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Program gospodarczy rz du  szansa, czy zagro enie
dla rozwoju przedsi biorczo ci w Polsce?1
1. Wst p
W gospodarce polskiej obserwujemy od kilku lat coraz ni sze tempo wzrostu
gospodarczego. Prowadzi to do problemów na rynku pracy (niemo no zagospodarowania poda y si y roboczej) i w konsekwencji wzrostu kosztów ponoszonych przez
spo ecze stwo. Nast puj ce w zwi zku z tym m. in. spowolnienie zmian strukturalnych oraz ograniczenie wydatków inwestycyjnych rzutuje nie tylko na obecn , ale
równie przysz sytuacj Polski. Powoduj c znaczne wyd u enie czasu niezb dnego
na dogonienie krajów rozwini tych2 oraz oddalanie si okresu zbli enia dochodu na
osob do poziomu zachodnioeuropejskiego. Osi gni cie i utrzymanie wysokiego
tempa wzrostu gospodarczego sta o si wi c jednym z podstawowych celów polityki
gospodarczej w Polsce.
W lutym br. rz d przedstawi koncepcj , której realizacja ma zapewni Polsce
eliminacj barier rozwojowych. Opracowanie zatytu owane zosta o Przedsi biorczo -rozwój-praca. Strategia3 gospodarcza Rz du SLD-UP-PSL.
Celem artyku u jest analiza dokumentu i próba odpowiedzi na pytanie: na ile
przedstawione narz dzia i instrumenty odbiegaj od proponowanych dotychczas, jakie
w tym zakresie proponowane s nowo ci oraz czy dzia ania te maj szans pozytywnie
wp ywa na gospodark ?
Nale y zda sobie spraw , e jest to tylko deklaracja przedstawiaj ca ogólne
kierunki dzia a rz du. Mo na nawet stwierdzi , e jest to typowy dokument prezentowany przez kolejne rz dy, który ma pokaza , e partia b d ca u w adzy zapewni
Polsce sukces gospodarczy. Zwyczajowo taki dokument (podobnie jak obecny) nazywany jest strategi . Na wst pie diagnozuje sytuacj (przewa nie przez negacj dzia a
poprzedników, szczególnie, gdy ci nale eli do innego ugrupowania politycznego) oraz
przedstawia ramowe zamierzenia, które pozwol zneutralizowa zagro enia. Dlatego,
najwa niejsze pytanie, jakie nale y sobie postawi to: czy przedstawione zamierzenia
b d realizowane oraz w jakim zakresie? Jak pokazuje bowiem praktyka od ogólnych
zamierze prezentowanych w dokumentach zwanych strategi , do programów, a
1
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Ocena dokumentu zatytu owanego Przedsi biorczo -rozwój-praca. Strategia gospodarcza Rz du
SLD-UP-PSL, przedstawionego przez rz d w lutym 2002 roku.
Polsk zaliczy bowiem mo na do krajów opó nionych w rozwoju. wiadczy o tym m. in. niski
poziom PKB per capita, struktura eksportu, niski poziom wyposa enia technicznego, wysoki poziom
zu ycia maj tku produkcyjnego, znaczny odsetek ludno ci yj cy w ubóstwie, niedobór kapita u
i zwi zany z tym deficyt bilansu p atniczego.
Powstaje pytanie, czy taki dokument mo na nazwa strategi ? Nie wchodz c w spór metodologiczny
w artykule, podobnie jak twórcy dokumentu, nazywa go b d strategi .
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nast pnie ich realizacji wiedzie d uga droga. Przewa nie ko czy si na pierwszym
etapie, natomiast rzadko jest to etap trzeci. Nale y jednak zak ada , e rz d w ca o ci
zrealizuje przedstawione zamierzenia. Analiza jest wi c potrzebna, dyskusja pozwoli
bowiem na eliminacj nie cis o ci lub zwrócenie uwagi na punkty krytyczne.
