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Szanowny Panie Przevrodniczący,

W nawiąpaniu do * otrzymanego z Sekretariatu Prezesa Rady Ministrów - Stanowiska
nr 4 przyjętego podczas XXVI sesji Krajowego Zjazdu Delegatów N§ZZ ,,Solidamośc"
w sprawie rozwoju przemysłu, uprzejmie pro§zę o przyjęcie następujących wyjaśnień.

Światowy kryzys finansowy wykaał.jak istotne dla stabilaości ekonomicznej jest
§prawne i efek,tywne fi,u:kcjonowanie przemysłu. Odgrywa on istotną rolę w nowoczesnej
gospodarce, bowiem j est:

nośnikiem innowacyjności dostargzającym coraz bardziej zaawansowane wyroby innym
sektorom gospodarki oraz gospodarstwom domowym, zaspakajając przy tym ich potrzeby
i je fworząc;

gwarantem stabilności gospodarczej, bowiem gospodarki oparte w większym stopniu
na przemyśle łagodniej przechodzą przezten trudny okres;

kluczowym pracodawcą oferującym atrakcyjne i stabilne miejsca pfacy;

keatorem otoczenia bizrresu, z którym silnie powięare są inne sektory gospodarki, takie
jak transpott, budownictwo, handel i usfugi*

§yruacja gospodarcza Polski ostatnich lat przedstawia się stosunkowo korzystnie na tle
innych krajów europejskich, }tóre w znaczący sposób odczuły skutki kryzysu. Pragnę
podkreślic, ze Polska jest jedynym krajem UE, który od momentu rozpoozęcia kryzystl
finansowego nie zanotował ujemnego pfzyrostu PKB. W wartości polskiego PKB w 2011 r.

88% stanowiła wartość dodana, której żSYo zoslŃo wygenerowtlre ptzez polski przemysł.
Udział przemysłu w wartoścj dodanej w Polsce utrzymuje się na stałym poziomie ok. ż5%
od 2008 r.
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Notowany, relatyvrnie wysoki wzrost gospodarczy nie byłby mozliwy bez wysiłku
przedsiębiorców, którzy * mimo wcią3 niepewnych perspekĘw gospodarczych * zwiększają
sprzedaż, nńaszcza w sęktorze przemysłu, oraz osiągają zadawalające wyniki finansowe.

Wpłynęły na to czynniki makroekonomiczne, takie jak silny popyt wewnętrzny i deprecjacja

złotego, które pozwoliły na uzyskanie przewagi konkurencyjnej na rynkach europejskich, tym
§amym poprawiając zl7acząco bilans handlu zagranicznego, Nie bęz znaczęnia są takze

zmiany dokonywane w samych przedsiębiorstwach optymalizujących slrŃtury zatządzĄące,
produkcyjne i pozaprodukcyjne. Wazne jest równieź wykorrystanie potencjafu zasobów
ludzkich, które w szybkim tempie potrafiły pruy§tosować się do dynamicznie zmieniającej się

syfuacj i gospodarczej, wykazuj ąc się elas tyczno śc i ą i keatywno ścią,

Pragnę przypomnieć, że Komisja Europejska w paździemiku 201? r. przygotowała

komunikat p.t.: ,,Silniejszy przemysł europejski na rzęcz wzrosfu i ozywienia
gospodarczego", Celem komunikafu było połozenie większego nacisku na uzyskanie
szybszego wzrostu gospodarczego} wzmocnienie polityki przemysłowej oraz stworzenie

nowych miejsc placy w Unii Errropejskiej.

Ministerstwo Gospodarki przygotowało stanowisko Rządu RP wobec przedmiotowego

komunikatu', które przekazuję w załączeniu. W niniejszynr stanowisku podkreśla się m.in., że

przemysł był, jest i powinien pozostać kluczowym czynnikiem dla budowania dobrobytu

i mocnej pozycji UE, w tym Polski, na arenie międzynarodowej. Konkurencyjna, a więc

nowoczesna iptzyjazna środowisku baza przemysłowa stwarza możliwość obniżania cen

i kosztów oraz tv/orzenia nowych, lepszych dóbr i usług, ptzyczyniając się w ten sposób

do wzrostu koŃurencyjności całej gospodarki. .Jest ona ponadto podstawowym źródłem

innowacji niezbędnych do sprostania szeroko rorumianyJn wyzwaniom, przed którymi stoi

UE oraz zachowania i uruchamiania przewag konkurencyjnych na świątowym rynku. Dlatego

też, przy podejmowaniu wszelkieh nowych inicjatyw, należy mieć na uwadze ich wpływ

na koŃurencyjność gospodarczą w tym przede wszystkim przemysłu. Zdaniem Rządu

reindustrializacj* UE oraz inwestycja w nowe, innowacyjne technologie powinny byĆ

podstawą ozpvienia gospodarczego i rozwoju wszystkich sektorów przemysłu, w tym

równięż energochłonnych.

