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Oświadczenie skierowane do wiceprezesa Rady Ministrów, ministra gospodarki Janusza Piechocińskiego 

Szanowny Panie Premierze! 

Przed miesiącem w siedzibie Polskiej Agencji Prasowej (PAP) odbyła się debata na temat polskiej przed-

siębiorczości. Podczas tego spotkania prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) Bożena 

Lublińska-Kasprzak stwierdziła, że rola średnich i małych przedsiębiorstw oraz mikrofirm w polskiej gospo-

darce będzie rosła. Według prezesa PARP małych i średnich przedsiębiorstw będzie w nadchodzących latach 

powstawać coraz więcej. Ma to wynikać m.in. z tendencji związanych z rozwojem technologii komunikacyj-

nych, globalizacji. Rozwój sektora małych firm jest też zasługą sposobu ich działania. Mikroprzedsiębior-

stwa, małe i średnie firmy mają taką przewagę, że działają szybciej, są bardziej elastyczne, sprawniej odpo-

wiadają na potrzeby klientów – wskazała prezes PARP. Przytoczyła dane, z których wynika, że małe i śred-

nie firmy tworzą więcej miejsc pracy niż te duże – 6,3 miliona wobec 2,7 miliona – a także odpowiadają za 

połowę polskiego PKB. W Polsce 99% przedsiębiorstw to właśnie małe i średnie firmy, podczas gdy średnia 

w UE to 92%. Podczas przywołanej debaty wskazano także na to, że wzrost tego typu firm jest w naszym 

kraju wolniejszy niż w innych państwach Unii Europejskiej; tylko co dziesiąta może pochwalić się szybkim 

wzrostem, reszta zatrzymuje się na określonym, stałym stopniu rozwoju. Jest to bardzo niekorzystny wskaź-

nik na tle innych krajów Unii Europejskiej. 

Podczas debaty zgodzono się z tym, że już dzisiaj warto zadbać, by takie firmy miały jak najlepsze wa-

runki do rozwoju. Trzeba się zastanowić, co zrobić, by pobudzić polskie firmy do inwestowania. Pod tym 

względem wypadają słabo, bo w zależności od roku tylko 14–16% polskich firm inwestuje. To jest bardzo 

duże wyzwanie – sprawić, by inwestowały i rozwijały się bardziej dynamicznie. Potrzeba także mocniejszego 

i wydajniejszego wspierania małych i średnich przedsiębiorstw od strony państwa. Przedstawiciele Krajowej 

Izby Gospodarczej uważają, że w czasie spowolnienia gospodarczego kołem zamachowym gospodarki są 

małe i średnie firmy. Zdaniem prezesa Krajowej Izby Gospodarczej łatwiej znoszą one trudną koniunkturę i 

bardziej elastycznie reagują na pogarszające się warunki ekonomiczne. Jednocześnie małe i średnie firmy 

wciąż muszą borykać się z wieloma trudnościami, np. skomplikowanymi przepisami podatkowymi i zbyt 

wysokimi pozapłacowymi kosztami pracy. Według profesora Jerzego Buzka małe i średnie firmy, które naj-

bardziej ucierpiały w czasie kryzysu, a które nie ponoszą za niego odpowiedzialności, mogą uzdrowić zarów-

no polską, jak i europejską gospodarkę. Z kolei eksperci KIG twierdzą, że państwo wciąż w niewystarczający 

sposób wspiera ten sektor przedsiębiorczości. I nie chodzi tutaj o dotowanie finansami, ale o niewystarczają-

cą dynamikę zmian przepisów prawnych, które pozwoliłyby efektywniej rozwijać się małym i średnim przed-

siębiorstwom; muszą one teraz próbować nadążyć za dynamiką zmian dokonujących się na całym świecie. 

Chcę zatem zadać kilka pytań. 

1. Czy Pan Premier nie rozważyłby zorganizowania ogólnopolskiej debaty poświęconej tylko i wyłącznie 

tematyce skuteczniejszego wspierania małych i średnich przedsiębiorców? Debaty, w której wzięliby udział 

przedstawiciele różnych branż, środowiska akademickiego, eksperci i oczywiście przedstawiciele rządu i 

władz państwa? 

2. Czy Pan Premier podziela opinię, że należy wzmóc dynamikę zmian przepisów i procedur w naszym 

państwie w taki sposób, aby pozwolić dynamiczniej działać małym i średnim przedsiębiorstwom? W których 

obszarach, w opinii Pana Ministra, taka dynamika i elastyczność byłaby najbardziej potrzebna? 

3. Czy Pan Premier odbywa regularne konsultacje z przedstawicielami małych i średnich przedsiębior-

ców? Jeśli tak, to z jaką częstotliwością odbywają się takie konsultacje? 

Z poważaniem 

Stanisław Kogut 