Zwróci nale y uwag , e wspieranie przedsi biorczo ci w programie gospodarczym rz du rozumiane jest w sko  jako pomaganie ma emu i redniemu biznesowi.
Oznacza to ograniczenie dzia a do wspierania ludzi, którzy wykazali si ju przedsi biorczo ci tworz c firm . Nie zak ada on wi c tworzenia w kraju ca o ciowego systemu wspierania przedsi biorczo ci (szeroko rozumianej4), który zaczynaj c od szko y
podstawowej, poprzez szkolnictwo wy sze, a ko cz c na pracy zawodowej rozwija by
przedsi biorczo spo ecze stwa. Jest to o tyle niezb dne, e w zwi zku z globalizacj
i konieczno ci budowy gospodarki opartej o wiedz  bez takiego systemu nie mamy
szans uczestniczy w tych zmianach ze skutkiem pozytywnym. Dla d ugookresowego
rozwoju Polski funkcjonowanie takiego systemu jest niezb dne, szkoda wi c, e deklaracje rz dowe nie id  w tym kierunku.

2. Za o enia ogólne dokumentu
Dokument przewiduje aktywne oddzia ywanie pa stwa w sferze gospodarczej.
Polityka bud etowa, wed ug zamierze autorów, stanowi b dzie podstawowy instrument pozwalaj cy osi gn i utrzyma wysokie tempo wzrostu gospodarczego.
Koncepcja sukcesu, jaki zapewni ma realizacja strategii opiera si na dwóch
podstawowych kierunkach dzia a :
pobudzaniu przedsi biorczo ci,
rozwoju infrastruktury.
Jako warunek niezb dny pozytywnej realizacji zamierze przyj tych w programie przyjmuje si mniej restrykcyjn polityk pieni n . Wynika to z prze wiadczenia,
e realizowana przez Rad Polityki Pieni nej (dalej RPP) polityka by a nieprawid owa. Generalnie mo emy stwierdzi , e przedstawiciele rz du uwa aj polityk pieni n za zbyt rygorystyczn . Efektem takiej polityki jest spadek popytu krajowego5, a
w konsekwencji produkcji6 i obni ka tempa wzrostu gospodarczego. Wp ywa to równie na utrzymanie wysokiej realnej stopy procentowej w gospodarce, co przyczynia
si do nap ywu kapita u spekulacyjnego do kraju ze wszystkimi negatywnymi konsekwencjami z tego wynikaj cymi.
Analiza tej sytuacji przy pomocy modelu IS-LM pozwala stwierdzi , e restrykcyjna polityka pieni na prowadzi do:
4

5
6

Poj cie przedsi biorczo  w szerokim uj ciu traktuj , jako wi ce si z cechami osobowo ci
ludzkiej, tj. zaradno ci , inicjatyw i podejmowaniem dzia a , które przyczyniaj si nie tylko do zaspokojenia aspiracji osób, które je podejmuj , ale równie do rozwoju kraju.
W ub. roku o 2%. Zob. Aneks statystyczny, Polska gospodarka. Tendencje. Oceny. Prognozy, CASE,
nr 1/2002 (12), s. 2.
W 2001 roku produkcja sprzedana przemys u zmniejszy a si o 0,2%, natomiast budowlanomonta owa zmniejszy a si o 9,9%; ibidem, s. 6.
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spadku dochodu w przypadku zmniejszenia realnej poda y pieni dza
mniejszego przyrostu dochodu ni to wynika z mechanizmu mno nika, na skutek
przyrostu poda y pieni dza poni ej tempa zmian dochodu.

Rysunek 1. Skutki polityki pieni nej w modelu IS-LM  spadek poda y pieni dza
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ród o: opracowanie na podstawie R.E. Hall, J.B. Taylor, Makroekonomia. Teoria, funkcjonowanie
i polityka, PWN, Warszawa 1997, s. 198 i nast pne.