W ocenie Rządu RP polityka plz€mysłowa UE powinna zmierzać w kierunku

trarrsformacji na gospodarkę niskoemisyjną lecz jednocześnie rozwój przemysłu nie

powinien być nadmiernie i w nieuzasadniony sposób ograniczany polityką klimatyczną Brak

spójności pomiędzy poliryką klimatyczną energeĘczną i przemysłową jest jednym

z głównych czynnikóiv powodujących przenoszenie produkcji przemysłowej poza UE.

Niezbędne jest zatem stworzenie rozwią7ań, które będą tŃiej delokalizacji zapobiegaĘ,

Przykłady niespójności powinny zostaó zidentyfikowanę, tak by móc następnie zdefiniowaĆ

l Stanowisko zostało przyjęte przez Komitet do §prawEuropejskich w dniu 28 listopada 201,2 r.

fu,lini§t*r§t\Y$ fi*,l1liłtlarki tqłl l4;t ]2 6ł: !(] (]tf łl]lail n,i{"j1*,11ii.fi!:rv.l.]l

Fl -ni.:.l:lł }trzl,ijr .j/| l.:x +illj ]J]',i!lj;|i:lii ,alell ,.l,";yłrll!| tl,:v-l:l

i:lii.5l. jl *lfi r5rjhró. ]]:]i]:j' '

]],,::'
l]:,j
]l'



i wdrożyć §tosowne środki zarudczę. Kluczowe jest takte podejście uwzględniające specyfikę
gospodarczą po§zczego lnych państw człoŃowskich UE.

Pragnę podkreślić, że przedmiotowe stanowisko Rządu RP wobec komunikatu KE p.t.

,,Silniejszy przemysł europejski" spotkało się z szerokim poparciern tych partnerów
społecznych, którzy w procesie konsultacji ptzekaza|i swoje opinie Ministersfwu Gospodarki.
Stanowisko zyskało także aprobatę posłów sejmowej Komisji ds. Unii Europejskiej, kiórym
zostało przedstawione podczas posiedzenia Komisji w dniu 1 l grudnia 2§l2r.

Rząd, mąiąc świadomość, że zwiększanie konkurencyjności i innowacyjności
gospodarki jest kluczowym zadaniem waruŃującym rozwój kraju, podjął dzlałanian& rzępz
wzmocnienia powiągan między badaniami, innowacjami i przemysłem. Głównymi
plogramami ukierunkowanymi obecnie na wzrost innowacyjności wśród przedsiębiorców są

a) Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka (PO IG) 2007-2013, Do dzińań
naj istotniej szych z punktu widzenia przedsiębiorstw przemysło wy ch należą:

- poddziałanie 1.3.1 PO IG Projekty rozarcjowe wsparcie realizacji badń
przemysłowych i prac rozwojowych, prowadzonych przaz publiczne organizacje
badawcze we współpracy z konkrehym przedsiębiorcą

- działanie 1.4 PO IG Wsparcie projel<tółv celowycll * wzmocnienie skłonności
przedsiębiorców do inwestowania w innowacje oraz wspieranie zdobywania przez nich
innowacyjnych narzędzi i produktów dla rozwoju działalności gospodarczej
ipoprawy pozycji koŃurencyjnej na rynku,

- działanie 4.1 PO IG |tlsparcie wdrożeń wyników prac B+R * wsparcie na praktyczne
zasto§owanie wyników prac badawczych w firmie oraz na wprowadzenie nowych
produktów na rynek,

- działanie 4.3 PO IG K,edyt technologicztxy - przedsiębiorcy wdrażający ilo$re
technologie mogą otrzymać wsparcie ze środków Fulduszu Kledyfu Technologicznęgo
w formie premii technologicznej,

