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WST9P
Ostatnie °wier°wiecze XX wieku moČna uzna°
za okres renesansu maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw (dalej skrót: MgP). Od tego czasu kierunki polityki na rzecz przedsi¿biorczoïci oraz
maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw znacznie
ewoluowaÙy. Na przestrzeni ostatnich dwóch
dekad Wspólnota Europejska realizowaÙa pi¿°
wieloletnich programów na rzecz maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw oraz podj¿Ùa szereg dziaÙaÚ
szczegóÙowych wspierajcych przedsi¿biorczoï°
i innowacyjnoï°. Celem artykuÙu jest prezentacja
oraz analiza najwaČniejszych kierunków dziaÙaÚ Unii Europejskiej na rzecz maÙych i ïrednich
przedsi¿biorstw od lat 80. XX wieku aČ po obecny okres programowania polityki wspólnotowej,
tj. lata 2007-2013.
Do niedawna kaČdy z krajów czÙonkowskich
UE posÙugiwaÙ si¿ wÙasnymi kryteriami sÙuČcymi do zaliczania przedsi¿biorstw do grupy MgP.
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Wprawdzie nie miaÙo to znaczenia dla wewn¿trznej polityki gospodarczej, lecz fakt ten staÙ si¿ przeszkod przy formuÙowaniu
programów europejskich. Dlatego teČ w 1996 roku Komisja Europejska wprowadziÙa rekomendacj nr 107/96 jednolit definicj¿ maÙego i ïredniego przedsi¿biorstwaȺ1. Zgodnie z t definicj maÙymi
i ïrednimi byÙy przedsi¿biorstwa speÙniajce Ùcznie trzy warunki,
z których pierwszy dotyczyÙ ïredniorocznego zatrudnienia, drugi –
kryterium finansowego (roczny obrót lub suma bilansowa), a trzeci – niezaleČnoïciȺ2. W 2003 roku Komisja przyj¿Ùa nowe wytyczne
w zakresie definiowania MgP, które weszÙy w Čycie z dniem 1 stycznia 2005 rokuȺ3. Nowe zalecenie Komisji, w porównaniu z rekomendacj z roku 1996, uwzgl¿dniÙo kategori¿ mikroprzedsi¿biorstw
oraz zwi¿kszyÙo progi graniczne dla kryteriów finansowych. Kryterium niezaleČnoïci zastpione zostaÙo natomiast przez kryterium
powizaÚ. Dotychczasowy podziaÙ na przedsi¿biorstwa niezaleČne
(a wi¿c kwalifikujce si¿ do sektora MgP) oraz przedsi¿biorstwa
zaleČne zastpiony zostaÙ przez trzy zdefiniowane typy powizaÚ
(przedsi¿biorstwa autonomiczne, przedsi¿biorstwa partnerskie
oraz przedsi¿biorstwa zwizane). Bycie przedsi¿biorstwem partnerskim lub zwizanym nie wyklucza przynaleČnoïci do sektora
MgP. W takiej sytuacji wartoïci progowe dla wszystkich powizanych przedsi¿biorstw naleČy zsumowa°, a jeïli wynik nadal mieïci si¿ w ustalonych progach, to dane przedsi¿biorstwo zalicza si¿
do sektora MgP. Do sektora MgP zalicza si¿ „jakkolwiek jednostk¿
gospodarcz bez wzgl¿du na form¿ organizacyjno-prawn, wÙczajc samozatrudnionych oraz firmy rodzinne dziaÙajce w rzemioïle i innych dziedzinach, ale równieČ spóÙki i zrzeszenia regularnie
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1

Por. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 96/280/EC z dnia 3 kwietnia 1996 r.
dotyczce definicji maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw, Dz. Urz. WE L 107
z 30.04.1996.

2

Por. A. Surdej, Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej wobec maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie” nr 606 (2004), s. 36.

3

Por. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 2003/361/EC z dnia 6 maja 2003 r.
dotyczce definicji maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw, Dz. Urz. WE L 124
z 30.05.2003.
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prowadzce dziaÙalnoï° gospodarcz”Ⱥ4, która speÙnia ustalone kryteria (por. tab. 1).
Tabela 1. Wspólnotowa definicja maÙego i ïredniego przedsi¿biorstwa

Lp. Wielkoï°
przedsi¿biorstwa
1
grednioroczne
zatrudnienie
2a Roczne obroty
(przychody ze
lub sprzedaČy)
2b Suma bilansowa
(aktywa roczne)
3
Typy powizaÚ

mikro

maÙe

ïrednie

< 10 osób

< 50 osób

< 250 osób

< 2 mln euro

< 10 mln euro

< 50 mln euro

< 2 mln euro

< 10 mln euro

< 43 mln euro

Trzy typy zaleČnoïci przedsi¿biorstw:
– przedsi¿biorstwa autonomiczne ( < 25%),
– przedsi¿biorstwa partnerskie (ǃ 25% oraz ǂ 50%),
– przedsi¿biorstwa zwizane (> 50%).

ródÙo: opracowanie wÙasne na podstawie Zalecenia Komisji Europejskiej
nr 2003/361/EC z dnia 6 maja 2003 r. dotyczcego definicji maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw, Dz. Urz. WE L 124 z 30.05.2003, s. 36-41, [w:] K. Wach,
Nowe kryteria klasyfikacji maÙego i ïredniego przedsi¿biorstwa w ustawodawstwie
unijnym, „Ekonomika i Organizacja Przedsi¿biorstwa” 2004, nr 5 (652), s. 38.

