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W nawiązaniu do pisma z dnia 14 paźdzternlka 2014 t. znak: SPW5022I|5065|20L4,

dotyczącego Uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów }TSZZ ,,Solidarność" nr 1 ws. rozwoju

przemysfu w Polsce, zupowńntenia Prezesa Rady Ministrów podaję co następuje:

Jednyn z piarytetów Ministerstwa Gospodarki jest zapewniente rozwoju polskich

przedsiębiorstw oraz wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki w UE oraz na ryrkach

globalnych. Dla utrzymańa w Polsce wysokiego tempa rozwoju gospodarczego

pozwalającogo na zmniejszanie dystansu cywilizacyjnego do państw Europy Zachadntej,

ńezbędna jest zmiana modelu rozwoju gospodarczego Polski z tmitacyjnego

na innowacyjny. Wyczerpały się dotychczasowe źrodła wzrosfu gospodarczego wynikające

z taniej siły rcboczej i wykorzystania surowców. Należy zatem koneentrowaó się

na budowaniu trwałej przewagikonkurency'nej w oparciu o B+R i innowacje.

Ocena konkurencyjności polskiej gospodart<l zawarta w roboczym dokumencie Komisji

Europejskiej pn.: ,,Reindustrialising Europe - Member States'Competitiveness Report 2O14"l

oraz przygotowana w Ministerstwie Gospodarki analiza SWOT wybranych sęktorów
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pfzemysłowych w Polsce, wskazuje na konięcznośó podniesienia aktywności zarówno

przedsiębiorców jak i administracji publicznej. Z powyższych analiz wynika, ze stopień

innowacyjnośei technologicznej i produktowej przemysłu, pomimo znacznego wpływu

na polską gospodarkę, jest poniżej średniej UE. Nowa perspektywa finansowa sbłatza

mozliwości zmiany tego stanu przy jednoczesnyn zaangńowaniu przedsiębiorców

i naukowcow oraz ukierunkowaniu zmian na zrównoważoty rozwój, ze szczególnym

uwzględnieniem poprawy efektyr;vności energetycznĄ.

Zal<ł.ada się, ze reindustrializacjama sprzyjać powstawaniu i rozwojowi nowych gŃęzi

przemysłu w oparciu o nowe, zaawansowane techniki i technologie. W odniesieniu

do istniejącego przemysfu przowiduje się przeobrńenie mające na celu wzrost

produktywności oraz zmniejszenie energo- i wodochłorrrrości oraz ilości odpadów. Kluczowe

znaczęnię dla wprowadzęrtta zmian ma innowacyjnośó w zakresie technologii i zarządzania

przedsiębior-stem or az rczw oj nowych umiej ętno ści.

W Ministerstwie Gospodarki prowadzone są prace nad projektem dokumentu

,,prionyteĘ polityki przemysłowej 201,4-2020", który integruje polityki oddziałyr,rujące

na wzrost konkurencyjności i innowacyjności polskiej gospodarki.

Wspomniany projekt dokumentu będzie w najbltższym czasie przedmiotem uzgodnień

międzyresortowych i konsultacj i społecznych,

Ponadto, dostrzegĄąc konieezność niwęlowania barier prowadzenia działalności

innowacyjnej oraz zachęcania przedsiębiorstw do ponoszenia nakładów na B+R,

Ministerstwo Gospodarki przygotowało Program Rozwoju Przedsiębiorstw (FRP).

PRP zawiera kompleksowy system wsparcia przedsiębiorstw w Polsce, ze szczegolnym

uwzględnieniem wsparcia ieh innowacyjności. Program stanowi podstawę przy

opracowyvvaniu programów operacyjnych na lńa 2014-ż020 w obszarze przedsiębiorczości

i irrnowacyjności. Obejmuje zarówno usuwanie barier i tworzenie ptzyjaznego otoczenia

dla przedsiębiorstw, jak i aktywne dziŃanta instrumenty wsparcia - finansowe

i p ozaftnans owe na tzeaz w zT ostu ich innowacyj no ś ci i konkurencyj no ś ci.