- działanie 4.5 PO IC Wspieranie inwestycji o duĘm znaczeniu dla gospodalh * dotacje
z tego działania były przyznawane na inwestycje w sektorze produkcyjnym (poddziałanie
4.5.1) oraz usfug nowocze§nych (poddziałanie 4.5.2). W pierwszym przypadku na dotację
mogJy liczyc firmy inwestujące w innowacyjne technologie lub produkty, które były
stosowanę na Świecie przęz okres nie dłuższy niż 3 lata lub gdy stopień
rozpowszechnienia danego rozwiązania w danej branzy nie przekraczń 15 yo,

b) Ustawa o niektórych forntach wspierania dziąłalnośct innolvacyjnej - możliwość
odliczania przez ptzedsiębiorcę od podstawy opodatkowania do 50% ceny zakupu nowej
technologii od polskich lŃ zagranicznych jednostek naukowych oraz możtiwość3
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zaliczewado kosztów uzyskania przychodow wydatków na prace rozwojowe, niezaleznie

od wyniku, jakim się zakończyły;

c) Poźyczka na innowącje - przeznaczlna m.in. na zakup i wdrożenie prac badawczo-

rozwojowych, 1icencji krajowych lub zagraŃcznych, usfug doradczych w zakresie

planowania inrłestycyjnego i wdraZania innowacji. Z pożyczki w wysokości do 2 nrln

PLN mogąkorzystać mali i średni przedsiębiorcy.

Pragnę także poinformować, ze Rada Ministrów na posiedzeniu w dniu 15 stycznia

2013 r. przyjęła Strategię Innowacyjności i Efektywności Gospodarki (SIEG). SIEG jest

jedną z dziewięciu nowych, zintegrowanych strategii rozwoju, które zgodrrie z rządowym

Planem uporządkowanta strategii rozwojtł z 24 listopada 2009 r. (reasumpcja 10 marca 2010

r.) będą sfuzyó reńizaĄi średnio- i długookresowej strategii rozwoju kraju. SIEG wskazuje

działania Rządu sfużące dostosowaniu otoczęnia gospodarczego do potrzeb innowacyjnoŚci.

P1nktem wyjścia pĄektowanych działań jest wizja gospodarki w roku 202a, którą cechować

mają: otwańość, ekspansyvrność, tworzenie miejsc pracy olaz wffost opart! na zaufaniu,

współpracy, innowacj ach i efuktywności.

W oparciu o wizję działŃ strategicznych zawartą w projekcie SIEG, Ministerstwo

Gospodarki opracowŃo projekt programu rłykonawczego do ww. §trategii, tj. Programu

Rozwoju Przedsiębiorstw (PRP), Celem PRP jest wskazanie szczegółowej koncepcji systemu

wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia ich

innowacyjności. Program ten będzie stanowił podstawę przy opfacowywaniu programów

operacyjnych na lŃa za14-2020 w obszarze przedsiębiorczości i innowacyjności. Obejmie

zarówno usuwanie barier i tworzenie przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorstw, jak

i aktywne działania (finansowe i pozafinansowe) na tzelz wzrostu ich innowacyjnoŚci

i koŃurencyjności. Projekt PRP został przekazany do konsultacji społecznych.

oprócz wymienionych wyżej inicjatyw, Minister Gospodarki podjął kilka kltrczo\Ę'ch

d"ziałań i decyzji, ktore mają słuzyć poprawie konkurencyjnoŚci polskiej gospodarki, w Ęm
krajowego przemysłu.

Najwazniejszym działaniem służąeym bezpośrednio poprawie efektYwnoŚci,

innowacyjności i technologicznej specjalizacji polskiego przemysłu jest tzw. Foresiglzl

technalog:iczny przemysłu _ InSight 2030.W grudniu 2011 r. zakończona została realizacja

tego projeką który miał na celu areryfikowanie potencjŃu rozwoju polskich sektorów

i obszarów przemysłowych, zidentyfikowanie konkurencyjnych obszarów przenrYsłowYcir

oraz kluczowych technologii przyszłości. Wyniki tych badan będą szczegÓlnie pomocne

podczas podejrnowania deeyzji w zakresie firransowania obszarów i technologii

o najwyższym potencjale społeczno_ekonomicznym. Informacja nt, takich obszarów

i technologii pozwoli na zapewnienie spójności w podejmowaniu inicjatyw rozwojowl'ch

w ob§zafach nauki i gospodarki.
Ą
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W ramach projeletu InSight2030 wskazano 10 Pól Badawczych - biotechnologia
przemysłową nanoteclmologie, zaawansowane materiały i systemy wytwarzania, ]CT,
mikoelęktronika, fotonika, kogeneracja i radonalizacja gospodarorvania energią
innowacyjne technologie pozyskiwania surowców mineralnych, zielona gospodarka, zdtowe
społeczeństwo. Wyselekcjonowano takżę 33 najbardziej konlcurencyjne obszary, które
w perspektywie długookesowej wpłyną na przyspieszenie tempa rozwoju społeczno-
gospodarczego aruz będą stanowiły specjalności polskiej gospodail<i w perspektywie
najbliZszych 20 lat. Ponadto wskazano 99 kluczowych technologii, charakteryzujących się
duzym potencjałem rozwoju, mozliwością wdrozenia na ryŃu oraz potencjałem
konkurencyjnym względem rynków zagranicznyclr. Obecnie prowadzone są prace nad