Ch. Dannreuther uznaÙ, Če tworzenie si¿ ram wspólnotowej polityki na rzecz maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw przypada na lata
1982-1988, a jednoczeïnie wyróČniÙ trzy etapy w ewolucji wspólnotowej polityki na rzecz przedsi¿biorczoïciȺ5:
– etap 1: lata 1982-1988 – ustalenie ram polityki UE wobec MgP;
– etap 2: lata 1988-1992 – formalizacja polityki UE wobec MgP;
– etap 3: 1992 – obecnie – konkretyzacja polityki UE wobec MgP.
Rozwój wspólnotowej polityki wobec maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw moČna przedstawia° na wiele róČnych sposobów (ta róČnorodnoï° jest widoczna w literaturze przedmiotu). Ze wzgl¿dów
pragmatycznych uzasadnionym wydaje si¿ przyj¿cie systematyzacji
4

Commission Recommendation 2003/361/EC of 6 May 2003, Annex: Definition of Micro, Small and Medium-sized Enterprises adopted by the Commission,
Dz. Urz. L 124, 20.05.2003, Article 1, s. 39.

5

Por. Ch. Dannreuther, Discrete Dialogues and the Legitimation of EU SME Policy, „Journal of European Public Policy” 1999, vol. 6, no. 3, s. 436.
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opartej na okresach programowania tej polityki w Unii Europejskiej. Uwzgl¿dniajc to kryterium, moČna zatem przyj° nast¿pujce okresy w rozwoju polityki UE wobec MgP:
1. Do 1983 roku – zalČki wspólnotowej polityki na rzecz MgP.
2. Lata 1983-1986 – wst¿pne okreïlenie dziaÙaÚ na rzecz MgP.
3. Lata 1987-1989 – program dziaÙaÚ na rzecz MgP (tzw. zerowy
program).
4. Lata 1990-1993 – I Zintegrowany Program na rzecz MaÙych
i grednich Przedsi¿biorstw i RzemiosÙa.
5. Lata 1994-1996 – II Zintegrowany Program na rzecz MaÙych
i grednich Przedsi¿biorstw i RzemiosÙa.
6. Lata 1997-2000 – III Wieloletni Program na rzecz MaÙych i grednich Przedsi¿biorstw (III MAP).
7. Lata 2001-2006 – IV Wieloletni Program na rzecz Przedsi¿biorstw
i Przedsi¿biorczoïci (IV MAP).
8. Lata 2007-2013 – V Program na rzecz Przedsi¿biorczoïci i Innowacji (V EIP).

POCZ&TKI WSPÓLNOTOWEJ POLITYKI NA RZECZ MgP
DO 1986 ROKU
Pocztki wspólnotowej polityki na rzecz maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw si¿gaj drugiej poÙowy lat 70. XX wieku. W 1973 roku
Komisja Europejska stworzyÙa sie° Biur Kojarzenia Przedsi¿biorstw
BRE (Bureau de Rapprochemenet d’Enterprises), które funkcjonowaÙy
do 2001 roku, kiedy to zostaÙy wcielone do sieci Euro Info (funkcjonujcej od roku 1987)Ⱥ6. Ich zadaniem byÙa promocja wspóÙpracy
mi¿dzynarodowej oraz pomoc w poszukiwaniu partnerów gospodarczych, zwÙaszcza dla maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw, czyli
wspieranie internacjonalizacji sektora MgP. W latach 1978-1982 instytucje wspólnotowe wydawaÙy rozmaite komunikaty na temat
roli maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw oraz podejmowano liczne
dyskusje, miaÙy one jednak charakter co najwyČej postulatywny.

6
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Por. Evaluation of the BC-NET and BRE Networks. Final Report, Technopolis
Ltd. UK, Brighton – May 2000, s. 6.
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Na podstawie deklaracji Parlamentu Europejskiego rok 1983
uznano za Europejski Rok MgP i RzemiosÙa (1983 EYSME), a dat¿
t¿ cz¿ï° autorów uznaje za oficjalny pocztek polityki UE wobec
MgP. W latach 1982-1983 nakreïlono ogólne dziaÙania Wspólnoty na rzecz MgP w formie niesformalizowanego programu, który
obejmowaÙ trzy podstawowe dziaÙania. ChociaČ MgP obj¿te zostaÙy
specjalnymi reguÙami konkurencji, to mogÙy by° wspierane ze ïrodków publicznych na uprzywilejowanych zasadach. StaÙo si¿ tak,
gdyČ w stosunku do MgP zastosowano zasad¿ tak zwanych umów
o mniejszym znaczeniu (minor agreements).
Pierwsza wspólnotowa polityka na rzecz maÙych i ïrednich
przedsi¿biorstw (Community Policy towards SMEs) sformuÙowana
zostaÙa i przyj¿ta na lata 1983-1987. Ogólne ramy dziaÙaÚ na rzecz
sektora MgP obejmowaÙy trzy celeȺ7:
1. Poprawa warunków rynkowych i administracyjnych.
2. Rozszerzenie moČliwoïci finansowania.
3. Wsparcie dla innowacji i usprawnienia zarzdzania.
W dniach 2-3 grudnia 1985 roku na szczycie w Luksemburgu
Rada Europejska zadecydowaÙa o wprowadzeniu badania wpÙywu propozycji nowych przepisów Wspólnoty na MgP (tzw. impact
assessment) oraz o rozpocz¿ciu dziaÙaÚ uproszczajcych procedury
administracyjne, prawne i podatkowe. W efekcie tej decyzji Komisja Europejska w 1986 roku powoÙaÙa ZespóÙ Zadaniowy ds. MgP
(Small Business Task Force), który miaÙ zajmowa° si¿:
– opracowaniem programu koordynujcego wszelkie dziaÙania
Komisji dotyczce MgP (prawo wspólnotowe, finanse, analizy,
transfer know-how);
– harmonizacj polityk narodowych i polityki Wspólnoty;
– opracowaniem systemu wspóÙpracy z organizacjami reprezentujcymi MgP;
– pomoc w tworzeniu struktur i programów rozwizujcych
realne problemy firm sektora MgP.