W pierwszym przypadku mamy do czynienia z przesuni ciem na rysunku krzywej LM w lewo (zob. rys. 1). W gospodarce zmniejszenie realnej poda y pieni dza
powoduje, w przypadku braku zmian w polityce bud etowej, dostosowania w sektorze
realnym powoduj ce spadek produkcji i dochodu. Otrzymujemy now krzyw (na
rysunku  LM1) wyznaczaj c w gospodarce wy szy poziom stóp procentowych i
ni szy poziom dochodu w punkcie równowagi (na rysunku 1  punkt E1). Konsekwencj jest wzrost bezrobocia.
W drugim przypadku, problem zwi zany jest z wolniejszym przyrostem poda y
pieni dza ni wzrost dochodu, który spowodowany zosta np. aktywn polityk bud etow . W efekcie wraz ze wzrostem dochodu nast puje wzrost stopy procentowej, który
powoduje zahamowanie popytu inwestycyjnego, produkcji i w konsekwencji dochodu
(zob. rys. 2). Ostateczny przyrost dochodu jest wi c ni szy ni wynika to z mechanizmu mno nika (przy nie zmienionej realnej poda y pieni dza nowy poziom równowagi w gospodarce ukszta tuje si w punkcie E0, tj. przy ni szym dochodzie ni by oby to
mo liwe przy ekspansywnej polityce pieni nej  na rysunku przedstawionej jako
krzywa LM1, która spowodowa aby utrzymanie stopy procentowej na rynku finansowym na niezmienionym poziomie  na rysunku punkt E1.
Przedstawiony mechanizm oddzia ywania polityki pieni nej, tak w pierwszym,
jak i drugim przypadku powoduje nie tylko negatywne konsekwencje dla gospodarki,
ale równie oznacza negatywne konsekwencje dla polityki bud etowej. Dzia ania
rz du, które zmierza y b d do pobudzenia produkcji wyhamowane zostan przez
restrykcyjn polityk pieni n . Przyrost produkcji i dochodu wywo any aktywn
polityk bud etow b dzie w tym przypadku ni szy ni w momencie wspierania przez
RPP.
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Skutki polityki bud etowej w modelu IS-LM  przy sta ej poda y pieni dza
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Wydaje si , z tego punktu widzenia, s usznym zobowi zanie przez rz d RPP do
wspierania jego dzia a przez zmniejszenie restrykcyjno ci polityki pieni nej. Analizuj c sytuacj g biej, nie jest to jednak takie jednoznaczne. W przypadku Polski
zmniejszenie oprocentowania kredytów NBP dla banków komercyjnych (na co naciska rz d) nie musi wywo a zmian znanych w literaturze.
W literaturze przyjmuje si , e wysoko stopy kredytów udzielanych przez
bank centralny (dalej BC) bankom komercyjnym wp ywa na poda kredytów dla
sektora realnego. W przypadku ekspansywnej polityki pieni nej mechanizm przyczynowo-skutkowy przedstawia si nast puj co:
bank centralny obni a oprocentowanie swoich kredytów
zwi kszenie zaci ganych
przez banki komercyjne kredytów w banku centralnym
zwi kszenie poda y kredytów
w bankach komercyjnych wzrost kredytów w sektorze realnym
Jednak e, w przypadku Polski nadp ynno sektora bankowego powoduje, e
banki komercyjne nie wykorzystuj kredytów BC, jako ród a finansowania swojej
akcji kredytowej. Natomiast oprocentowanie tego typu kredytów sta o si w naszym
kraju wyznacznikiem dla cen depozytów. W uproszczeniu mo emy powiedzie , e
banki komercyjne traktuj kredyt BC, jako alternatywne do depozytów ród o pozyskania rodków dla w asnej dzia alno ci. Zgodnie z tym za o eniem bankowi op aca
si pozyskiwa depozyty tylko wtedy, gdy maksymalna ich cena b dzie równa cenie
kredytów BC.
