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Kształtowanie globalnej polityki 

dla MŚP 

Stwórz środowisko przyjazne dla MŚP, a MŚP dadzą 

sobie radę!  

W dzisiejszym Międzynarodowym Dniu Mikro, Małych i Średnich 

Przedsiębiorstw (MSME) wzywamy decydentów, aby najpierw pomyśleli o małych 

rzeczach, a następnie podjęli odpowiednie działania!   

 

Organizacja Narodów Zjednoczonych obchodzi dziś doroczne święto Mikro, 

Małych i  Średnich Przedsiębiorstw. Tegoroczne obchody koncentrują się na 

trwałej odbudowie. W tym specjalnym dniu ONZ honoruje przedsiębiorców w 

społeczeństwach na całym świecie, którzy muszą stawić czoła potrójnemu 

zagrożeniu, jakim są Covid, konflikty i klimat. Jest to piąta rocznica 

Dnia MŚP, który został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w celu 

zwiększenia świadomości na temat wkładu małych przedsiębiorstw w tworzenie 

miejsc pracy, wzrost gospodarczy i rozwój społeczności. 

 

Mikro i małe przedsiębiorstwa stanowią ponad 70% firm i zapewniają ponad 

50% miejsc pracy na całym świecie. W Europie 99,8% wszystkich 

przedsiębiorstw to MŚP, które zapewniają 65% miejsc pracy. Zapewniają one 

zaspokojenie podstawowych potrzeb, zatrudnienie i spójność społeczną, 

zwłaszcza na obszarach wiejskich. W znacznym stopniu przyczyniają się też 

do kształcenia młodych ludzi. 

 

MŚP podobnie jak reszta świata znajdują się na rollercoasterze wydarzeń 

przygotowując się do transformacji cyfrowej i ekologicznej, zostały 

dotknięte pandemią COVID-19. Środki sanitarne miały nieproporcjonalnie 

duży wpływ na małe i średnie przedsiębiorstwa naszej gospodarki. Mimo że 

stworzono szereg środków wsparcia, wielu przedsiębiorców skorzystało z 

finansowania dłużnego, aby utrzymać swoje firmy na powierzchni. W 

rezultacie wiele MŚP jest nadmiernie zadłużonych. Coraz bardziej 

przegrzana gospodarka łączy się teraz z wojną tuż za naszymi granicami.  

 

MŚP cierpią z powodu wysokich cen energii i towarów, ciągłych zakłóceń w 

łańcuchach dostaw oraz braku wykwalifikowanej siły roboczej, co negatywnie 

wpływa na ich możliwości inwestycyjne i stawia je w wyjątkowo niepewnej 
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sytuacji. Ta niestabilność stanowi poważne wyzwanie dla osiągnięcia 

ogólnych celów podwójnej transformacji i stworzenia odpornej gospodarki. 

 

Co więcej obecna, bardzo ambitna, Komisja Europejska realizuje bardzo 

wymagający program polityczny. Wiele aktów prawnych zostało już 

zatwierdzonych, a wiele innych przechodzi przez unijny proces 

legislacyjny. Niektóre z nich mogą pozytywnie przyczynić się do stworzenia 

środowiska ułatwiającego MŚP przejście na kolejny - cyfrowy i ekologiczny 

- poziom działalności. Większość z tych propozycji będzie wymagała od MŚP 

dodatkowych inwestycji na przyszłość. Duża część z nich grozi nałożeniem 

na MŚP nadmiernych obciążeń, nawet jeśli ich zasoby lepiej byłyby lepiej 

przeznaczone na rzeczywiste zmiany, a nie na sprawozdawczości w zakresie 

wymagań politycznych. 

 

Analiza OECD dotycząca globalnych środków wsparcia na rzecz transformacji 

cyfrowej i ekologicznej wyraźnie pokazuje, że władze publiczne pozostają 

w tyle we wspieraniu MŚP: tylko 3% środków wsparcia inwestuje się w MŚP, 

aby stały się ekologiczne, a 23% w MŚP w zakresie cyfryzacji. 

 

MŚP są głównymi podmiotami napędzającymi transformację i zapewniającymi 

prężną gospodarkę. Aby mogły w pełni odegrać swoją rolę, rządy powinny 

podjąć kilka działań: 

 

 

 Po pierwsze, musimy stworzyć bardziej zdywersyfikowane, bezpieczne 

i mniej zależne dostawy energii. Musimy promować energię odnawialną, 

zapewniać wzajemne połączenia, opracowywać rozwiązania w zakresie 

magazynowania energii i stymulować efektywność energetyczną; 

 Po drugie, musimy inwestować i rozwijać niezbędne umiejętności. 

Dzięki tym umiejętnościom MŚP będą mogły wprowadzać innowacje, 

dostosowywać się i wdrażać nowe technologie; 

 Po trzecie, środki publiczne powinny być mądrze zainwestowane, 

zwłaszcza w bardzo potrzebną infrastrukturę i środki wsparcia MŚP; 

 Na koniec wzywamy do stworzenia otoczenia, które stymuluje 

inwestycje prywatne i promuje współpracę publiczno-prywatną. 

 

Podsumowując podkreślamy, że mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa są 

coraz bardziej zaniepokojone rosnącymi obciążeniami administracyjnymi, 

takimi jak sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju i należyta 

staranność. Decydenci powinni mieć świadomość, że przedsiębiorstwa są 

przytłoczone licznymi wyzwaniami. MŚP wymagają prostego i przewidywalnego 

otoczenia regulacyjnego. 
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Przed zatwierdzeniem nowej propozycji legislacyjnej lub politycznej, 

decydenci powinni zastanowić się, czy – w roli przedsiębiorcy – czuliby 

się wspierani przez inicjatywę polityczną, aby ich biznes rozkwitał, czy 

też byliby w stanie zastosować się do proponowanych zasad. W związku z 

tym powinni głosować za, jeśli odpowiedzą pozytywnie, a przeciw, jeśli 

uznają, że mieliby trudności z wdrożeniem proponowanych przepisów we 

własnym biznesie. 

 

Prosimy rządy i instytucje: „najpierw myśl na małą skalę” i postępuj 

zgodnie z tym! 

 

 

Petri Salminen          Véronique Willems 

President           Secretary General 


