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Kierunki ewolucji polityki Unii 

Europejskiej na rzecz ma ych

i rednich przedsi biorstw oraz

przedsi biorczo ci

WST P

Ostatnie wier wiecze XX wieku mo na uzna
za okres renesansu ma ych i rednich przedsi -
biorstw (dalej skrót: M P). Od tego czasu kie-
runki polityki na rzecz przedsi biorczo ci oraz 
ma ych i rednich przedsi biorstw znacznie 
ewoluowa y. Na przestrzeni ostatnich dwóch 
dekad Wspólnota Europejska realizowa a pi
wieloletnich programów na rzecz ma ych i red-
nich przedsi biorstw oraz podj a szereg dzia a
szczegó owych wspieraj cych przedsi biorczo
i innowacyjno . Celem artyku u jest prezentacja 
oraz analiza najwa niejszych kierunków dzia-
a  Unii Europejskiej na rzecz ma ych i rednich

przedsi biorstw od lat 80. XX wieku a  po obec-
ny okres programowania polityki wspólnotowej, 
tj. lata 2007-2013. 
 Do niedawna ka dy z krajów cz onkowskich
UE pos ugiwa  si  w asnymi kryteriami s u cy-
mi do zaliczania przedsi biorstw do grupy M P. 
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Wprawdzie nie mia o to znaczenia dla wewn trznej polityki go-
spodarczej, lecz fakt ten sta  si  przeszkod  przy formu owaniu 
programów europejskich. Dlatego te  w 1996 roku Komisja Euro-
pejska wprowadzi a rekomendacj  nr 107/96 jednolit  definicj  ma-
ego i redniego przedsi biorstwa1. Zgodnie z t  definicj  ma ymi

i rednimi by y przedsi biorstwa spe niaj ce cznie trzy warunki, 
z których pierwszy dotyczy redniorocznego zatrudnienia, drugi – 
kryterium finansowego (roczny obrót lub suma bilansowa), a trze-
ci – niezale no ci2. W 2003 roku Komisja przyj a nowe wytyczne 
w zakresie definiowania M P, które wesz y w ycie z dniem 1 stycz-
nia 2005 roku3. Nowe zalecenie Komisji, w porównaniu z rekomen-
dacj  z roku 1996, uwzgl dni o kategori  mikroprzedsi biorstw
oraz zwi kszy o progi graniczne dla kryteriów finansowych. Kry-
terium niezale no ci zast pione zosta o natomiast przez kryterium 
powi za . Dotychczasowy podzia  na przedsi biorstwa niezale ne
(a wi c kwalifikuj ce si  do sektora M P) oraz przedsi biorstwa 
zale ne zast piony zosta  przez trzy zdefiniowane typy powi za
(przedsi biorstwa autonomiczne, przedsi biorstwa partnerskie 
oraz przedsi biorstwa zwi zane). Bycie przedsi biorstwem part-
nerskim lub zwi zanym nie wyklucza przynale no ci do sektora 
M P. W takiej sytuacji warto ci progowe dla wszystkich powi za-
nych przedsi biorstw nale y zsumowa , a je li wynik nadal mie-
ci si  w ustalonych progach, to dane przedsi biorstwo zalicza si

do sektora M P. Do sektora M P zalicza si  „jak kolwiek jednostk
gospodarcz  bez wzgl du na form  organizacyjno-prawn , w cza-
j c samozatrudnionych oraz firmy rodzinne dzia aj ce w rzemio-
le i innych dziedzinach, ale równie  spó ki i zrzeszenia regularnie 

1   Por. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 96/280/EC z dnia 3 kwietnia 1996 r. 
dotycz ce definicji ma ych i rednich przedsi biorstw, Dz. Urz. WE L 107 
z 30.04.1996.

2   Por. A. Surdej, Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej wobec ma ych i red-
nich przedsi biorstw, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krako-
wie” nr 606 (2004), s. 36. 

3   Por. Zalecenie Komisji Europejskiej nr 2003/361/EC z dnia 6 maja 2003 r. 
dotycz ce definicji ma ych i rednich przedsi biorstw, Dz. Urz. WE L 124 
z 30.05.2003. 
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prowadz ce dzia alno  gospodarcz ”4, która spe nia ustalone kry-
teria (por. tab. 1).

Tabela 1. Wspólnotowa definicja ma ego i redniego przedsi biorstwa

Lp. Wielko
przedsi biorstwa

mikro ma e rednie

1 rednioroczne
zatrudnienie

< 10 osób < 50 osób < 250 osób

2a

lub

Roczne obroty
(przychody ze 
sprzeda y)

< 2 mln euro < 10 mln euro < 50 mln euro

2b Suma bilansowa 
(aktywa roczne)

< 2 mln euro < 10 mln euro < 43 mln euro

3

Typy powi za

Trzy typy zale no ci przedsi biorstw:
– przedsi biorstwa autonomiczne ( < 25%), 
– przedsi biorstwa partnerskie (  25% oraz  50%), 
– przedsi biorstwa zwi zane (> 50%). 

ród o: opracowanie w asne na podstawie Zalecenia Komisji Europejskiej 
nr 2003/361/EC z dnia 6 maja 2003 r. dotycz cego definicji ma ych i red-
nich przedsi biorstw, Dz. Urz. WE L 124 z 30.05.2003, s. 36-41, [w:] K. Wach, 
Nowe kryteria klasyfikacji ma ego i redniego przedsi biorstwa w ustawodawstwie 
unijnym, „Ekonomika i Organizacja Przedsi biorstwa” 2004, nr 5 (652), s. 38.