Je eli za y przyjmiemy oprocentowanie kredytów BC, a za x oprocentowanie
depozytów to otrzymamy:
x y
(1)
Je eli uwzgl dnimy równie fakt, e koszty pozyskania depozytów s wy sze
ni kredytów z BC, to musimy powy sz nierówno zmodyfikowa . Przyjmie ona
posta :
x y-a
(2)
gdzie:
a  to ró nica w koszcie pozyskania depozytów i kredytów z BC.
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W praktyce zmiany oprocentowania stopy kredytów BC (a wi c alternatywnego
ród a pozyskania rodków) powodowa y szybkie zmiany ceny p aconej za depozyty,
natomiast znacznie wolniejszy spadek oprocentowania kredytów.
Wymuszona przez rz d ekspansywna polityka pieni na spowoduje wi c przede
wszystkim obni k stóp depozytów. W konsekwencji, po uwzgl dnieniu jeszcze 20%
rycza towego podatku od odsetek, realne oprocentowanie depozytów mo e osi gn
poziom równy 0% lub nawet ujemny. Spowodowa to mo e zmniejszenie i tak niskiego poziomu oszcz dno ci w gospodarce. D ugookresowe, wysokie tempo wzrostu
gospodarczego wymaga natomiast utrzymywania wysokiego poziomu inwestycji.
Konieczne jest wi c zwi kszanie poziomu oszcz dno ci krajowych, a nie ich obni anie.
Stwierdzi mo na, e przyj cie za o enia wspierania przez RPP dzia a rz du,
poprzez obni enie stopy kredytów NBP jest ryzykowne. Mo liwe, e wraz z obni k
stóp tych kredytów banki komercyjne zaczn zmniejsza szybciej oprocentowanie
swoich kredytów ni depozytów (nie chc c doprowadzi do obni ki poziomu posiadanych depozytów). Oznacza oby to zgod banków na zmniejszenie mar y, a tym samym
swojej rentowno ci. W przypadku Polski ten wariant wydaje si ma o prawdopodobny.
Przedstawiony przez rz d program niesie ze sob powa ne ryzyko ekspansji fiskalnej i
zad u enia bud etowego. Obni ka kredytów BC, jak wspomniano powy ej, spowodowa mo e obni k cen depozytów i spadek poziomu oszcz dno ci. Pa stwo pragn c
pozyska rodki dla swojej dzia alno ci (a dok adniej, chc c pozyska coraz wi ksz
cz
oszcz dno ci krajowych) b dzie musia o oferowa coraz bardziej atrakcyjne
warunki. Du a poda obligacji pa stwowych o relatywnie wysokiej rentowno ci
stanowi dla banków komercyjnych atrakcyjn form lokowania rodków. W takiej
sytuacji nie b d one zainteresowane zwi kszaniem portfela kredytowego przy pomocy zmniejszania mar y. W konsekwencji obni niewiele lub wcale stopy procentowe
kredytów.
Powstaje tak e pytanie: czy nag e i znaczne zmniejszenie rentowno ci inwestycji
w Polsce, które nast pi oby w momencie proponowanego przez rz d znacznego obnienia stóp procentowych kredytów BC, nie stworzy problemów gospodarczych. Spowodowa mo e bowiem gwa town ucieczk kapita u spekulacyjnego z kraju, co
wprawdzie os abi z otego, ale przyczyni si do problemów firm, które posiadaj zad uenie w dewizach. Z tego punktu widzenia za o enie dotycz ce silnej obni ki oprocentowania kredytów BC przyj te w strategii równie wydaje si kontrowersyjne.
Efektywniejsze b dzie raczej zmniejszenie zapotrzebowania pa stwa na rodki
po yczkowe, a wi c zmniejszenie deficytu bud etu pa stwa. To jednak, mimo i
przynios oby lepsze rezultaty jest znacznie trudniejsze do realizacji (nale a oby przeprowadzi g bok reform finansów publicznych oraz m. in. zlikwidowa tzw. szar
stref w bud ecie) i w razie niepowodzenia obci a oby rz d. atwiej jest poszuka
koz a ofiarnego, który b dzie odpowiedzialny za niepowodzenia.