7

Por. The Community and Small and Medium-Sized Enterprises, „European
File” 1983, no. 6, s. 1-8.
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POLITYKA NA RZECZ PRZEDSI9BIORCZOgCI
W LATACH 1987-1989
W dniu 3 listopada 1986 roku Komisja Europejska przyj¿Ùa w formie
rezolucji Program DziaÙaÚ dla MgP na lata 1987-1989 (tzw. program
zerowy). Program ten skÙadaÙ si¿ z dwóch komponentów, z których
pierwszy dotyczyÙ poprawy otoczenia biznesu, a drugi zaspokojenia wybranych potrzeb przedsi¿biorstw z sektora MgP. Program
przewidywaÙ nast¿pujce kierunki dziaÙaÚȺ8:
– promowanie ducha przedsi¿biorczoïci;
– upowszechnianie pozytywnego etosu przedsi¿biorcy oraz szkolenie mÙodzieČy;
– poprawa otoczenia administracyjnego;
– monitorowanie barier rozwoju MgP na rynku wewn¿trznym;
– tworzenie struktur sprzyjajcych uczciwej konkurencji;
– upraszczanie przepisów podatkowych;
– poprawa i wzmocnienie funkcjonowania sieci spoÙecznych
(kooperacja);
– szkolenia z zakresu absorpcji nowych technologii;
– dwustronna wymiana informacji na linii Komisja Europejska –
organizacje reprezentujce MgP;
– promocja eksportu i uÙatwienie dost¿pu do rynków krajów
trzecich;
– wsparcie zakÙadania nowych przedsi¿biorstw i stosowania
innowacji;
– wspieranie wspóÙpracy mi¿dzy przedsi¿biorstwami i mi¿dzy
regionami;
– wsparcie i poprawa dost¿pu do zewn¿trznych ĊródeÙ
finansowania.
W 1987 roku Komisja Europejska zainicjowaÙa powstanie dwóch
sieci wspierajcych MgP. Pierwsza z nich to sie° centrów informacji europejskiej Euro Info Centre (EIC). Jej dziaÙalnoï° sprowadzaÙa
si¿ do trzech zadaÚ, którymi byÙy: informowanie, doradztwo oraz
8
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Por. M. Ström, The European Union and the Policy in favour of Small and Medium-Sized Enterprises, seria: „Entrepreneurship Policy for the Future” –
special edition, Swedish Foundation for Small Business Research, Stockholm – Örebro 2001, s. 4-5.
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szkolenia dla MgP. Z kolei Sie° WspóÙpracy Gospodarczej BC-NET
(Business Cooperation Network) wspieraÙa transgraniczn wspóÙprac¿ mi¿dzy maÙymi i ïrednimi przedsi¿biorstwami, jednak jej usÙugi
byÙy cz¿ïciowo odpÙatne. Biura tworzce t¿ sie° zostaÙy w 2001 roku
wcielone do sieci Euro Info.
W 1989 roku Wspólnota, chcc przygotowa° przedsi¿biorstwa
do nowych jakoïciowo warunków dziaÙania zwizanych z funkcjonowaniem rynku wewn¿trznego, podj¿Ùa decyzj¿ o utworzeniu
XXIII Dyrekcji Generalnej zajmujcej si¿ wyÙcznie dziaÙalnoïci na
rzecz MgP (DG XXIII Enterprise Policy, Trade, Tourism and Cooperatives – obecnie nazwa zostaÙa skrócona do DG Enterprise and Industry – Dyrekcja Generalna ds. Przedsi¿biorstw i PrzemysÙu).

POLITYKA NA RZECZ MgP W LATACH 1990-1993
W dniu 28 lipca 1989 roku Rada Europejska podj¿Ùa decyzj¿ o wprowadzeniu I Zintegrowanego Programu na rzecz MaÙych i grednich
Przedsi¿biorstw oraz RzemiosÙa na lata 1990-1993 (Integrated Programme in favour of SMEs and the Craft Sector)Ⱥ9. Program ten byÙ uaktualniany w 1991 rokuȺ10 na podstawie przyj¿tej uprzednio przez
Rad¿ rezolucjiȺ11. Na realizacj¿ tego programu przeznaczono 110
mln ECU. DziaÙania przewidziane do realizacji w ramach tego programu obejmowaÙyȺ12:

9

Por. Council Decision 89/490/EEC of 28 July 1989 on the improvement of
the business environment and the promotion of the development of enterprises, and in particular small and medium-sized enterprises, in the Community, OJ L 239 of 28.07.1989, s. 33.

10

Por. Council Decision 91/319/EEC of 18 June 1991 revising the programme
for the improvement of the business environment and the promotion of
the development of enterprises, and in particular small and medium-sized
enterprises, in the Community, OJ L 175 of 04.07.1991, s. 32.

11

Por. Council resolution of 27 May 1991 on the action programme for small
and medium-sized enterprises, including craft industry enterprises, OJ C 16
of 05.06.1991, s. 3.

12

Por. B. MikoÙajczyk, Infrastruktura finansowa MgP w krajach Unii Europejskiej,
Difin, Warszawa 2007, s. 52-53.
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– usuni¿cie nadmiernych administracyjnych, finansowych
i prawnych przeszkód, które utrudniaj rozwój i powstawanie przedsi¿biorstw;
– informowanie oraz pomoc kierowana do przedsi¿biorstw w zakresie polityki; regulacji prawnych oraz czynnoïci podejmowanych przez Wspólnot¿ oraz kraje czÙonkowskie;
– zach¿canie do kooperacji mi¿dzy przedsi¿biorstwami, a w szczególnoïci mi¿dzy przedsi¿biorstwami z róČnych regionów.

