedsi biorców),
a tak e informowania o rodkach pomocowych z funduszy europejskich.
W ród innych działa , których realizacji mog w znacznym stopniu oczekiwa klienci mo na wymieni :
- doradztwo prawne w innych dziedzinach prawa (np. prawa gospodarczego,
cywilnego),
- przygotowywanie zestawie i analiz ekonomiczno-finansowych, np. dla potrzeb planów działalno ci gospodarczej lub rachunkowo ci zarz dczej,
- pomoc w wyborze i pozyskiwaniu zewn trznych ródeł finansowania, np.
z banków, funduszy po yczkowych, lub rodków pomocowych UE.
Zakres oczekiwa badanych przedsi biorców odno nie działa pomocowych
w planach rozwoju oraz poziom gotowo ci biur rachunkowych do ich realizacji
przedstawiono na rysunku 6.
Rysunek 6. Zakres oczekiwa badanych przedsi biorców odno nie działa pomocowych w planach rozwoju oraz poziom gotowo ci biur rachunkowych do ich realizacji
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Biura rachunkowe powinny by zatem przygotowane aby pomaga swoim
klientom w realizacji działa prorozwojowych, wynikaj cych z efektów integracji z Uni Europejsk . Dotyczy to przede wszystkim procesu pozyskiwania
rodków finansowych z funduszy pomocowych oraz prowadzenia działalno ci
rynkowej na jednolitym rynku europejskim.

Podsumowanie
Przedstawione powy ej wyniki bada ankietowych wiadcz o istotnej roli
biur rachunkowych w zakresie wykorzystania mo liwo ci wynikaj cych z integracji europejskiej dla małych i rednich przedsi biorstw. Prowadzone analizy
upowa niaj do sformułowania wniosków szczegółowych zaprezentowanych
poni ej:
1. W ofercie biur rachunkowych dominuj usługi zwi zane bezpo rednio
z realizacj funkcji rachunkowo ci i doradztwa podatkowego. Badane podmioty planuj rozszerzanie oferty swoich usług. Szczególnie korzystny jest
tu fakt, e planuj rozwin ofert w stron takich usług jak przygotowywanie planów działalno ci gospodarczej oraz wniosków o pomoc finansow z
UE, co mo e zapewni istotne korzy ci i umo liwi rozwój firm sektora
M P wynikaj cy z efektów integracji europejskiej.
2. Niemal połowa badanych przedsi biorców planuje pozyska rodki finansowe z funduszy pomocowych UE. Celem 31% ankietowanych jest równie
rozpocz cie lub zwi kszenie zakresu działania rynkowego na terenie UE.
Wielu małych i rednich przedsi biorców oczekuje przy tym pomocy ze
strony swojego biura rachunkowego w realizacji powy szych kierunków
rozwoju, szczególnie w zakresie pozyskiwania finansowych rodków pomocowych.
3. Badane biura rachunkowe deklaruj pomoc swoim klientom w realizacji
powy szych kierunków rozwoju. Cho obecnie mniej ni połowa dostawców jest w stanie zaoferowa działania wspieraj ce, to jednak w najbli szym
czasie zdecydowana wi kszo biur rachunkowych zamierza posiada
w swojej ofercie usługi wspieraj ce działania wynikaj ce z efektów integracji europejskiej.
4. Ponad 80% biur rachunkowych bior cych udział w badaniach oferuje konkretn pomoc przy wypełnianiu wniosków o pomoc europejsk ,. W mniejszym stopniu s one w stanie informowa o rodkach pomocowych z UE
oraz pomóc w wyborze i pozyskaniu europejskich rodków finansowych.
W tym przypadku jednak mniej ni połowa przedsi biorców planuj cych
wykorzysta szanse wynikaj ce z integracji zamierza zwróci si do biur rachunkowych z pro b o pomoc.
W celu zwi kszenia atrakcyjno ci swojej oferty biura rachunkowe powinny
zatem informowa swoich klientów o mo liwo ciach skorzystania z pomocy
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w zakresie pozyskiwania rodków pomocowych z UE oraz zwi kszania zakresu
działa na jednolitym rynku europejskim.
Wydaje si , i w przypadku niewystarczaj cych mo liwo ci lub zakresu
oferty biura rachunkowe mog próbowa nawi za kontakty z innymi podmiotami realizuj cymi pomoc dla sektora M P w celu zabezpieczenia wy ej zidentyfikowanych potrzeb rozwojowych małych i rednich przedsi biorstw.
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