Nale y równie pami ta o opó nieniach zwi zanych z polityk pieni n i
bud etow . Skutki decyzji RPP odczuwane s przez gospodark z kilkunastomiesi cznym opó nieniem, natomiast skutki dzia a rz du s widoczne dopiero po up ywie 2-3
lat. Oznacza to, e nie mo na, jak zak ada si w dokumencie, oczekiwa natychmiastowych efektów podj tych dzia a .
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Du e ryzyko zwi zane jest równie z projektem po czenia w dzia alno ci inwestycyjnej rz du rodków bud etowych i prywatnych oraz sekurytyzacja dochodów
przypadaj cych na przysz e lata. Operacje tego typu, w zwi zku z du mo liwo ci
korupcji nie sprawdzi y si na wiecie. W Polsce, gdzie w zasadzie nie ma adnej etyki
w yciu gospodarczym to ryzyko jest szczególnie du e. Pozytywne wspó dzia anie
pa stwa i sektora prywatnego wymaga stworzenia przejrzystych regu dotycz cych
funkcjonowania inwestycji finansowanych z ró nych róde . Procedury powinny
równie zapewni odpowiedni nadzór nad takimi inwestycjami. Opracowanie dobrze
funkcjonuj cego systemu, pozwalaj cego na prawid owe funkcjonowanie inwestycji
mieszanych jest bardzo trudne i d ugotrwa e. Program rz dowy natomiast nic nie
wspomina o budowie systemu i zwi zanych z tym kosztach. Prawdopodobnie stwierdzono, e system taki nie b dzie potrzebny. Je eli wi c dojdzie do realizacji tych
zamierze mog pojawi si problemy z uzyskaniem zak adanych korzy ci, m. in. ze
wzgl du na nielegalny transfer rodków bud etowych do sektora prywatnego. Je eli
nawet za o ymy, e powy szy przypadek nie b dzie mia miejsca to samym zagro eniem dla gospodarki jest ju wysokie zaanga owanie kapita u prywatnego w inwestycje pa stwowe (g ównie infrastrukturalne). Znaczny udzia krajowego sektora w finansowaniu tego typu inwestycji oznacza ograniczenie finansowania innych projektów
inwestycyjnych firm prywatnych. Istnieje równie mo liwo , e g ównym ród em
finansowania stanie si kapita zagraniczny. Jednak e i w tym przypadku nale y zwróci uwag na ryzyko zwi zane z mo liwo ci wyst pienia wysokiego wzrostu deficytu
obrotów bie cych oraz dodatkowej presji na kurs z otego.

3. Za o enia programu przedsi biorczo
Szczegó owe dzia ania na rzecz ma ych i rednich przedsi biorstw zosta y sprecyzowane przede wszystkim w aneksach do dokumentu. Najwa niejszy dla tego sektora program nazwany zosta Przede wszystkim przedsi biorczo .
Proponowane w dokumencie dzia ania wspieraj ce drobn i redni przedsi biorczo nie s nowo ci . Liczne organizacje tego sektora, jak i rodowisko naukowe
systematycznie informowa o kolejne rz dy o koniecznych zmianach. Przewa nie te ,
w deklaracjach rz dowych proponowane rozwi zania zosta y uj te. Jednak zawsze jest
problem z ich realizacj . Obecnie równie mimo, e program jest realizowany wdra ane rozwi zania odbiegaj znacznie od deklaracji.
Proponowane dzia ania w zasadzie dotycz jednej z nast puj cych kwestii:
u atwie prawnych warunków dzia ania,
zmniejszenia obci e finansowych dzia alno ci,
ulepszenia sytemu wsparcia instytucjonalnego.