POLITYKA NA RZECZ MgP W LATACH 1994-1996
W dniu 14 czerwca 1993 roku Rada Europejska podj¿Ùa decyzj¿
o wznowieniu wczeïniej obowizujcego programu poprzez wprowadzenie II Zintegrowanego Programu na rzecz MaÙych i grednich
Przedsi¿biorstw i RzemiosÙa na lata 1994-1996, zwanego równieČ
Wieloletnim Programem dla MgP (SME Multiannual Programme)Ⱥ13.
Na realizacj¿ tego programu przewidziano 112,2 mln ECU, cho° faktyczny budČet wsparcia MgP byÙ o wiele wi¿kszy, gdyČ podana kwota nie uwzgl¿dniaÙa dziaÙaÚ wspierajcych przewidzianych w równolegÙych programach. Dla przykÙadu budČet projektu Inicjatyw
Wspólnotowych na rzecz MgP (Community Initiatives for SMEs) na lata
1994-1999 wynosiÙ 1 mld ECUȺ14. II Zintegrowany Program skÙadaÙ si¿
z dwóch cz¿ïci, z których pierwsza dotyczyÙa koordynacji dziaÙaÚ na
poziomie wspólnotowym w zakresie poprawy ogólnych cech otoczenia biznesu, a druga przewidywaÙa bezpoïredni pomoc dla maÙych
i ïrednich przedsi¿biorstw. Program obejmowaÙ 8 celówȺ15:
– uwzgl¿dnianie potrzeb przedsi¿biorstw na etapie tworzenia
wspólnotowego ustawodawstwa;
– poprawa warunków transferu wÙasnoïci przedsi¿biorstw;
– poprawa otoczenia fiskalnego dla MgP;
– poprawa okresów pÙatnoïci naleČnoïci pomi¿dzy przedsi¿biorcami;
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13

Por. Integrated Programme in favour of SMEs and the Craft Sector, Communication for the Council of 3 June 1994, COM(94) 207 final, Brussels
1994.

14

Por. tamČe, s. 8.

15

Por. tamČe, s. 21-34.
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– udogodnienia w tworzeniu nowym miejsc pracy zwÙaszcza
w usÙugach lokalnych oraz ochronie ïrodowiska;
– polepszenie dost¿pu do finansowania, a zwÙaszcza kredytowania MgP;
– wsparcie kooperacji mi¿dzy przedsi¿biorstwami z sektora MgP;
– wspomaganie poprawy jakoïci zarzdzania w MgP.

POLITYKA NA RZECZ MgP W LATACH 1997-2000
Na podstawie decyzji Rady z dnia 9 grudnia 1996 roku przyj¿to
III Wieloletni Program na rzecz MaÙych i grednich Przedsi¿biorstw
na lata 1997-2000 (Third Multiannual Programme for Small and Medium-sized Enterprises in the European Union 1997-2000)Ⱥ16. BudČet
tego programu wynosiÙ 127 mln ECU.
We wrzeïniu 1997 roku Komisja Europejska powoÙaÙa grup¿
BEST (Business Environment Simplification Task Force), czyli ZespóÙ
Zadaniowy do spraw Tworzenia grodowiska Przyjaznego dla Biznesu. Zadaniem grupy BEST, w której skÙad, oprócz reprezentantów Komisji Europejskiej, wchodzili takČe reprezentanci organizacji
przedsi¿biorców i rzdów poszczególnych paÚstw, byÙo przygotowanie raportu wskazujcego sposoby ulepszania praw i regulacji
obowizujcych przedsi¿biorstwa.
Z dniem 1 stycznia 2000 roku Komisja Europejska pod przewodnictwem Romano Prodiego utworzyÙa now dyrekcj¿ generaln – DG
ds. przedsi¿biorczoïci i przemysÙu (DG EnterpiseȺ17 and Industry), która
powstaÙa z poÙczenia trzech uprzednio funkcjonujcych struktur (DG
III ds. PrzemysÙu, DG XXIII ds. MgP oraz Dyrektoriatu ds. Innowacji
dziaÙajcego w ramach DG X ds. SpoÙeczeÚstwa Informacyjnego).
16

Por. Council Decision 97/15/EC of 9 December 1996 on a third multiannual
programme for small and medium-sized enterprises (SMEs) in the European Union, Dz. Urz. WE L 6 z 10.01.1997, s. 25-31.

17

Angielskie sÙowo enterprise w literalnym znaczeniu w brytyjskim angielskim oznacza przedsi¿biorstwo oraz przedsi¿biorczoï°, cho° ostatnio
w brytyjskim angielskim upowszechniÙo si¿ sÙowo wyst¿pujce wczeïniej
jedynie w amerykaÚskim angielskim entrepreneurship dla przedsi¿biorczoïci. Oficjalna nazwa tej DG w j¿zyku angielskim wedÙug SÙuČb Lingwistycznych KE to DG ds. Przedsi¿biorstw i PrzemysÙu.
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Na szczycie Rady Europejskiej w portugalskiej miejscowoïci
Santa Maria de Feira w dniach 19-20 czerwca 2000 roku paÚstwa
czÙonkowskie przyj¿Ùy Europejsk Kart¿ MaÙych Przedsi¿biorstw
(European Charter for Small Enterprises)Ⱥ18. Karta uznaje maÙe przedsi¿biorstwa za „kr¿gosÙup europejskiej gospodarki” oraz za gÙówny
czynnik rozwoju innowacyjnoïci, zatrudnienia, jak równieČ spoÙecznej i lokalnej integracji w Europie. W Karcie zapisano 10 kierunków dziaÙaÚ, które maj by° realizowane zarówno na szczeblu UE,
jak i na szczeblu paÚstw czÙonkowskich. S toȺ19:
1. KsztaÙcenie i szkolenie z zakresu przedsi¿biorczoïci.
2. Mniejsze koszty i szybsze rozpocz¿cie dziaÙalnoïci.
3. Sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy.
4. Dost¿pnoï° umiej¿tnoïci.
5. Usprawnienie dost¿pu w trybie online.
6. Szersza dziaÙalnoï° wychodzca poza jednolity rynek.
7. Kwestie opodatkowania i finansowe.
8. Zwi¿kszenie moČliwoïci technologicznych maÙych przedsi¿biorstw.
9. Skuteczniejsze modele handlu elektronicznego i najlepsze
wsparcie dla maÙych przedsi¿biorstw.
10. Rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów
maÙych przedsi¿biorstw na szczeblu Unii Europejskiej i poszczególnych paÚstw.