Cel główny PI{P zostŃ określony jako: wysoki i zrównowńony wzrost produktyr,vnoŚci

w sektorze przedsięŁriorstw prowadzący do wzrosiu icŁr koŃurencyjności na rynkach

mtędzynarodowych. Ww, cei będzie ręalizawany w oparciu o instrumenty wsparcta, które

koncentrują się na:
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- tworzęńu bardziej przyjaznego otoczenia dla przedsiębiorców, mJn. poPrzez

wzmacnianie inteligentnych regulacji, politykę nowej szansy, ochronę praw własnoŚci

przemysłowej, promocję zrównoważonychzamówięń publicznychczy promocję PPP;

_ wzrnacnianiu przedsiębiorczości m.in. poprzez wspieranie powstawania nowYch

przedsiębiorstw, inkubację innowacyjnych przedsięwzięĆ, wspieranie rozwoju

technolo gii określonych w ramach foresi ghtu technolo gi czl7ę go prz emysłu;

_ podnoszeniu jakości kapitału ludzkiego m.in. poprzez wsparcię na wzmacnianie

kompetencji kadr, rozwoj usfug edukacyjnych dopasowanych do potrzeb gosPodarki

czy wzma651ianie współpracy przedsiębiorstw z placówkami edukaelljnlłni kazdego

szczńIą.

- wzmacnianiu różnorodnych forrn finansowania B+R i innowacji, w tl. rr większą

mobilizację kapitału prywatrrego m.in. poptzęz instrumenty grantowe na B*R,

utworzenie ulgi podatkowej dla przedsiębiorstw rcalizujących projekty B+R,

tworzenie funduszy kapitałowych podwyższonego ryzyka, stymulowanie działalnoŚci

aniołów biznesu czy lttworzenie systemu instrumentów zwrotnych skierowanYeh na

zakup no wo cz esnych te chno 1 o gii, masz yn i w ządzeń;

- wzlT|ocnieniu współpracy przedsiębiorców ze światem nauki m,in, pCIprzęz

wzmocnienie kompetencji i skutecznośęi dzińania Instytucji OtoczęrnaBtznesu otaz

kooperacji przedsiębiorstw m.in. w ramach klastrów;

: wzroście umiędąrurarodowienia przedsiębiorstw m.in. poprzez pro7nocję Polskiej

gospodarki, program wsparcia polskich inwestycji za granicą czy Za?ęwnienie

instrumentów finansowego wsparcia eksportu;

_ zrównoważonym rozwoju przedsiębiorstw m.in. poprzez wwarcie dla twotzenia

iwdrażatia technologii środowiskowych, wspieranie wzorców zrówtowaŻonej

produkcji i konsumpcji, wsparcie dla przedsiębiorstw społe cznych oraz sPoŁecznie

odpowiedzialnych.

Ministerstwo Gospodatki przygotowało również dokument Krajowa inteligentna

specjalizacja (KIS), stanowiący integralną część Programu Rozwoju Przedsiębiorstw. Celem

kls jest wskazanie inteligentnyclr speĄalizacjt, a następnie na ich podstawie

zidentyfikowanie priory,tetów krajowych w obszarrze B+R+I oraz zdęftniowanie celÓw

i dziaŁń do realizacji do roku 2a2a. Tak okreśIona wtzja rozwoju polskiej gospodarki

pozwoliukierunkować wsparcie finansowe na specja|tzacje charakteryzujące się potencjałem
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rozwojowym, co w konsekwenqi ptzyczyń się do poprawy irrnowacyjności i konkurencyj-

ności polskiego przemysłu oraz do budowania gospodarki opartej na wiedzy.

Nowa Perspektyrva Finansowa na Iata 2014-2020 stwarza szansę do kontynuacji

tozpoczętych ptzemian społeczno-gospodarczych, zapewniĄąc warunki dla kreowania

nowych przewag konkurencyjnych polskiej gospodarki. Przyznany Polsce budżet wymaga

rozsądnego rozdysponowania środków celem zbudowania solidnych podstaw polskiej

gospodarki dla trwałego, innowacyjnego i zrównowazonego rozwoju w długim horyzoncie

czasowym.

Mając na względzie podjętę ptzęz Ministerstwo Gospodatki dziŃartia na rzęcz

przemyshu w Polsce, jak równieżpńorfińy NSZZ ,,Solidarność", wynikąące z Uchwały nr 1

XXVil KZD ws. rozwoju przemysłu można stwierdzić, że istnieje ńiężnośó pomiędzy

posfulowanymi a podejmowanyni przęz Rząd RP dziŃańarrti na rzęcz rozwoju przemysfu

w Polsce.
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