Propozycje instrumentów prawnych zosta y pogrupowane w nast puj ce bloki
tematyczne:
uproszczenie systemu podatkowego,
uproszczenie systemu ubezpiecze spo ecznych,
uproszczenie przepisów proceduralnych,
uelastycznienie stosunków pracy.
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Zmiany systemu prawnego maj przede wszystkim u atwi rozliczenia przedsi biorców z aparatem skarbowym oraz Zak adem Ubezpiecze Spo ecznych. Zapowied
zmian prawnych u atwiaj cych dzia alno gospodarcz i likwiduj cych biurokratyczne bariery ograniczaj ce przedsi biorczo nale y oceni pozytywnie. Problemem w
tym przypadku, jak ju wspomniano, jest realizacja, która w znaczny sposób odbiega
od zamierze . Proponowane przez Ministerstwo Finansów nowelizacje ustaw utrudniaj , a nie u atwiaj dzia alno gospodarcz . Powoduj bowiem, e przedsi biorca
b dzie musia opanowa jeszcze wi cej przepisów ni dotychczas (np. w nowelizacji
ordynacji podatkowej wyst puje kilkaset paragrafów i prawie dwie cie poprawek).
Komplikuje to system, który powoduje podwy szenie kosztów dzia alno ci firm.
Ponadto, zamiast wspiera przedsi biorców, u atwienia dotycz raczej urz dów skarbowych i urz dników wypaczaj c tym samym pierwotne deklaracje (np. w nowelizacji
ordynacji podatkowej tylko oko o 5% zmian polepsza sytuacj przedsi biorców, natomiast a 30% pogarsza, przy zachowaniu neutralno ci przez reszt ). Przyk adowo:
program rz du zak ada wy czenie odpowiedzialno ci podatnika w przypadku
zastosowania si do interpretacji przepisów prawa podatkowego wydanej przez organy podatkowe7; propozycja wydaje si s uszna, dlaczego przedsi biorca ma ponosi odpowiedzialno za prowadzenie dzia alno ci gospodarczej zgodnie z wytycznymi organów skarbowych; jednak e, w nowelizacji ordynacji podatkowej Ministerstwo Finansów zgodzi o si tylko na rezygnacj z ustawowych odsetek i kar w
tym przypadku; oznacza to, e organ fiskalny mo e wyda sprostowanie swojej
prawomocnej decyzji, do której podatnik musi si zastosowa nawet z terminem
wstecznym8;
w nowelizacji zak ada si , e urz d skarbowy b dzie móg uniewa nia umowy
zawierane mi dzy podmiotami gospodarczymi, je eli arbitralnie uzna (czyli subiektywne odczucie urz dnika b dzie decydowa o), e faktycznie zawarto je w innym
celu, ni to zosta o zapisane;
proponuje si zlikwidowa pi cioletni termin przedawnienia zobowi za podatkowych;
przyj to wyd u enie czasu, w jakim urz dy zobowi zane b d za atwi sprawy
podatników (a o dwa razy);
zak ada si zwolnienie urz dów z obowi zku przeprowadzenia post powania dowodowego na korzy strony oskar anej (co w praktyce pozbawia podatnika szans
na obron ).
Problemem ca y czas pozostaj równie przepisy umo liwiaj ce zgodnie z prawem zmuszenie przedsi biorcy do dwukrotnego zap acenia tego samego podatku oraz
brak odpowiedzialno ci urz du skarbowego za wyrz dzone mu szkody.
Realizacj programu rz du w zakresie systemu podatkowego nale y oceni negatywnie. Nie likwiduje ona istniej cych barier, a wr cz przeciwnie, co jest szczególnie niebezpieczne dla small businessu, którego rozwój opiera si przede wszystkim na
w asnych rodkach wygospodarowanych w trakcie dzia alno ci gospodarczej.
7
8

Aneks nr 1, Przede wszystkim przedsi biorczo , Rada Ministrów, stycze 2002, s. 6.