Ch. Dannreuther uzna , e tworzenie si  ram wspólnotowej poli-
tyki na rzecz ma ych i rednich przedsi biorstw przypada na lata 
1982-1988, a jednocze nie wyró ni  trzy etapy w ewolucji wspólno-
towej polityki na rzecz przedsi biorczo ci5:
– etap 1: lata 1982-1988 – ustalenie ram polityki UE wobec M P;
– etap 2: lata 1988-1992 – formalizacja polityki UE wobec M P;
– etap 3: 1992 – obecnie – konkretyzacja polityki UE wobec M P. 
 Rozwój wspólnotowej polityki wobec ma ych i rednich przed-
si biorstw mo na przedstawia  na wiele ró nych sposobów (ta ró -
norodno  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: Defini-
tion 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 Po-
licy, „Journal of European Public Policy” 1999, vol. 6, no. 3, s. 436.



198

Krzysztof Wach

opartej na okresach programowania tej polityki w Unii Europej-
skiej. Uwzgl dniaj c to kryterium, mo na zatem przyj  nast puj -
ce okresy w rozwoju polityki UE wobec M P:
1. Do 1983 roku – zal ki wspólnotowej polityki na rzecz M P. 
2. Lata 1983-1986 – wst pne okre lenie dzia a  na rzecz M P. 
3.  Lata 1987-1989 – program dzia a  na rzecz M P (tzw. zerowy 

program).
4.  Lata 1990-1993 – I Zintegrowany Program na rzecz Ma ych

i rednich Przedsi biorstw i Rzemios a.
5.  Lata 1994-1996 – II Zintegrowany Program na rzecz Ma ych

i rednich Przedsi biorstw i Rzemios a.
6.  Lata 1997-2000 – III Wieloletni Program na rzecz Ma ych i red-

nich Przedsi biorstw (III MAP).
7.  Lata 2001-2006 – IV Wieloletni Program na rzecz Przedsi biorstw

i Przedsi biorczo ci (IV MAP).
8.  Lata 2007-2013 – V Program na rzecz Przedsi biorczo ci i Inno-

wacji (V EIP). 

POCZ TKI WSPÓLNOTOWEJ POLITYKI NA RZECZ M P
DO 1986 ROKU

Pocz tki wspólnotowej polityki na rzecz ma ych i rednich przed-
si biorstw si gaj  drugiej po owy lat 70. XX wieku. W 1973 roku 
Komisja Europejska stworzy a sie  Biur Kojarzenia Przedsi biorstw
BRE (Bureau de Rapprochemenet d’Enterprises), które funkcjonowa y
do 2001 roku, kiedy to zosta y wcielone do sieci Euro Info (funk-
cjonuj cej od roku 1987)6. Ich zadaniem by a promocja wspó pracy
mi dzynarodowej oraz pomoc w poszukiwaniu partnerów gospo-
darczych, zw aszcza dla ma ych i rednich przedsi biorstw, czyli 
wspieranie internacjonalizacji sektora M P. W latach 1978-1982 in-
stytucje wspólnotowe wydawa y rozmaite komunikaty na temat 
roli ma ych i rednich przedsi biorstw oraz podejmowano liczne 
dyskusje, mia y one jednak charakter co najwy ej postulatywny. 

6   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 M P i Rzemios a (1983 EYSME), a dat
t  cz  autorów uznaje za oficjalny pocz tek polityki UE wobec 
M P. W latach 1982-1983 nakre lono ogólne dzia ania Wspólno-
ty na rzecz M P w formie niesformalizowanego programu, który 
obejmowa  trzy podstawowe dzia ania. Chocia  M P obj te zosta y
specjalnymi regu ami konkurencji, to mog y by  wspierane ze rod-
ków publicznych na uprzywilejowanych zasadach. Sta o si  tak, 
gdy  w stosunku do M P zastosowano zasad  tak zwanych umów 
o mniejszym znaczeniu  (minor agreements).
 Pierwsza wspólnotowa polityka na rzecz ma ych i rednich
przedsi biorstw (Community Policy towards SMEs) sformu owana 
zosta a i przyj ta na lata 1983-1987. Ogólne ramy dzia a  na rzecz 
sektora M P obejmowa y trzy cele7:
1. Poprawa warunków rynkowych i administracyjnych.
2. Rozszerzenie mo liwo ci finansowania. 
3. Wsparcie dla innowacji i usprawnienia zarz dzania.
 W dniach 2-3 grudnia 1985 roku na szczycie w Luksemburgu 
Rada Europejska zadecydowa a o wprowadzeniu badania wp y-
wu propozycji nowych przepisów Wspólnoty na M P (tzw. impact

assessment) oraz o rozpocz ciu dzia a  uproszczaj cych procedury 
administracyjne, prawne i podatkowe. W efekcie tej decyzji Komi-
sja Europejska w 1986 roku powo a a Zespó  Zadaniowy ds. M P
(Small Business Task Force), który mia  zajmowa  si :
–  opracowaniem programu koordynuj cego wszelkie dzia ania

Komisji dotycz ce M P (prawo wspólnotowe, finanse, analizy, 
transfer know-how);

– harmonizacj  polityk narodowych i polityki Wspólnoty;
–  opracowaniem systemu wspó pracy z organizacjami reprezen-

tuj cymi M P;
–  pomoc  w tworzeniu struktur i programów rozwi zuj cych

real ne problemy firm sektora M P.