POLITYKA NA RZECZ MgP W LATACH 2001-2006
Na podstawie decyzji Rady z dnia 20 grudnia 2000 roku przyj¿to
IV Wieloletni Program na rzecz Przedsi¿biorstw i Przedsi¿biorczoïci na lata 2000-2005 / 2006 (Fourth Multiannual Programme for Enterprise and Entrepreneurship and in particular for Small and Medium-Sized
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Europejska Karta MaÙych Przedsi¿biorstw zostaÙa pierwotnie wydana jako
zaÙcznik III do wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej, które odbyÙo
si¿ w Santa Maria da Feira w dniach 19-20 czerwca 2000 roku, na prawach
maszynopisu.

19

Por. Europejska Karta MaÙych Przedsi¿biorstw, Urzd Oficjalnych Publikacji
Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2004, s. 10-15.
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Enterprises 2001-2005)Ⱥ20. Program pocztkowo przeznaczony byÙ na
5 lat, jednak zostaÙ on przedÙuČony o rok – do koÚca 2006 roku tak,
aby pokrywaÙ si¿ ze wspólnotowym okresem programowania. BudČet tego programu wynosiÙ 538,5 mln euro (pocztkowo 450 mln
euro do 2005 roku, jednak w zwizku z przedÙuČeniem programu
o rok zwi¿kszono jego budČet). W artykule drugim przytoczonego
aktu okreïlone zostaÙy nast¿pujce cele tego programu:
– promocja wzrostu i konkurencyjnoïci przedsi¿biorstw w gospodarce opartej na wiedzy;
– promocja przedsi¿biorczoïci;
– uproszczenie i poprawa ram administracyjno-prawnych dla prowadzenia dziaÙalnoïci gospodarczej w taki sposób, aby nastpiÙ znaczny wzrost badaÚ, wdraČania innowacji i powstawania
przedsi¿biorstw;
– poprawa finansowego otoczenia biznesu, a zwÙaszcza MgP;
– zapewnienie przedsi¿biorstwom lepszego dost¿pu do wspólnotowych usÙug wspierajcych, programów i sieci wspierania
biznesu oraz koordynacja tej pomocy.
W listopadzie 2005 roku wiceprzewodniczcy Komisji Europejskiej Günter Verheugen ustanowiÙ coroczny konkurs Europejskie
Nagrody Przedsi¿biorczoïci (European Enterprise Awards, EEA)Ⱥ21, które honoruj i nagradzaj wyróČniajce si¿ inicjatywy wspierajce
przedsi¿biorczoï° na poziomie regionalnym. Do tej pory odbyÙy si¿
trzy edycje konkursu w 2006, 2007 oraz 2008 roku. „Europejskie Nagrody Przedsi¿biorczoïci s wyrazem uznania i nagrod za doskonaÙoï° w dziedzinie inicjatyw wspomagajcych przedsi¿biorczoï° na
poziomie regionalnym”Ⱥ22. Celami szczegóÙowymi konkursu sȺ23:
– rozpoznanie pomyïlnych dziaÙalnoïci i inicjatyw podj¿tych
w celu wspierania przedsi¿biorstw i przedsi¿biorczoïci;
20

Por. Council Decision 2000/819/EC of 20 December 2000 on a multiannual programme for enterprise and entrepreneurship, and in particular for
small and medium-sized enterprises (SMEs) (2001-2005), Dz. Urz. WE L
333 z 29.12.2000, s. 84-91.

21

Por. <http://www.european-enterprise-awards.org> (dost¿p: 29.12.2008).

22

Europejskie nagrody Przedsi¿biorczoïci 2007, Komisja Europejska – Dyrekcja
generalna ds. Przedsi¿biorstw i PrzemysÙu, Bruksela 2007, s. 4.

23

Por. tamČe.
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– wskazanie i wyróČnienie najlepszych przykÙadów polityki (best
policy) i praktyk (best practice) w zakresie przedsi¿biorczoïci;
– zwi¿kszanie ïwiadomoïci waČnej roli, jak odgrywaj przedsi¿biorcy w gospodarce rynkowej i spoÙeczeÚstwie;
– zach¿canie i inspirowanie potencjalnych przedsi¿biorców.
Majc na uwadze niski poziom internacjonalizacji europejskich
MgP, Komisja Europejska pod koniec 2006 roku powoÙaÙa grup¿
BEST ds. wsparcia internacjonalizacji MgP. Efektem pracy grupy
eksperckiej byÙ raport Wspieranie internacjonalizacji MgP, który ukazaÙ si¿ pod koniec 2007 rokuȺ24. Zalecenia pÙynce z raportu byÙy
nast¿pujceȺ25:
– efektywna polityka rzdowa powinna uwzgl¿dnia° dwa oddzielne pola oddziaÙywania – z jednej strony obecnych przedsi¿biorców sektora MgP, pomagajc im przezwyci¿Ča° bariery
internacjonalizacji, z drugiej zaï potencjalnych przedsi¿biorców
z sektora MgP, zapewniajc im edukacj¿ j¿zykow oraz edukacj¿
w zakresie przedsi¿biorczoïci;
– kaČdy kraj czÙonkowski powinien opracowa° wÙasn strategi¿
promocji umi¿dzynarodowienia MgP;
– wsparciem powinna by° obj¿ta jak najwi¿ksza liczba MgP, a powinno ono dotyczy° przezwyci¿Čania trzech najwi¿kszych barier internacjonalizacji – braku ïrodków finansowych, braku
umiej¿tnoïci oraz braku informacji;
– wspieranie dziaÙalnoïci MgP na europejskim rynku wewn¿trznym powinno by° przyczynkiem do ich rozwoju i ekspansji na
rynki pozaunijne.

POLITYKA NA RZECZ MgP W LATACH 2007-2013
W najnowszym okresie programowania nastpiÙa znaczca zmiana w polityce UE na rzecz MgP. W ramach przyj¿tego w dniu
6 kwietnia 2005 roku przez Rad¿ i Parlament Europejski Programu
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Por. Supporting of the Internationalization of SMEs, Final Report of the Expert
Group, European Commission – DG Enterprise and Industry, Brussels –
December 2007.