Oznacza to, e je eli urz d skarbowy po kilku latach zmieni pierwotn swoj decyzj na niekorzy
przedsi biorcy, np. uzna, e jednak dzia alno powinna by obci ona wy szym podatkiem VAT, to
zobowi zany on jest do uiszczenia ró nicy za ca y okres.
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Pa stwo w ramach prowadzonej polityki ekonomicznej powinno dba o ogólne
ramy organizacyjno-instytucjonalne. Nale y je tak opracowa , by pozwala y na rozwój
gospodarczy. Wi e si to z zapewnieniem odpowiedniego systemu s dowego9. Dobre
i niezale ne s dy oraz szybkie post powanie s dowe, s koniecznym warunkiem
post pu spo ecznego, politycznego i ekonomicznego. Postulat ten, ma du e znaczenie
przede wszystkim dla ma ych i rednich przedsi biorstw, poniewa dysponuj one
raczej niewielkimi kapita ami, przez co d ugotrwa e rozpatrywanie spraw spornych, w
których s one stron , mo e wp yn na znaczne pogorszenie si ich sytuacji ekonomicznej, a nawet doprowadzi do likwidacji. Druga najwa niejsza grupa udogodnie
prawnych zwi zana jest z skróceniem czasu post powania w sprawach gospodarczych.
Zak ada si bowiem skrócenie czasu post powania s dowego. Powstaje tylko pytanie,
jak te deklaracje zrealizowa . Szczególnie, e nie zak ada si zwi kszenia nak adów na
s downictwo.
Z punktu widzenia tworzenia nowych przedsi biorstw wa ne jest przyj cie
uproszczenia systemu rejestracji przedsi biorców. Propozycje tego typu nale y wi c
oceni pozytywnie.
Zmiany dotycz ce zmniejszenia obci e finansowych prowadzonej dzia alno ci
stanowi obj to ciowo najwi ksz grup przedstawion w dokumencie.
Znacznym obci eniem dla wi kszo ci ma ych firm jest rozliczanie si z fiskusem wed ug zasady memoria owej. Przedsi biorstwo musi bowiem p aci pa stwu
podatki mimo, e nie otrzyma o jeszcze zap aty za swoje wyroby. Powoduje to sytuacj , w której firma musi kredytowa nie tylko odbiorc ale równie pa stwo. W
znaczny sposób ograniczona zostaje p ynno finansowa tych podmiotów, co w skrajnym przypadku mo e doprowadzi do utraty p ynno ci, a tym samym likwidacji firmy
(mimo generowania ksi gowego zysku). Pozytywnie nale y w tym kontek cie uzna
wprowadzenie mo liwo ci kasowego rozliczania podatku VAT dla ma ych firm.
Podobnie jest z d eniem do zmniejszenia obci e finansowych przedsi biorców. Przyjmuje si bowiem obni anie op at skarbowych zwi zanych z dzia alno ci
gospodarcz . Jest to krok w prawid owym kierunku, nale y jednak podobnie jak zniesienie op aty skarbowej od po yczek znacznie obni y wszystkie inne op aty skarbowe.
Ujednolicenie zasad opodatkowania firm niezale nie od formy prawnej proponowane w dokumencie nale y uzna za prawid owe. Pozwoli bowiem w ko cu na
zapewnienie sprawiedliwo ci poziomej systemu podatkowego w Polsce (forma prawna
nie b dzie mia a wp ywu na wysoko podatków).
Du e znacznie dla utrzymania si na rynku i umacniania pozycji ma ych i rednich przedsi biorstw przypisuje si ró nego rodzaju organizacjom wspieraj cym ten
sektor. W Polsce koordynacja polityki wspierania drobnej przedsi biorczo ci jest
znikoma. Nast puje w tym przypadku rozdrobnienie dzia a , tak w sensie organizacyjnym, jak i finansowym. Prowadzi to do powielania si struktur, co jest kosztoch onne i
ogranicza rodki na rzeczywiste dzia ania wspieraj ce. Efektem takiego podej cia jest
równie brak synergii. Ponadto, podejmowane decyzje by y wynikiem przypadku, a
nie przemy lanej strategii czy polityki. Zdaj c sobie z tego spraw rz d zapowiedzia
w programie konsolidacj agencji rz dowych utworzonych do wspierania tego sektora
9

Postulat ten, mimo swojej aktualno ci, nie zosta zrealizowany w Polsce lat 90.