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 PRZEDSI BIORCZO CI
W LATACH 1987-1989

W dniu 3 listopada 1986 roku Komisja Europejska przyj a w formie 
rezolucji Program Dzia a  dla M P na lata 1987-1989 (tzw. program 
zerowy). Program ten sk ada  si  z dwóch komponentów, z których 
pierwszy dotyczy  poprawy otoczenia biznesu, a drugi zaspokoje-
nia wybranych potrzeb przedsi biorstw z sektora M P. Program 
przewidywa  nast puj ce kierunki dzia a 8:
– promowanie ducha przedsi biorczo ci;
–  upowszechnianie pozytywnego etosu przedsi biorcy oraz szko-

lenie m odzie y;
– poprawa otoczenia administracyjnego; 
– monitorowanie barier rozwoju M P na rynku wewn trznym;
– tworzenie struktur sprzyjaj cych uczciwej konkurencji;
– upraszczanie przepisów podatkowych;
–  poprawa i wzmocnienie funkcjonowania sieci spo ecznych

(kooperacja);
– szkolenia z zakresu absorpcji nowych technologii;
–  dwustronna wymiana informacji na linii Komisja Europejska – 

organizacje reprezentuj ce M P;
–  promocja eksportu i u atwienie dost pu do rynków krajów 

trzecich;
–  wsparcie zak adania nowych przedsi biorstw i stosowania 

innowacji; 
–  wspieranie wspó pracy mi dzy przedsi biorstwami i mi dzy

regionami;
–  wsparcie i poprawa dost pu do zewn trznych róde

finansowania.
 W 1987 roku Komisja Europejska zainicjowa a powstanie dwóch 
sieci wspieraj cych M P. Pierwsza z nich to sie  centrów informa-
cji europejskiej Euro Info Centre (EIC). Jej dzia alno  sprowadza a
si  do trzech zada , którymi by y: informowanie, doradztwo oraz 

8   Por. M. Ström, The European Union and the Policy in favour of Small and Me-
dium-Sized Enterprises, seria: „Entrepreneurship Policy for the Future” – 
special edition, Swedish Foundation for Small Business Research, Stock-
holm – Örebro 2001, s. 4-5.
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szkolenia dla M P. Z kolei Sie  Wspó pracy Gospodarczej BC-NET 
(Business Cooperation Network) wspiera a transgraniczn  wspó pra-
c  mi dzy ma ymi i rednimi przedsi biorstwami, jednak jej us ugi
by y cz ciowo odp atne. Biura tworz ce t  sie  zosta y w 2001 roku 
wcielone do sieci Euro Info. 
 W 1989 roku Wspólnota, chc c przygotowa  przedsi biorstwa 
do nowych jako ciowo warunków dzia ania zwi zanych z funk-
cjonowaniem rynku wewn trznego, podj a decyzj  o utworzeniu 
XXIII Dyrekcji Generalnej zajmuj cej si  wy cznie dzia alno ci  na 
rzecz M P (DG XXIII Enterprise Policy, Trade, Tourism and Coopera-

tives – obecnie nazwa zosta a skrócona do DG Enterprise and Indu-

stry – Dyrekcja Generalna ds. Przedsi biorstw i Przemys u).

POLITYKA NA RZECZ M P W LATACH 1990-1993

W dniu 28 lipca 1989 roku Rada Europejska podj a decyzj  o wpro-
wadzeniu I Zintegrowanego Programu na rzecz Ma ych i rednich
Przedsi biorstw oraz Rzemios a na lata 1990-1993 (Integrated Pro-

gramme in favour of SMEs and the Craft Sector)9. Program ten by  uak-
tualniany w 1991 roku10 na podstawie przyj tej uprzednio przez 
Rad  rezolucji11. Na realizacj  tego programu przeznaczono 110 
mln ECU. Dzia ania przewidziane do realizacji w ramach tego pro-
gramu obejmowa y12:

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 enter-
prises, and in particular small and medium-sized enterprises, in the Com-
munity, 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. Miko ajczyk, Infrastruktura finansowa M P w krajach Unii Europejskiej,
Difin, Warszawa 2007, s. 52-53.
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–  usuni cie nadmiernych administracyjnych, finansowych 
i praw nych przeszkód, które utrudniaj  rozwój i powstawa-
nie przedsi biorstw;

–  informowanie oraz pomoc kierowana do przedsi biorstw w za-
kresie polityki; regulacji prawnych oraz czynno ci podejmowa-
nych przez Wspólnot  oraz kraje cz onkowskie;

–  zach canie do kooperacji mi dzy przedsi biorstwami, a w szcze-
gólno ci mi dzy przedsi biorstwami z ró nych regionów. 

POLITYKA NA RZECZ M P W LATACH 1994-1996

W dniu 14 czerwca 1993 roku Rada Europejska podj a decyzj
o wznowieniu wcze niej obowi zuj cego programu poprzez wpro-
wadzenie II Zintegrowanego Programu na rzecz Ma ych i rednich 
Przedsi biorstw i Rzemios a na lata 1994-1996, zwanego równie
Wieloletnim Programem dla M P (SME Multiannual Programme)13.
Na realizacj  tego programu przewidziano 112,2 mln ECU, cho  fak-
tyczny bud et wsparcia M P by  o wiele wi kszy, gdy  podana kwo-
ta nie uwzgl dnia a dzia a  wspieraj cych przewidzianych w rów-
noleg ych programach. Dla przyk adu bud et projektu Inicjatyw 
Wspólnotowych na rzecz M P (Community Initiatives for SMEs) na lata 
1994-1999 wynosi  1 mld ECU14. II Zintegrowany Program sk ada  si
z dwóch cz ci, z których pierwsza dotyczy a koordynacji dzia a  na 
poziomie wspólnotowym w zakresie poprawy ogólnych cech otocze-
nia biznesu, a druga przewidywa a bezpo redni  pomoc dla ma ych 
i rednich przedsi biorstw. Program obejmowa  8 celów15:
–  uwzgl dnianie potrzeb przedsi biorstw na etapie tworzenia 

wspólnotowego ustawodawstwa; 
– poprawa warunków transferu w asno ci przedsi biorstw;
– poprawa otoczenia fiskalnego dla M P;
–  poprawa okresów p atno ci nale no ci pomi dzy przedsi biorcami;