25

Por. tamČe, s. 4-5.
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Ramowego na rzecz Konkurencyjnoïci i Innowacji na lata 2007-2013
(Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) nastpiÙa
integracja dziewi¿ciu dotychczasowych obszarów polityk wspólnotowych. Realizacja tego programu opiera si¿ na czterech nast¿pujcych celach:
1. Konkurencyjnoï° przedsi¿biorstw, zwÙaszcza MgP.
2. Innowacyjnoï° i ekoinnowacyjnoï°.
3. Konkurencyjne, innowacyjne i globalne spoÙeczeÚstwo informacyjne.
4. Efektywnoï° energetyczna i odnawialne ĊródÙa energii.
Ramowy program CIP skÙada si¿ z trzech komponentów stanowicych odr¿bne programy wykonawcze:
1. Program na rzecz Przedsi¿biorczoïci i Innowacji (Entreprenurship
and Innovation Programme, EIP).
2. Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP).
3. Inteligentna Energia – Program dla Europy (IEE).
BudČet programu CIP wynosi 3,62 mld euro, w tym na realizacj¿
komponentu EIP przeznaczono 2,17 mld euro. Na mocy wczeïniejszych postanowieÚ co roku opracowywane s raporty implementacyjne z wdraČania programu EIP.
GÙówne cele programu EIP s nast¿pujce:
1. UÙatwianie dost¿pu do ïrodków finansowych przeznaczonych
na zaÙoČenie i rozwój dziaÙalnoïci gospodarczej oraz zach¿canie
do inwestycji w dziaÙalnoï° innowacyjn.
2. Tworzenie otoczenia przyjaznego dla wspóÙpracy mi¿dzy MgP,
w szczególnoïci na szczeblu wspóÙpracy transgranicznej.
3. Promowanie wszystkich form innowacji w przedsi¿biorstwach.
4. Wspieranie innowacji ekologicznych.
5. Promowanie kultury opartej na przedsi¿biorczoïci i innowacyjnoïci.
6. Wspieranie reform administracyjnych i gospodarczych zwizanych z przedsi¿biorczoïci i innowacyjnoïci.
W ramach programu EIP powstaÙy nowe instrumenty finansowe
dla MgP, takie jak:
– instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w MgP (High
Growth and Innovative SME Facility, GIF) skÙadajcy si¿ z dwóch
komponentów – GIF1 (finansowanie w fazie zalČkowej i fazie
start-up) oraz GIF2 (finansowanie w fazie ekspansji);
– System gwarancji dla MgP (SME Guarantee Facility, SMEG);
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– Program Budowania PotencjaÙu Finansowego dla MgP (Capicity
Building Scheme, CBS).
Na pocztku 2007 roku Komisja Europejska powoÙaÙa grup¿ eksperck ds. biznesu rodzinnego (Export Group on Family Business).
Rezultatem pracy ekspertów byÙ raport Overview of Family Business
Relevant Issues (wydany w 2008 roku). Warto doda°, Če jest to jedynie kontynuacja polityki wspólnotowej w tym zakresie, bowiem Komisja Europejska juČ w 1994 roku podj¿Ùa prace nad wyznaczeniem
podstawowych kierunków w zakresie przenoszenia wÙasnoïci,
zwÙaszcza w maÙych i ïrednich przedsi¿biorstwach rodzinnychȺ26.
Jednym z efektów wspólnotowej polityki wspierania internacjonalizacji MgP byÙo wprowadzenie w 2008 roku pilotaČowego programu ERASMUS dla mÙodych przedsi¿biorcówȺ27. Celem programu
jest zwi¿kszanie umiej¿tnoïci mÙodych przedsi¿biorców poprzez
odbycie staČy w zagranicznych znanych i rozwini¿tych przedsi¿biorstwach (od 1 do 6 miesi¿cy). Zdobyte, bezcenne doïwiadczenie
zaprocentowa° ma w kierowaniu wÙasn firm, ale przede wszystkim pozwoli nawiza° kontakty mi¿dzynarodowe, przez co uÙatwi
proces internacjonalizacji europejskich MgP.
W dniu 5 paĊdziernika 2007 roku Komisja przyj¿Ùa w formie komunikatu nowy program dla MgP – Druga szansa w biznesie (SME
2nd Chance in Business)Ⱥ28. Program jest efektem realizowanej od 2001
roku polityki na rzecz rozwizania problemu zagroČonych przedsi¿biorstw i negatywnych skutków ich upadków. Ma on gÙównie
charakter informacyjny, a jako gÙówne narz¿dzie przyjmuje promocj¿ najlepszych praktyk. Program z jednej strony pomaga przedsi¿-
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Por. Komunikat w sprawie przenoszenia wÙasnoïci przedsi¿biorstw.
DziaÙania na rzecz maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw, Dz. Urz. WE C 204
z 23.07.1994, s. 1-23; Zalecenie Komisji w sprawie przenoszenia wÙasnoïci
maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw, Dz. Urz. WE L 385 z 31.12.1994, s. 14-17.

27

Erasmus for young entrepreneurs, Europejski Portal dla MgP, <http://
ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/index.htm> (dost¿p: 10.01.2009).