Programent y,drażania wyników projektu InSight 2030, który ma na cglu identyfikację
instrumentów finansowych i pozafinansowych, które pozwolą wdrożyć wyniki projektu,
ataJźę wskazaó podmioty odpowiedzialnę za podjęcie przedmiotolyych działan, Program
wdrazania będzie także wykorzystywał mapy drogowe, w§kazujące horyzont czasowy
rozwoju danyclr technologii, a tŃże odniesie się do zaprezentowanych rekornendacji,
Działarria wskazane w dokumencie będą stanowiły integralną część Programu Rozwoju
Przedsiębiorstw.

Ponadto przygotowany został projekt dokumentu Polityka nowej szansy, który zawiera
działania mające zapobiegaó niewyptacalności przedsiębiorstw, wspierać przedsiębiorców
znajdujących się w sytuacji layzysowej oraz ułatwić ponowne rozpoczynanię działalności
gospodarczej.

Nalezy wspor:rnieć o kolejnej, trzeciej ustawie deregulacyjnej, która zawiera
propozycje zniesienia lub ograniczenia uciążliwych i zbędnyeh obciążeń administracyjnyclr,
upro§zczenie niektórych przepisów, poprawy płyrurości finansowej przedsiębiorców oraz
ożywienia inwestycji.

Do poprawy irurowacyjności polskiego pTzemysh niewąĘliwie przyezyni się talcże

realizacja ,,Progtamu działń na tzecz rozwojrr technologii kosnricznych i wykorzystywania
systelnów satelitarnych w Pol§ce" we wspóĘracy z Eruopejską Agencją Kosmiczną (E§A)2.
W ocenie Rządu wzrost innowacyjnoŚci i koŃwencyjności przedsiębiorstw poprzel, rozwój
zaawansowarryclr technologii (teclmik satelitarnych i technologii kosmicznych) ataz
wspieranie współpracy pomiędzy selctorem badawczo.rozwojowym i przedsiębiorstwami
zapewrri stały i szybki wzrost ilrnowacyjności i konkurencyjności przedsiębiorstw. Wado
dodać, żę se]<1or kosmiczny3, stanowiący jedną z najnowocześniejszyclr i najbardziej

3 Polska przystąpiła do Europejskiej Agencji Kosmiczrrej z dniem 1 9 listopada 2012 ł,
' Sektor kosnriczny obejmuje tzw, segment upstream, czyli wszystkie urządzenia umieszczane w przeslrzeni
kosrrricznej, oraztlolynslreanl,czy|iinfi,astrukturęrraziemnąiusługioparterlatechnikacltsatelitarnycli,takiejafi
łączność cz,y nawi gacja satelitarna.
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żaawatl§o,wanych ts§,lrnologiczrrie gałęzi pfrolhyshr, lrre ro§nące żnacaerrig dla gosp.ordalki

etrr,opęjsŁiej i światowej. ,

Podsirmowująo, Mihistel,s§ło §łryodzu:ki, śrryiadonre pozycji korrkurctrcyjq9j

polskiego prr.,rry.ń, podejnrrrje szereg działań zmierzającycli do jej poprawy. Działania
,te poĘmowa§o Ę,aarówąo na poziomie kajowyrn, jak i unijny,rrr, Jednoczośnie plagę

Fadlffiślić, źe RĘĘ4 RP, w tym resoft gospodalki, jest gotorłły wzn:racniać dialog społeeany

§I&ż prooe§ kełsultacji ,działafr zruialmąjącyc}r do poprayły koCIkuloncyJności na§uego laajłl,

W szczególności Ministel Gospodarki jest gotowy na dyskusje dotyczące przyszłoŚci

polsleiego przenrygłu,
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Zńeęńk:
§trató*isko R:ądu I{P dg Komunileatu Komiqji Europ.ejskiej p.[: ,,§iliripjszy 1?l:zexn}sł

eur opej ski na tzęcz wzrostu i ożywieni a go spodat,czego ".
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