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

14   Por. tam e, s. 8. 

15   Por. tam e, s. 21-34.
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–  udogodnienia w tworzeniu nowym miejsc pracy zw aszcza
w us ugach lokalnych oraz ochronie rodowiska;

–  polepszenie dost pu do finansowania, a zw aszcza kredytowa-
nia M P;

–  wsparcie kooperacji mi dzy przedsi biorstwami z sektora M P;
– wspomaganie poprawy jako ci zarz dzania w M P.

POLITYKA NA RZECZ M P W LATACH 1997-2000

Na podstawie decyzji Rady z dnia 9 grudnia 1996 roku przyj to
III Wieloletni Program na rzecz Ma ych i rednich Przedsi biorstw
na lata 1997-2000 (Third Multiannual Programme for Small and Me-

dium-sized Enterprises in the European Union 1997-2000)16. Bud et
tego programu wynosi  127 mln ECU. 
 We wrze niu 1997 roku Komisja Europejska powo a a grup
BEST (Business Environment Simplification Task Force), czyli Zespó
Zadaniowy do spraw Tworzenia rodowiska Przyjaznego dla Bi-
znesu. Zadaniem grupy BEST, w której sk ad, oprócz reprezentan-
tów Komisji Europejskiej, wchodzili tak e reprezentanci organizacji 
przedsi biorców i rz dów poszczególnych pa stw, by o przygoto-
wanie raportu wskazuj cego sposoby ulepszania praw i regulacji 
obowi zuj cych przedsi biorstwa.
 Z dniem 1 stycznia 2000 roku Komisja Europejska pod przewod-
nictwem Romano Prodiego utworzy a now  dyrekcj  generaln  – DG 
ds. przedsi biorczo ci i przemys u (DG Enterpise17 and Industry), która 
powsta a z po czenia trzech uprzednio funkcjonuj cych struktur (DG 
III ds. Przemys u, DG XXIII ds. M P oraz  Dyrektoriatu ds. Innowacji 
dzia aj cego w ramach DG X ds. Spo ecze stwa 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 Europe-
an Union, Dz. Urz. WE L 6 z 10.01.1997, s. 25-31. 

17   Angielskie s owo enterprise w literalnym znaczeniu w brytyjskim angiel-
skim oznacza przedsi biorstwo oraz przedsi biorczo , cho  ostatnio 
w brytyjskim angielskim upowszechni o si  s owo wyst puj ce wcze niej
jedynie w ameryka skim angielskim entrepreneurship dla przedsi biorczo-
ci. Oficjalna nazwa tej DG w j zyku angielskim wed ug S u b Lingwi-

stycznych KE to DG ds. Przedsi biorstw i Przemys u.
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 Na szczycie Rady Europejskiej w portugalskiej miejscowo ci
Santa Maria de Feira w dniach 19-20 czerwca 2000 roku pa stwa 
cz onkowskie przyj y Europejsk  Kart  Ma ych Przedsi biorstw
(European Charter for Small Enterprises)18. Karta uznaje ma e przed-
si biorstwa za „kr gos up europejskiej gospodarki” oraz za g ówny
czynnik rozwoju innowacyjno ci, zatrudnienia, jak równie  spo-
ecznej i lokalnej integracji w Europie. W Karcie zapisano 10 kierun-

ków dzia a , które maj  by  realizowane zarówno na szczeblu UE, 
jak i na szczeblu pa stw cz onkowskich. S  to19:
1. Kszta cenie i szkolenie z zakresu przedsi biorczo ci.
2. Mniejsze koszty i szybsze rozpocz cie dzia alno ci.
3. Sprawniejsze ustawodawstwo i lepsze przepisy. 
4. Dost pno  umiej tno ci.
5. Usprawnienie dost pu w trybie online.
6. Szersza dzia alno  wychodz ca poza jednolity rynek. 
7. Kwestie opodatkowania i finansowe. 
8.  Zwi kszenie mo liwo ci technologicznych ma ych przedsi biorstw. 
9.  Skuteczniejsze modele handlu elektronicznego i najlepsze 

wsparcie dla ma ych przedsi biorstw.
10.  Rozwijanie silniejszej i skuteczniejszej reprezentacji interesów 

ma ych przedsi biorstw na szczeblu Unii Europejskiej i poszcze-
gólnych pa stw. 

POLITYKA NA RZECZ M P 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 biorczo-
ci na lata 2000-2005 / 2006 (Fourth Multiannual Programme for Enter-

prise and Entrepreneurship and in particular for Small and Medium-Sized 

18   Europejska Karta Ma ych Przedsi biorstw zosta a pierwotnie wydana jako 
za cznik III do wniosków z posiedzenia Rady Europejskiej, które odby o
si  w Santa Maria da Feira w dniach 19-20 czerwca 2000 roku, na prawach 
maszynopisu.