28

W jaki sposób przezwyci¿Čy° pi¿tno poraČki poniesionej w dziaÙalnoïci gospodarczej – dziaÙania na rzecz polityki drugiej szansy, Komunikat Komisji do Rady
Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-SpoÙecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 5.10.2007, KOM(2007) 584 wersja
ostateczna.
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biorstwom przezwyci¿Ča° trudnoïci, promujc zasady restrukturyzacji, a z drugiej promuje przedsi¿biorczoï° wïród osób, którym
kiedyï nie powiodÙo si¿ w biznesie.
W dniu 8 paĊdziernika 2007 roku Komisja przyj¿Ùa nowy program dla MgP – Program Wsparcia Zgodnoïci grodowiskowej dla
MgP MaÙe, czyste i konkurencyjne (Environmental Compliance Assistance Programme for SMEs, ECAP), aby uÙatwi° MgP wdraČa° europejskie prawodawstwo w zakresie ochrony ïrodowiska oraz minimalizowa° wpÙyw ich negatywnych dziaÙaÚ na ïrodowiskoȺ29. Program
przede wszystkim ma charakter informacyjno-promocyjny, cho°
przewidziano w nim takČe ukierunkowane wsparcie finansowe
majce na celu promowanie i wspieranie inicjatyw podejmowanych
przez wÙadze publiczne lub sieci wsparcia biznesowego na rzecz
zrównowaČonej produkcji w MgP.
Jako efekt realizacji programu EIP w dniu 8 lutego 2008 roku
powstaÙa sie° Enterprise Europe Network (EEN). Jest to sie° oïrodków oferujcych usÙugi wspierajce dziaÙalnoï° gospodarcz i innowacje. Sie° ta powstaÙa w oparciu o dotychczasowe, funkcjonujce
od 1987 roku, oïrodki EIC (Euro Info Centre) oraz funkcjonujce od
1995 roku oïrodki przekazu innowacji IRC (Innovation Relay Centre).
Sie° EEN oferuje wsparcie i doradztwo dla przedsi¿biorstw w Europie, w szczególnoïci dla sektora MgP. Na koniec 2007 roku sie°
EEN skÙadaÙa si¿ z blisko 6000 oïrodków zlokalizowanych w 40 krajachȺ30. Sieci zarzdza wspólnotowa Agencja Wykonawcza ds. Konkurencyjnoïci i InnowacjiȺ31.
29

MaÙe, czyste i konkurencyjne. Program pomocy maÙym i ïrednim przedsi¿biorstwom w przestrzeganiu prawodawstwa, Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-SpoÙecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 08.10.2007, KOM(2007)379 wersja
ostateczna.

30

Oïrodki sieci EEN dziaÙaj w 27 krajach czÙonkowskich UE, 3 krajach
kandydujcych (Chorwacja, Macedonia, Turcja), krajach EFTA (Islandia,
Lichtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria jako czÙonek-obserwator), ale takČe w krajach trzecich (USA, Rosja, Egipt, Chile, Armenia) jako oïrodki
korespondencyjne.

31

Por. Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decyzji 2004/20/WE majcej na celu przeksztaÙcenie „Agencji Wykonawczej
ds. Inteligentnej Energii” w Agencj¿ Wykonawcz ds. Konkurencyjnoïci
i Innowacyjnoïci, Dz. Urz. UE L 140 z 01.06.2007, s. 52.
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W drugiej poÙowie 2008 roku Komisja Europejska w ramach
promocji przedsi¿biorczoïci ogÙosiÙa nowe coroczne przedsi¿wzi¿cie – Europejski TydzieÚ MgP (European SME Week), który po raz
pierwszy zorganizowano w dniach 6-14 maja 2009 roku. Celem
przedsi¿wzi¿cia jest zach¿canie spoÙeczeÚstwa do podejmowania
dziaÙalnoïci gospodarczej oraz zacieïnianie wspóÙpracy pomi¿dzy maÙymi i ïrednimi przedsi¿biorstwami a wÙadzami Wspólnoty
EuropejskiejȺ32. Europejski TydzieÚ MgP ma na celuȺ33:
– dostarczy° i rozpowszechni° informacje dotyczce pomocy dla
maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw stworzonej przez UE i wÙadze
krajowe;
– stworzy° partnerstwo na linii UE-MgP, symbol silniejszej Europy zÙoČonej z bardziej konkurencyjnych MgP, a takČe sÙuČcej
wsparciem i fachow porad;
– zach¿ci° istniejce MgP do poszerzenia swych perspektyw rozwoju i rozwini¿cia zakresu ich dziaÙalnoïci;
– lansowa° pomysÙy i umoČliwia° wymian¿ doïwiadczeÚ mi¿dzy
przedsi¿biorcami;
– przekona° mÙodych ludzi, Če duch przedsi¿biorczoïci jest jedn
z form zrobienia ciekawej kariery zawodowej.
Na wniosek ministrów finansów UE zgromadzonych na posiedzeniu nieformalnej Rady ECOFIN, które odbyÙo si¿ w dniach 12-13
wrzeïnia 2008 roku w Nicei, Europejski Bank Inwestycyjny postanowiÙ zaktualizowa° i zwi¿kszy° wsparcie finansowe dla maÙych
i ïrednich przedsi¿biorstw, aby pomóc im w przezwyci¿Čeniu obecnego kryzysu kredytowegoȺ34. W odpowiedzi na wniosek ministrów
w dniu 23 wrzeïnia 2008 roku Rada Dyrektorów EBI postanowiÙa
przeznaczy° 30 mld euro dla europejskich MgP pod postaci nowych kredytów przyznawanych za poïrednictwem banków komercyjnych w latach 2008-2011, z czego 15 mld euro w latach 2008-2009,
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Por. Co to jest TydzieÚ MgP, Europejski Portal dla MgP, data publikacji:
17.11.2008, <http://ec.europa.eu/enterprise/policy/entrepreneurship/sme-week/about/index_pl.htm> (dost¿p: 19.12.2008).
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Por. tamČe.

