Przedsiębiorczość musi być częścią europejskiego ducha!
Jak zwiększyć i w pełni wykorzystywać potencjał przedsiębiorczości? Jak sprawić, by firmy z sektora MŚP
mogły się rozwijać i tworzyć innowacyjne rozwiązania? Te pytania od zawsze bliskie były filozofii działania
GRENKE. Założyciel tego międzynarodowego koncernu leasingowego - Wolfgang Grenke - podpisał
Europejską Deklarację Praw Przedsiębiorczości.
Przedsiębiorczość jest podstawą europejskiej gospodarki, a w sercu tej przedsiębiorczości są małe i średnie firmy. Jest
ich aż 23 mln, co stanowi 99% wszystkich działających w Europie przedsiębiorstw. To właśnie w MŚP pracuje 67%
zatrudnionych osób i to one generują 85% nowych miejsc pracy. Dużo? Mogłoby być znacznie więcej! Pomimo, że 38%
Europejczyków chciałoby zostać swoim własnym szefem, realnie robi to tylko 10% z nich. Dlatego właśnie pobudzanie
przedsiębiorczości i stworzenie takich warunków, aby firmy mogły swobodnie się rozwijać, jest dzisiaj w Europie
priorytetem.1
Podobny cel ma EUROCHAMBRES, czyli Stowarzyszenie Europejskich Izb Handlu i Przemysłu, które w tym roku
obchodzi 60 rocznicę swojego istnienia. Jest to organ, który poprzez 46 członków oraz sieć 1700 regionalnych i
lokalnych izb, reprezentuje ponad 20 mln europejskich przedsiębiorstw zatrudniających łącznie 120 mln pracowników.
Od października 2017 r. wiceprezydentem EUROCHAMBRES jest Wolfgang Grenke, który od lat odgrywa aktywną rolę
we wspieraniu rozwoju firm z sektora MŚP. Dlatego tak ważne jest, że to właśnie on razem z innymi przedstawicielami
EUROCHAMBRES, złożył w instytucjach unijnych Europejską Deklarację Praw Przedsiębiorczości. Spisano w niej 12
praw, które zgodnie uznano za najważniejsze i niezbędne do prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw w Europie.
Wskazówki zawarte w Deklaracji są odpowiedzią na zmieniający się obraz gospodarki we współczesnej Europie.
Zmiany te widać m.in. w bardzo szybko postępującej cyfryzacji, w rozwoju usług dostępnych online, w coraz większej
liczbie startup’ów, czy w coraz mocniej rysującym się trendzie rynku pracowników. Z drugiej strony do Europy napływa
bardzo duża liczba emigrantów, którzy przy odpowiednich mechanizmach integracji mogliby z powodzeniem pracować
w firmach z sektora MŚP. Stąd właśnie w Deklaracji zapisy mówiące o stworzeniu jednolitego rynku i usprawnieniu
transgranicznych działań handlowych i prawnych oraz wytyczne odnośnie odpowiednio wykwalifikowanych
pracowników oraz skutecznej integracji emigrantów.
Co szalenie istotne w Deklaracji znalazły się również punkty, które mogą przyczynić się do wspierania samego ducha
przedsiębiorczości, tj. stworzenie eko-stystemu, który ułatwiłby otwarcie własnego biznesu oraz zachęcał do
podejmowania ryzyka i co za tym idzie, tworzenia innowacji. Członkowie EUROCHAMBRES mają bowiem świadomość,
że tyko w takich warunkach, w których przedsiębiorcy nie będą bali się popełniać błędów, możliwy jest rozwój oraz
tworzenie naprawdę wartościowych rozwiązań. - Prawa te tworzą swego rodzaju mapę drogową na kolejną kadencję
legislacyjną UE. Zachęcamy Komisję Europejską, Parlament Europejski i państwa członkowskie do podjęcia wyzwania
i współpracy z EUROCHAMBRES, aby sprawić, że to właśnie Europa stanie się najlepszym miejscem na świecie do
prowadzenia działalności gospodarczej – mówi Christoph LEITL, Przewodniczący EUROCHAMBRES.
Wiarygodność działań podejmowanych przez EUROCHAMBRES poparta jest historią firm prowadzonych przez
członków stowarzyszenia. GRENKE to przykład tego, jak w ciągu czterdziestu lat przekształcić jednoosobową
działalność gospodarczą w koncern zatrudniający dzisiaj 1500 pracowników w 120 oddziałach zlokalizowanych w 31
krajach na całym świecie. Znając z własnego doświadczenia większość wyzwań i problemów, z jakimi borykają się
przedsiębiorcy, firma od lat wspiera rozwój firm z sektora MŚP poprzez finansowanie ich inwestycji, głównie w obszarze
IT, oraz doradztwo. – Przedsiębiorczość jest dla nas jedną z najważniejszych wartości – mówi Maciej Kaczmarek,
członek zarządu GRENKELEASING Sp. z oo. – Zależy nam na tym, żeby w Europie panowały sprzyjające warunki do
otwierania i rozwijania nowych firm i żeby przedsiębiorcy mogli prowadzić swój biznes na stabilnym rynku i w
bezpiecznym otoczeniu finansowym. Podpisanie Deklaracji Praw Przedsiębiorczości wpisuje się w nasze wartości i jest
dla nas naturalną konsekwencją naszych działań. Bardzo byśmy sobie życzyli, aby jak najwięcej firm w Europie mogło
odnieść sukces.
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