19   Por. Europejska Karta Ma ych Przedsi biorstw, Urz d Oficjalnych Publikacji 
Wspólnot Europejskich, Luksemburg 2004, s. 10-15.
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Enterprises 2001-2005)20. Program pocz tkowo przeznaczony by  na 
5 lat, jednak zosta  on przed u ony o rok – do ko ca 2006 roku tak, 
aby pokrywa  si  ze wspólnotowym okresem programowania. Bu-
d et tego programu wynosi  538,5 mln euro (pocz tkowo 450 mln 
euro do 2005 roku, jednak w zwi zku z przed u eniem programu 
o rok zwi kszono jego bud et). W artykule drugim przytoczonego 
aktu okre lone zosta y nast puj ce cele tego programu: 
–  promocja wzrostu i konkurencyjno ci przedsi biorstw w gospo-

darce opartej na wiedzy; 
– promocja przedsi biorczo ci;
–  uproszczenie i poprawa ram administracyjno-prawnych dla pro-

wadzenia dzia alno ci gospodarczej w taki sposób, aby nast -
pi  znaczny wzrost bada , wdra ania innowacji i powstawania 
przedsi biorstw;

– poprawa finansowego otoczenia biznesu, a zw aszcza M P;
–  zapewnienie przedsi biorstwom lepszego dost pu do wspól-

notowych us ug wspieraj cych, programów i sieci wspierania 
bizne su oraz koordynacja tej pomocy.

 W listopadzie 2005 roku wiceprzewodnicz cy Komisji Europej-
skiej Günter Verheugen ustanowi  coroczny konkurs Europejskie 
Nagrody Przedsi biorczo ci (European Enterprise Awards, EEA)21, któ-
re honoruj  i nagradzaj  wyró niaj ce si  inicjatywy wspieraj ce 
przedsi biorczo  na poziomie regionalnym. Do tej pory odby y si
trzy edycje konkursu w 2006, 2007 oraz 2008 roku. „Europejskie Na-
grody Przedsi biorczo ci s  wyrazem uznania i nagrod  za dosko-
na o  w dziedzinie inicjatyw wspomagaj cych przedsi biorczo  na 
poziomie regionalnym”22. Celami szczegó owymi konkursu s 23:
–  rozpoznanie pomy lnych dzia alno ci i inicjatyw podj tych

w celu wspierania przedsi biorstw i przedsi biorczo ci;

20   Por. Council Decision 2000/819/EC of 20 December 2000 on a multiannu-
al 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 biorczo ci 2007, Komisja Europejska – Dyrekcja 
generalna ds. Przedsi biorstw i Przemys u, Bruksela 2007, s. 4.

23   Por. tam e.
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–  wskazanie i wyró nienie najlepszych przyk adów polityki (best

policy) i praktyk (best practice) w zakresie przedsi biorczo ci;
–  zwi kszanie wiadomo ci wa nej roli, jak  odgrywaj  przedsi -

biorcy w gospodarce rynkowej i spo ecze stwie;
– zach canie i inspirowanie potencjalnych przedsi biorców.
 Maj c na uwadze niski poziom internacjonalizacji europejskich 
M P, Komisja Europejska pod koniec 2006 roku powo a a grup
BEST ds. wsparcia internacjonalizacji M P. Efektem pracy grupy 
eksperckiej by  raport Wspieranie internacjonalizacji M P, który uka-
za  si  pod koniec 2007 roku24. Zalecenia p yn ce z raportu by y
nast puj ce25:
–  efektywna polityka rz dowa powinna uwzgl dnia  dwa od-

dzielne pola oddzia ywania – z jednej strony obecnych przed-
si biorców sektora M P, pomagaj c im przezwyci a  bariery 
internacjonalizacji, z drugiej za  potencjalnych przedsi biorców
z sektora M P, zapewniaj c im edukacj  j zykow  oraz edukacj
w zakresie przedsi biorczo ci;

–  ka dy kraj cz onkowski powinien opracowa  w asn  strategi
promocji umi dzynarodowienia M P;

–  wsparciem powinna by  obj ta jak najwi ksza liczba M P, a po-
winno ono dotyczy  przezwyci ania trzech najwi kszych ba-
rier internacjonalizacji – braku rodków finansowych, braku 
umiej tno ci oraz braku informacji;

–  wspieranie dzia alno ci M P na europejskim rynku wewn trz-
nym powinno by  przyczynkiem do ich rozwoju i ekspansji na 
rynki pozaunijne. 

POLITYKA NA RZECZ M P W LATACH 2007-2013

W najnowszym okresie programowania nast pi a znacz ca zmia-
na w polityce UE na rzecz M P. W ramach przyj tego w dniu 
6 kwietnia 2005 roku przez Rad  i Parlament Europejski Programu 

24   Por. Supporting of the Internationalization of SMEs, Final Report of the Expert 
Group, European Commission – DG Enterprise and Industry, Brussels – 
December 2007. 

25   Por. tam e, s. 4-5.



207

Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej

Ramowego na rzecz Konkurencyjno ci i Innowacji na lata 2007-2013 
(Competitiveness and Innovation Framework Programme, CIP) nast pi a
integracja dziewi ciu dotychczasowych obszarów polityk wspólno-
towych. Realizacja tego programu opiera si  na czterech nast puj -
cych celach: 
1. Konkurencyjno  przedsi biorstw, zw aszcza M P. 
2. Innowacyjno  i ekoinnowacyjno .
3.  Konkurencyjne, innowacyjne i globalne spo ecze stwo informacyjne. 
4. Efektywno  energetyczna i odnawialne ród a energii. 
 Ramowy program CIP sk ada si  z trzech komponentów stano-
wi cych odr bne programy wykonawcze: 
1.  Program na rzecz Przedsi biorczo ci i Innowacji (Entreprenurship 

and Innovation Programme, EIP).
2.  Program na rzecz Wspierania Polityki w zakresie Technologii In-

formacyjnych i Komunikacyjnych (ICT PSP). 
3. Inteligentna Energia – Program dla Europy (IEE).
 Bud et programu CIP wynosi 3,62 mld euro, w tym na realizacj
komponentu EIP przeznaczono 2,17 mld euro. Na mocy wcze niej-
szych postanowie  co roku opracowywane s  raporty implementa-
cyjne z wdra ania programu EIP. 
 G ówne cele programu EIP s  nast puj ce:
1.  U atwianie dost pu do rodków finansowych przeznaczonych 

na za o enie i rozwój dzia alno ci gospodarczej oraz zach canie
do inwestycji w dzia alno  innowacyjn .