34

Por. EIB uruchamia nowe kredyty na rzecz MSP, Portal Europejskiego Banku Inwestycyjnego, data publikacji: 03.10.2008, <http://www.eib.org/about/
news/eib-loan-for-smes.htm> (dost¿p: 10.01.2009).
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czyli w okresie najwi¿kszego zapotrzebowania spowodowanego
przez ïwiatowy kryzys finansowy.
W dniu 25 czerwca 2008 roku Komisja Europejska zaproponowaÙa Akt dla drobnej przedsi¿biorczoïci w EuropieȺ35 (Small Business
Act for Europe), który zostaÙ przyj¿ty w dniu 1 grudnia 2008 roku
przez ministrów krajów czÙonkowskich UE, a nast¿pnie zaaprobowany na szczycie Rady Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 2008
roku. Akt ten okreïla 10 zasad uÙatwiajcych funkcjonowanie maÙych firm w krajach UE. S to swoistego rodzaju wytyczne dla opracowywania szczegóÙowych dziaÙaÚ zarówno na szczeblu UE, jak
i paÚstw czÙonkowskich. Zasady te s nast¿pujceȺ36:
1. Tworzenie warunków, w których przedsi¿biorcy i przedsi¿biorstwa rodzinne mog dobrze prosperowa°, a przedsi¿biorczoï°
jest nagradzana.
2. Zagwarantowanie, by uczciwi przedsi¿biorcy, których przedsi¿biorstwo zostaÙo postawione w stan upadÙoïci, dostali szybko
drug szans¿.
3. Opracowywanie przepisów zgodnie z zasad „najpierw myïl na
maÙ skal¿” (Think Small First).
4. Sprawienie, by organy administracji publicznej lepiej reagowaÙy
na potrzeby MgP.
5. Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb
MgP: uÙatwienie MgP udziaÙu w zamówieniach publicznych
oraz lepsze wykorzystanie moČliwoïci pomocy paÚstwa dla
MgP.
6. UÙatwianie MgP dost¿pu do finansowania i rozwijanie otoczenia
prawnego i biznesowego sprzyjajcego terminowym pÙatnoïciom w transakcjach handlowych.

35

W teorii przedsi¿biorczoïci rozwijanej zarówno na gruncie ekonomii, jak
i nauk o zarzdzaniu trudno jest mówi° o drobnej przedsi¿biorczoïci, jednak takie tÙumaczenie tego aktu prawnego zostaÙo narzucone przez SÙuČby
Lingwistyczne Komisji Europejskiej i jest ono obowizujc nazw w j¿zyku polskim.

36

Por. Najpierw myïl na maÙ skal¿. Program „Small Business Act” dla Europy,
Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-SpoÙecznego i Komitetu Regionów, Bruksela
25.06.2008, KOM(2008) 394 wersja ostateczna.
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7. Pomaganie MgP w szerszym korzystaniu z moČliwoïci oferowanych przez jednolity rynek.
8. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w MgP i wszelkich form
innowacji.
9. UmoČliwienie MgP przeksztaÙcania wyzwaÚ zwizanych
z ochron ïrodowiska na nowe moČliwoïci.
10. Zach¿canie i wspieranie MgP w czerpaniu korzyïci z rozwoju
rynków.

KONKLUZJE I UWAGI KOSCOWE
We wst¿pie wskazano na zachodzc ewolucj¿ podejïcia do problematyki rozwoju gospodarczego: polityka gospodarcza krajów
UE przestaÙa si¿ koncentrowa° na wielkich przedsi¿biorstwach
i wielkich projektach, decydenci gospodarczy odkryli wag¿ MgP
dla zapewnienia dÙugookresowej dynamiki gospodarczej. MoČna
z duČym prawdopodobieÚstwem stwierdzi°, Če w przyszÙoïci nie
zmaleje juČ znaczenie MgP w rozwoju gospodarczymȺ37: fundamentalnej wagi w rozwoju gospodarczym nie odbierze MgP ani Čadna
nowa doktryna, ani nowa siÙa politycznaȺ38.
Wydaje si¿ takČe, Če od pocztku lat 90. XX wieku problematyka MgP na staÙe zagoïciÙa w programach i dziaÙaniach UE.
Wspólnotowa polityka na rzecz przedsi¿biorczoïci i innowacji,
a w szczególnoïci wspierania maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw
wymaga znacznego finansowania, zwÙaszcza odpowiednich narz¿dzi wsparcia finansowania innowacji. W obecnym okresie programowania 2007-2013 rozwój maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw
jest wspóÙfinansowany ze ïrodków wspólnotowych mi¿dzy innymi z takich ĊródeÙ, jak: kredyty dla MgP udzielane przez Europejski Bank Inwestycyjny, Siódmy program ramowy (7PR), program
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MoČe by° jednak tak, Če po okresie wiary w samoczynnoï° rozwoju gospodarczego ponownie zostanie odkryta waga „widzialnej r¿ki” paÚstwa.

38

Przejïcie do fazy rozwoju gospodarczego opartego na intensywnym wykorzystaniu wiedzy zdaje si¿ jeszcze dodatkowo podkreïla° znaczenie
MgP. ZauwaČa to Komisja Europejska w komunikacie pt. Challenges for
Enterprise Policy in the Knowledge-Driven Economy z 26 kwietnia 2000 roku,
COM(2000)256.
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Eurostars, Program na rzecz przedsi¿biorczoïci i innowacji (EIP),
w tym wspólnotowe instrumenty finansowe GIF, SMEG oraz CBS,
fundusze strukturalne, inicjatywa JEREMIE.
Z Ùatwoïci dostrzec moČna, Če obecny okres programowania
2007-2013 jest bardzo bogaty w róČnego rodzaju wydarzenia promujce przedsi¿biorczoï°, których takie nagromadzenie nie byÙo do
tej pory spotykane (m.in. Europejskie Nagrody Przedsi¿biorczoïci,
Europejski TydzieÚ MgP, Unijne Dni Finansowania). NaleČy równieČ podkreïli°, Če w obecnym okresie programowania spotykamy
si¿ z wyjtkow intensywnoïci dziaÙaÚ szczegóÙowych prowadzonych na rzecz maÙych i ïrednich przedsi¿biorstw, do których adresowane jest gros programów pomocowych finansujcych ich rozwój. Takiej intensywnoïci oraz mnogoïci wsparcia finansowego nie
moČna byÙo dostrzec we wczeïniejszych okresach programowania.
Krzysztof Wach, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Przedsi¿biorczoïci i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
adiunkt w Instytucie Politologii WyČszej SzkoÙy Filozoficzno-Pedagogicznej „Ignatianum” w Krakowie.
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