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MŚP w całej Europie są silnie dotknięte pandemią COVID-19. Mimo, że przedsiębiorstwa 

wykazują się odpornością, skutki pandemii są druzgocące: około 90 % zgłasza spadek 

obrotów, 40 % cierpi na brak płynności finansowej i jest zagrożone niewypłacalnością. 

Ponieważ Europa przechodzi drugą falę, wiele MŚP znajduje się na granicy swoich rezerw 

finansowych, zdolności operacyjnych i wiary w przyszłość. 

Przedstawiciele MŚP z całej Europy, zebrani na forum Walnego Zgromadzenia MŚP, wzywają 

do aktualizacji strategii UE na rzecz MŚP oraz do wspierania MŚP w wychodzeniu z kryzysu  

i stawianiu czoła przyszłym wyzwaniom. W ten sposób MŚP mogą odegrać swoją rolę  

w realizacji celów polityki UE: 

 Dzięki UE następnej generacji Unia Europejska oferuje silne instrumenty 

umożliwiające realizację tego postulatu. Jednakże, przetrwanie MŚP nie może sobie 

pozwolić na dalsze opóźnienia w zatwierdzeniu Wieloletnich Ram Finansowych  i 

instrumentu Nowa Generacja EU. Rządy UE muszą zdecydowanie wziąć na siebie 

odpowiedzialność. Władze na wszystkich szczeblach muszą dostosować się i 

współpracować z organizacjami MŚP w zakresie opracowywania i wdrażania 

krajowych planów naprawczych i planów odporności.  

W ramach europejskiego semestru należy monitorować wdrażanie strategii na rzecz 

MŚP. 

 MŚP są poważnie zaniepokojone swoim ryzykiem niewypłacalności. Niezbędne jest 

przedłużenie stosowania środków antykryzysowych tak długo, jak to konieczne, oraz 

stworzenie instrumentów wsparcia wypłacalności. Wyrażamy ubolewanie z powodu 

odrzucenia przez Radę Europejską instrumentu wsparcia wypłacalności. Wsparcie na 

rzecz wypłacalności MŚP musi znaleźć się w centrum krajowych planów naprawy 

gospodarczej i odporności. Pozostałe fundusze UE powinny zostać wykorzystane do 

zapewnienia instrumentów finansowych dla MŚP i ich struktur wsparcia. 

 Gospodarka znajduje się w fazie poważnej transformacji. Środki mające na celu 

opanowanie kryzysu zdrowotnego negatywnie wpłynęły na możliwości inwestycyjne 

MŚP. Zmniejsza to ich zdolność do działania. Rozwój umiejętności jest niezbędny, aby 

MŚP mogły przetrwać tę transformację i zwiększyć odporność siły roboczej. Istotne 

jest, aby osoby pracujące w krótkim czasie lub uczestniczące w programach dla 

bezrobotnych uczestniczyły w inicjatywach na rzecz przekwalifikowania. Szkolenie 

ustawiczne powinno wyposażać pracowników w umiejętności ekologiczne i cyfrowe.  

 Zasada "Najpierw myśl na małą skalę" gwarantuje, że MŚP będą mogły stosować się 

do przepisów w sposób efektywny kosztowo i łatwy. Funkcjonowanie jednolitego 

rynku powinno być zapewnione w czasie pandemii i wzmocnione na przyszłość. 



 Od czasu wiosennego lockdownu, MŚP podejmują gigantyczne kroki w kierunku 

cyfrowej transformacji. Aby to osiągnąć, niezbędna jest bezpieczna i dobrze 

rozwinięta infrastruktura, standardy i łączność. Co więcej, MŚP muszą być w stanie 

pracować na równych warunkach. Siła rynkowa powinna być szybko równoważona 

przez pakiet ustaw o usługach cyfrowych. MŚP muszą mieć zapewniony równy dostęp 

do danych, aby mogły utrzymać swoją działalność i rozwijać nowe produkty, usługi i 

modele biznesowe. 

 Chociaż MŚP popierają cel Europejskiego Zielonego Ładu w zakresie osiągnięcia 

neutralności klimatycznej UE do 2050 r., jego realizacja jest obecnie znacznie bardziej 

krytyczna. Niektóre inicjatywy, takie jak „Fala Renowacji”, są krokiem we właściwym 

kierunku. Należy unikać obowiązkowych instrumentów powodujących wysokie koszty 

i biurokrację dla MŚP, takich jak ślad ekologiczny produktów w gospodarce 

obiegowej. Strategia zrównoważonego finansowania powinna gwarantować dostęp 

do finansowania, również dla tradycyjnych MŚP. Wszelkie nowe cele w zakresie 

redukcji emisji gazów cieplarnianych muszą być oparte na dokładnej i konkretnej 

ocenie wpływu na MŚP. Zmiany w zaopatrzeniu w energię muszą zapewniać 

przystępność cenową i bezpieczeństwo dostaw. 

MŚP są sercem Europy. MŚP znajdują się w samym sercu Europy. Ambitne cele europejskie 

są rzeczywiście realizowane w terenie przez MŚP. Zapewnijmy im odpowiednie ramy i dajmy 

im szansę oraz środki do realizacji tych celów w praktyce. 