2.  Tworzenie otoczenia przyjaznego dla wspó pracy mi dzy M P, 
w szczególno ci na szczeblu wspó pracy transgranicznej.

3.  Promowanie wszystkich form innowacji w przedsi biorstwach. 
4. Wspieranie innowacji ekologicznych.
5.  Promowanie kultury opartej na przedsi biorczo ci i innowacyjno ci.
6.  Wspieranie reform administracyjnych i gospodarczych zwi za-

nych z przedsi biorczo ci  i innowacyjno ci .
 W ramach programu EIP powsta y nowe instrumenty finansowe 
dla M P, takie jak: 
–  instrument na rzecz wysokiego wzrostu i innowacji w M P (High

Growth and Innovative SME Facility, GIF) sk adaj cy si  z dwóch 
komponentów – GIF1 (finansowanie w fazie zal kowej i fazie 
start-up) oraz GIF2 (finansowanie w fazie ekspansji); 

– System gwarancji dla M P (SME Guarantee Facility, SMEG);
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–  Program Budowania Potencja u Finansowego dla M P (Capicity

Building Scheme, CBS). 
 Na pocz tku 2007 roku Komisja Europejska powo a a grup  eks-
perck  ds. biznesu rodzinnego (Export Group on Family Business).
Rezultatem pracy ekspertów by  raport Overview of Family Business 

Relevant Issues (wydany w 2008 roku). Warto doda , e jest to jedy-
nie kontynuacja polityki wspólnotowej w tym zakresie, bowiem Ko-
misja Europejska ju  w 1994 roku podj a prace nad wyznaczeniem 
podstawowych kierunków w zakresie przenoszenia w asno ci,
zw aszcza w ma ych i rednich przedsi biorstwach rodzinnych26.
 Jednym z efektów wspólnotowej polityki wspierania internacjo-
nalizacji M P by o wprowadzenie w 2008 roku pilota owego pro-
gramu ERASMUS dla m odych przedsi biorców27. Celem programu 
jest zwi kszanie umiej tno ci m odych przedsi biorców poprzez 
odbycie sta y w zagranicznych znanych i rozwini tych przedsi -
biorstwach (od 1 do 6 miesi cy). Zdobyte, bezcenne do wiadczenie
zaprocentowa  ma w kierowaniu w asn  firm , ale przede wszyst-
kim pozwoli nawi za  kontakty mi dzynarodowe, przez co u atwi
proces internacjonalizacji europejskich M P.
 W dniu 5 pa dziernika 2007 roku Komisja przyj a w formie ko-
munikatu nowy program dla M P – Druga szansa w biznesie (SME

2nd Chance in Business)28. Program jest efektem realizowanej od 2001 
roku polityki na rzecz rozwi zania problemu  zagro onych przed-
si biorstw i negatywnych skutków ich upadków. Ma on g ównie
charakter informacyjny, a jako g ówne narz dzie przyjmuje promo-
cj  najlepszych praktyk. Program z jednej strony pomaga przedsi -

26   Por. Komunikat w sprawie przenoszenia w asno ci przedsi biorstw. 
Dzia ania na rzecz ma ych i rednich przedsi biorstw, Dz. Urz. WE C 204 
z 23.07.1994, s. 1-23; Zalecenie Komisji w sprawie przenoszenia w asno ci
ma ych i rednich przedsi biorstw, Dz. Urz. WE L 385 z 31.12.1994, s. 14-17. 

27   Erasmus for young entrepreneurs, Europejski Portal dla M P, <http://
ec.europa.eu/enterprise/entrepreneurship/support_measures/erasmus/in-
dex.htm> (dost p: 10.01.2009).

28   W jaki sposób przezwyci y  pi tno pora ki poniesionej w dzia alno ci gospodar-
czej – dzia ania na rzecz polityki drugiej szansy, Komunikat Komisji do Rady 
Parlamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo-
ecznego i Komitetu Regionów, Bruksela, 5.10.2007, KOM(2007) 584 wersja 

ostateczna.
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biorstwom przezwyci a  trudno ci, promuj c zasady restruktu-
ryzacji, a z drugiej promuje przedsi biorczo  w ród osób, którym 
kiedy  nie powiod o si  w biznesie. 
 W dniu 8 pa dziernika 2007 roku Komisja przyj a nowy pro-
gram dla M P – Program Wsparcia Zgodno ci rodowiskowej dla 
M P Ma e, czyste i konkurencyjne (Environmental Compliance Assistan-

