
Small Business Act for Europe (SBA) 
 
Firmy z sektora małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) są sercem europejskiej gospodarki. 
Stanowią 99,8% wszystkich europejskich przedsiębiorstw i zapewniają dwie trzecie miejsc pracy 
w sektorze prywatnym. Doceniając ich znaczenie Komisja Europejską 25 czerwca 2008 roku przyjęła 
program „Small Business Act” for Europe „Najpierw myśl na małą skalę ” 
 
W tym dokumencie KE stwierdziła, że jednym z kluczowych wyzwao, przed jakimi stoi obecnie Unia 
Europejska jest zarządzanie procesem transformacji w gospodarkę opartą na wiedzy. Sukces w tej 
dziedzinie będzie oznaczał konkurencyjną i dynamiczną gospodarkę, lepsze i liczniejsze miejsca pracy 
oraz wyższy poziom spójności społecznej. 
 
KE wyraziła pogląd, że dynamiczni przedsiębiorcy są szczególnie dobrze przygotowani do korzystania 
z możliwości, jakie daje globalizacja i przyspieszenie zmian technologicznych, 
a zdolnośd do wykorzystania rozwoju i potencjału innowacyjnego małych i średnich przedsiębiorstw 
będzie decydująca dla przyszłego dobrobytu w UE. W globalnym kontekście charakteryzującym się 
ciągłymi zmianami strukturalnymi i rosnącą presją konkurencyjną, rola małych i średnich 
przedsiębiorstw w naszych społeczeostwach stała się jeszcze bardziej istotna, ponieważ tworzą one 
miejsca pracy, a także odgrywają kluczową rolę dla dobrobytu społeczności lokalnych i regionalnych. 
 
KE oceniła, że obecnie nadszedł czas, aby raz i na dobre potwierdzid centralne miejsce potrzeb MŚP 
w polityce UE oraz uczynid z UE światowej klasy otoczenie dla małych i średnich przedsiębiorstw. KE 
stwierdziła także, iż przyjazne nastawienie wobec MŚP powinno należed do głównego nurtu polityki, 
odzwierciedlając założenie, że przepisy muszą szanowad poglądy większości tych, którzy będą z nich 
korzystad, czego wyrazem jest zasada „najpierw myśl na małą skalę”. 
 
KE zaleciła przyjęcie 10 zasad, służących za wytyczne przy opracowywaniu i realizacji polityki na 
szczeblu UE i krajów członkowskich. Są one następujące: 

1. Tworzenie warunków, w których przedsiębiorcy i przedsiębiorstwa rodzinne mogą dobrze 
prosperowad, a przedsiębiorczośd jest nagradzana. 

2. Zagwarantowanie, by uczciwi przedsiębiorcy, których przedsiębiorstwo zostało postawione 
w stan upadłości, dostali szybko drugą szansę. 

3. Opracowywanie przepisów zgodnie z zasadą „najpierw myśl na małą skalę”. 

4. Sprawienie, by organy administracji publicznej lepiej reagowały na potrzeby MŚP. 

5. Dostosowanie instrumentów polityki publicznej do potrzeb MŚP: ułatwienie MŚP udziału 
w zamówieniach publicznych oraz lepsze wykorzystanie możliwości pomocy paostwa dla MŚP. 

6. Ułatwianie MŚP dostępu do finansowania i rozwijanie otoczenia prawnego i biznesowego 
sprzyjającego terminowym płatnościom w transakcjach handlowych. 

7. Pomaganie MŚP w szerszym korzystaniu z możliwości oferowanych przez jednolity rynek. 

8. Wspieranie podnoszenia kwalifikacji w MŚP i wszelkich form innowacji. 

9. Umożliwienie MŚP przekształcania wyzwao związanych z ochroną środowiska na nowe 
możliwości. 

10. Zachęcanie i wspieranie MŚP w czerpaniu korzyści z rozwoju rynków. 
 
Pełny tekst SBA w tłumaczeniu na język polski dostępny jest m.in. na stronie: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52008DC0394:pl:NOT 

Tekst SBA w języku angielskim, dostępny jest m.in. na stronie Komisji Europejskiej: 
http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/small-business-act/ 
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