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Ekologiczny wzrost gospodarczy a małe i średnie
przedsiębiorstwa
Ekologiczny wzrost gospodarczy jako sposób pogodzenia wzrostu gospodarczego ze
zrównoważeniem środowiskowym jest źródłem licznych możliwości gospodarczych dla małych i
średnich przedsiębiorstw. Przedsiębiorstwa mogą odnosić korzyści z wprowadzania do obrotu
ekologicznych produktów i usług oraz z ekologizacji swojej działalności. Aby pomóc małym i średnim
przedsiębiorstwom w pokonywaniu trudności i umożliwić im wykorzystanie potencjału
ekologicznego wzrostu gospodarczego, Komisja Europejska zaproponowała plan działań
ekologicznych dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Małe i średnie przedsiębiorstwa a środowisko – aktualna sytuacja i najważniejsze
wyzwania
Małe i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) stanowią co najmniej 90% wszystkich przedsiębiorstw w UE, przypada
na nie dwie trzecie miejsc pracy w sektorze prywatnym i uważa się je za ważne źródło wzrostu
gospodarczego, innowacji i możliwości zatrudnienia.
Z szacunków wynika, że ok. 40–45% MŚP ma znaczny wpływ na środowisko, głównie ze względu na
zanieczyszczenie, zużycie energii i wytwarzanie odpadów. MŚP działające w sektorach mających znaczny
wpływ na środowisko (np. produkcja przemysłowa, żywność, wytwarzanie energii, transport i budownictwo)
najprawdopodobniej odniosą korzyści z powodu obniżenia kosztów w wyniku poprawy ochrony środowiska,
natomiast wszystkie sektory na różne sposoby mogą skorzystać na ekologizacji działalności. Ponad 90% MŚP
w Unii Europejskiej prowadzi obecnie co najmniej jedno działanie prowadzące do ograniczenia śladu
środowiskowego. Tego rodzaju inwestycje są niskonakładowe i koncentrują się głównie na ograniczaniu
odpadów, na recyklingu oraz na oszczędzaniu energii, materiałów i wody, a w niewielkim stopniu dotyczą
energii ze źródeł odnawialnych i sprzedaży złomu. Główną przyczyną tych inwestycji jest konieczność
przestrzegania wymogów ustawodawczych przy jednoczesnym obniżaniu kosztów. Uważa się, że
najważniejsze utrudnienia dla ekologicznych inwestycji to brak specjalistycznej wiedzy, nadmierne obciążenia
regulacyjne i ograniczenia finansowe.
Obecnie 26% MŚP oferuje ekologiczne produkty i usługi, a Unia Europejska jest światowym liderem w
dziedzinie technologii przyjaznych dla środowiska. Szybko rozwijające się rynki eksportowe oferują znaczne
możliwości, ale MŚP nie zawsze dysponują wiedzą i zasobami, aby wprowadzać swoje produkty na
zagraniczne rynki.

Plan działań ekologicznych
W swoim komunikacie z 2014 r. zatytułowanym „Plan działań ekologicznych dla MŚP – umożliwienie MŚP
przekształcenia wyzwań związanych z ochroną środowiska w możliwości biznesowe” Komisja Europejska
zaproponowała szereg środków mających na celu wspieranie MŚP w czerpaniu korzyści z ekologicznego
wzrostu gospodarczego. Plan ten koncentruje się na oszczędnym gospodarowaniu zasobami,
ekoinnowacjach, ekologizacji łańcuchów wartości i dostępie do rynku dla ekologicznych MŚP. Kluczowe
działania to doradztwo dla MŚP w zakresie opłacalności inwestycji w oszczędne gospodarowanie zasobami,
ułatwienie dostępu do finansowania, pomoc w umiędzynarodowieniu, wspieranie ekologicznej
przedsiębiorczości, rozwijanie umiejętności proekologicznych, wspieranie modeli biznesowych opartych na
obiegu zamkniętym oraz podejmowanie współpracy obejmującej różne łańcuchy wartości. Oczekuje się, że
sama poprawa efektywności gospodarowania zasobami doprowadzi do obniżenia kosztów produkcji i
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zwiększenia wydajności, a tym samym do osiągnięcia potencjalnych oszczędności w wysokości 630 mld EUR
rocznie w skali całego europejskiego przemysłu. Powinno się to również przełożyć na poprawę
konkurencyjności.

Finansowanie
Choć plan działań ekologicznych nie przewiduje odrębnego budżetu, przedsiębiorstwa zamierzające
doprowadzić do ekologizacji swojej działalności mogą sięgać po środki finansowe w ramach kilku istniejących
programów Unii Europejskiej takich jak: program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz małych i
średnich przedsiębiorstw (COSME), Horyzont 2020, program LIFE, europejskie fundusze strukturalne i
inwestycyjne oraz instrument partnerstwa. Ponadto można korzystać z instrumentów Europejskiego Banku
Inwestycyjnego, w tym z mechanizmu finansowania kapitału naturalnego (NCFF) oraz instrumentu
finansowania prywatnego na rzecz efektywności energetycznej (PF4EE).

W projekcie rezolucji w sprawie możliwości dla MŚP w związku z ekologicznym wzrostem gospodarczym,
sporządzonym przez Komisję Przemysłu, Badań Naukowych i Energii (sprawozdawca: Philippe De Backer, ALDE,
Belgia) określono cztery kluczowe dziedziny: finansowanie, badania naukowe, rozwój i innowacje, transfer wiedzy i
ramy regulacyjne. W rezolucji podkreślono różnorodność MŚP w Unii Europejskiej i odradzono stosowanie
uniwersalnych modeli, również w odniesieniu do form finansowania. W rezolucji podkreśla się także potrzebę
wzmocnienia kultury przedsiębiorczości w Unii Europejskiej i ograniczenia obciążeń regulacyjnych dotyczących MŚP.
Głosowanie nad rezolucją zaplanowano na sesję plenarną w maju 2015 r. (numer procedury: 2014/2209(INI)).
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