ce Programme for SMEs, ECAP), aby u atwi  M P wdra a  europej-
skie prawodawstwo w zakresie ochrony rodowiska oraz minima-
lizowa  wp yw ich negatywnych dzia a  na rodowisko29. Program 
przede wszystkim ma charakter informacyjno-promocyjny, cho
przewidziano w nim tak e ukierunkowane wsparcie finansowe 
maj ce na celu promowanie i wspieranie inicjatyw podejmowanych 
przez w adze publiczne lub sieci wsparcia biznesowego na rzecz 
zrównowa onej produkcji w M P.
 Jako efekt realizacji programu EIP w dniu 8 lutego 2008 roku 
powsta a sie Enterprise Europe Network (EEN). Jest to sie  o rod-
ków oferuj cych us ugi wspieraj ce dzia alno  gospodarcz  i inno-
wacje. Sie  ta powsta a w oparciu o dotychczasowe, funkcjonuj ce
od 1987 roku, o rodki EIC (Euro Info Centre) oraz funkcjonuj ce od 
1995 roku o rodki przekazu innowacji IRC (Innovation Relay Centre).
Sie  EEN oferuje wsparcie i doradztwo dla przedsi biorstw w Eu-
ropie, w szczególno ci dla sektora M P. Na koniec 2007 roku sie
EEN sk ada a si  z blisko 6000 o rodków zlokalizowanych w 40 kra-
jach30. Sieci  zarz dza wspólnotowa Agencja Wykonawcza ds. Kon-
kurencyjno ci i Innowacji31.

29   Ma e, czyste i konkurencyjne. Program pomocy ma ym i rednim przedsi bior-
stwom w przestrzeganiu prawodawstwa, Komunikat Komisji do Rady, Par-
lamentu Europejskiego, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Spo ecz-
nego i Komitetu Regionów, Bruksela 08.10.2007, KOM(2007)379 wersja 
ostateczna.

30   O rodki sieci EEN dzia aj  w 27 krajach cz onkowskich UE, 3 krajach 
kandyduj cych (Chorwacja, Macedonia, Turcja), krajach EFTA (Islandia, 
Lichtenstein, Norwegia oraz Szwajcaria jako cz onek-obserwator), ale tak-
e w krajach trzecich (USA, Rosja, Egipt, Chile, Armenia) jako o rodki

korespondencyjne.

31   Por. Decyzja Komisji z dnia 31 maja 2007 r. w sprawie zmiany decy-
zji 2004/20/WE maj cej na celu przekszta cenie „Agencji Wykonawczej 
ds. Inteligentnej Energii” w Agencj  Wykonawcz  ds. Konkurencyjno ci
i Innowacyjno ci, Dz. Urz. UE L 140 z 01.06.2007, s. 52.

Horyzonty Polityki...14 
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 W drugiej po owie 2008 roku Komisja Europejska w ramach 
promocji przedsi biorczo ci og osi a nowe coroczne przedsi wzi -
cie – Europejski Tydzie  M P (European SME Week), który po raz 
pierwszy zorganizowano w dniach 6-14 maja 2009 roku. Celem 
przedsi wzi cia jest zach canie spo ecze stwa do podejmowania 
dzia alno ci gospodarczej oraz zacie nianie wspó pracy pomi -
dzy ma ymi i rednimi przedsi biorstwami a w adzami Wspólnoty 
Euro pejskiej32. Europejski Tydzie  M P ma na celu33:
–  dostarczy  i rozpowszechni  informacje dotycz ce pomocy dla 

ma ych i rednich przedsi biorstw stworzonej przez UE i w adze
krajowe;

–  stworzy  partnerstwo na linii UE-M P, symbol silniejszej Euro-
py z o onej z bardziej konkurencyjnych M P, a tak e s u cej
wsparciem i fachow  porad ;

–  zach ci  istniej ce M P do poszerzenia swych perspektyw roz-
woju i rozwini cia zakresu ich dzia alno ci;

–  lansowa  pomys y i umo liwia  wymian  do wiadcze  mi dzy
przedsi biorcami;

–  przekona  m odych ludzi, e duch przedsi biorczo ci jest jedn
z form zrobienia ciekawej kariery zawodowej.

 Na wniosek ministrów finansów UE zgromadzonych na posie-
dzeniu nieformalnej Rady ECOFIN, które odby o si  w dniach 12-13 
wrze nia 2008 roku w Nicei, Europejski Bank Inwestycyjny posta-
nowi  zaktualizowa  i zwi kszy  wsparcie finansowe dla ma ych
i rednich przedsi biorstw, aby pomóc im w przezwyci eniu obec-
nego kryzysu kredytowego34. W odpowiedzi na wniosek ministrów 
w dniu 23 wrze nia 2008 roku Rada Dyrektorów EBI postanowi a
przeznaczy  30 mld euro dla europejskich M P pod postaci  no-
wych kredytów przyznawanych za po rednictwem banków komer-
cyjnych w latach 2008-2011, z czego 15 mld euro w latach 2008-2009, 

32   Por. Co to jest Tydzie  M P, Europejski Portal dla M P, data publikacji: 
17.11.2008, <http://ec.europa.eu/enterprise/policy/entrepreneurship/sme-
-week/about/index_pl.htm> (dost p: 19.12.2008).

33   Por. tam e.

34   Por. EIB uruchamia nowe kredyty na rzecz MSP, Portal Europejskiego Ban-
ku 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 wiatowy kryzys finansowy. 
 W dniu 25 czerwca 2008 roku Komisja Europejska zapropono-
wa a Akt dla drobnej przedsi biorczo ci w Europie35 (Small Business 

Act for Europe), który zosta  przyj ty w dniu 1 grudnia 2008 roku 
przez ministrów krajów cz onkowskich UE, a nast pnie zaaprobo-
wany na szczycie Rady Europejskiej w dniach 11-12 grudnia 2008 
roku. Akt ten okre la 10 zasad u atwiaj cych funkcjonowanie ma-
ych firm w krajach UE. S  to swoistego rodzaju wytyczne dla opra-

cowywania szczegó owych dzia a  zarówno na szczeblu UE, jak 
i pa stw cz onkowskich. Zasady te s  nast puj ce36:
1.  Tworzenie warunków, w których przedsi biorcy i przedsi bior-

stwa rodzinne mog  dobrze prosperowa , a przedsi biorczo
jest nagradzana.

2.  Zagwarantowanie, by uczciwi przedsi biorcy, których przedsi -
biorstwo zosta o postawione w stan upad o ci, dostali szybko 
drug  szans .

3.  Opracowywanie przepisów zgodnie z zasad  „najpierw my l na 
ma  skal ” (Think Small First).

4.  Sprawienie, by organy administracji publicznej lepiej reagowa y
na potrzeby M P. 

5.  Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb 
M P: u atwienie M P udzia u w zamówieniach publicznych 
oraz lepsze wykorzystanie mo liwo ci pomocy pa stwa dla 
M P. 

6.  U atwianie M P dost pu do finansowania i rozwijanie otoczenia 
prawnego i biznesowego sprzyjaj cego terminowym p atno -
ciom w transakcjach handlowych. 

35   W teorii przedsi biorczo ci rozwijanej zarówno na gruncie ekonomii, jak 
i nauk o zarz dzaniu trudno jest mówi  o drobnej przedsi biorczo ci, jed-
nak takie t umaczenie tego aktu prawnego zosta o narzucone przez S u by
Lingwistyczne Komisji Europejskiej i jest ono obowi zuj c  nazw  w j zy-
ku polskim. 

36   Por. Najpierw my l na ma  skal . Program „Small Business Act” dla Europy,
Komunikat Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, Europejskie-
go Komitetu Ekonomiczno-Spo ecznego i Komitetu Regionów, Bruksela 
25.06.2008, KOM(2008) 394 wersja ostateczna.



212

Krzysztof Wach

7.  Pomaganie M P w szerszym korzystaniu z mo liwo ci oferowa-
nych przez jednolity rynek.

8.  Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w M P i wszelkich form 
innowacji.

9.  Umo liwienie M P przekszta cania wyzwa  zwi zanych
z ochron rodowiska na nowe mo liwo ci.

10.  Zach canie i wspieranie M P w czerpaniu korzy ci z rozwoju 
rynków.

KONKLUZJE I UWAGI KO COWE

We wst pie wskazano na zachodz c  ewolucj  podej cia do prob-
lematyki rozwoju gospodarczego: polityka gospodarcza krajów 
UE przesta a si  koncentrowa  na wielkich przedsi biorstwach 
i wielkich projektach, decydenci gospodarczy odkryli wag  M P
dla zapewnienia d ugookresowej dynamiki gospodarczej. Mo na
z du ym prawdopodobie stwem stwierdzi , e w przysz o ci nie 
zmaleje ju  znaczenie M P w rozwoju gospodarczym37: fundamen-
talnej wagi w rozwoju gospodarczym nie odbierze M P ani adna
nowa doktryna, ani nowa si a polityczna38.
 Wydaje si  tak e, e od pocz tku lat 90. XX wieku problema-
tyka M P na sta e zago ci a w programach i dzia aniach UE. 
Wspólnotowa polityka na rzecz przedsi biorczo ci i innowacji, 
a w szczególno ci wspierania ma ych i rednich przedsi biorstw
wymaga znacznego finansowania, zw aszcza odpowiednich na-
rz dzi wsparcia finansowania innowacji. W obecnym okresie pro-
gramowania 2007-2013 rozwój ma ych i rednich przedsi biorstw
jest wspó finansowany ze rodków wspólnotowych mi dzy inny-
mi z takich róde , jak: kredyty dla M P udzielane przez Europej-
ski Bank Inwestycyjny, Siódmy program ramowy (7PR), program 

37   Mo e by  jednak tak, e po okresie wiary w samoczynno  rozwoju gospo-
darczego ponownie zostanie odkryta waga „widzialnej r ki” pa stwa. 

38   Przej cie do fazy rozwoju gospodarczego opartego na intensywnym wy-
korzystaniu wiedzy zdaje si  jeszcze dodatkowo podkre la  znaczenie 
M P. Zauwa a to Komisja Europejska w komunikacie pt. Challenges for 
Enterprise Policy in the Knowledge-Driven Economy z 26 kwietnia 2000 roku, 
COM(2000)256.



213

Kierunki ewolucji polityki Unii Europejskiej

Eurostars, Program na rzecz przedsi biorczo ci i innowacji (EIP), 
w tym wspólnotowe instrumenty finansowe GIF, SMEG oraz CBS, 
fundusze strukturalne, inicjatywa JEREMIE.
 Z atwo ci  dostrzec mo na, e obecny okres programowania 
2007-2013 jest bardzo bogaty w ró nego rodzaju wydarzenia pro-
muj ce przedsi biorczo , których takie nagromadzenie nie by o do 
tej pory spotykane (m.in. Europejskie Nagrody Przedsi biorczo ci,
Europejski Tydzie  M P, Unijne Dni Finansowania). Nale y rów-
nie  podkre li , e w obecnym okresie programowania spotykamy 
si  z wyj tkow  intensywno ci  dzia a  szczegó owych prowadzo-
nych na rzecz ma ych i rednich przedsi biorstw, do których adre-
sowane jest gros programów pomocowych finansuj cych ich roz-
wój. Takiej intensywno ci oraz mnogo ci wsparcia finansowego nie 
mo na by o dostrzec we wcze niejszych okresach programowania. 

Krzysztof Wach, doktor nauk ekonomicznych, adiunkt w Katedrze Przed-
si biorczo ci i Innowacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, 
 adiunkt w Instytucie Politologii Wy szej Szko y Filozoficzno-Pedago-
gicznej „Ignatianum” w Krakowie.