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oraz stworzenie organizacji samorz du gospodarczego. Podj cie próby konsolidacji
tego typu organizacji nale y oceni pozytywnie. Konieczne jest jednak stworzenie
równie ca o ciowego systemu wspierania, co pozwoli zwi kszy korzy ci jakie osi ga
z pomocy sektor small businessu. Obowi zki zwi zane z funkcj koordynatora móg by
przej samorz d gospodarczy, który by by g ównym realizatorem polityki wspierania
ma ych i rednich przedsi biorstw. Firmy z tego sektora awo b d mog y si kontaktowa z tego typu instytucj . Zarówno osobi cie, poniewa zgodnie z projektem samorz d gospodarczy b dzie powszechny lub te przez zwi zki bran owe, z którymi
b dzie mocno wspó pracowa . atwiej b d mog y z nim nawi za wspó prac inne
instytucje wspieraj ce rozwój drobnej przedsi biorczo ci. Powinien on równie sta si
reprezentantem interesów tej grupy przedsi biorstw oraz zapewni apolityczno , a
przez to koniunkturalno dzia a .
Samorz d gospodarczy b d cy przedstawicielem przedsi biorców i jednocze nie
skupiaj cy odpowiedzialno za wspieranie tego sektora mo e by równie inicjatorem
dzia a wspieraj cych (np. poprzez lobbying na rzecz wprowadzenia nowych ustaw,
przedstawiaj c programy wykorzystywania ma ych i rednich przedsi biorstw jako
instrumentu s u cego likwidacji bezrobocia, czy te rozwojowi kraju lub poszczególnych regionów, zmianie postaw spo ecznych na bardziej aktywne). Szczególnie, e
du o jest barier rozwoju ma ych i rednich przedsi biorstw, które nie wymagaj wcale
lub tylko niewielkich nak adów finansowych, a proponowane rozwi zania w zakresie
ich likwidacji nie spotkaj si z oporem politycznym. Ponadto, posiadaj c odpowiednie zasoby kadrowe samorz d gospodarczy mo e wyst powa o rodki z Unii Europejskiej, które obecnie nie s w pe ni wykorzystywane m. in. z powodu braku umiej tnoci wype niania wniosków o pomoc.
Wspó praca mi dzy samorz dem gospodarczym, a pa stwem wp ynie korzystnie na rozwój ma ych i rednich przedsi biorstw. W wielu krajach zaawansowane s
tego typu formy wspó pracy. Powi ksza si w ten sposób stoj ce do dyspozycji zasoby, zwi ksza dynamik i elastyczno dzia ania. Wspó praca taka mo e przynie
ró norodne korzy ci:
mo liwe jest w ten sposób oddzielenie politycznej odpowiedzialno ci w adzy za
dostarczenie pomocy,
kontraktowanie us ug w jednostkach zewn trznych u atwia rozdzielenie funkcji
zlecaj cego i wykonawcy,
samorz d gospodarczy powinien stworzy organizacj bardziej efektywn , elastyczn i dynamiczn w wiadczeniu us ug wspieraj cych ni instytucje pa stwowe,
wspó praca taka pozwala czy równie zasoby co powoduje powi kszenie potencja u czyli (w uproszczeniu) powi kszenie mo liwo ci realizacji projektów, inwestycji, wiadczenia us ug.
Stworzenie systemu wspierania ma ych i rednich przedsi biorstw powinno pozwoli na eliminacje wi kszo ci lub przynajmniej zmniejszy bariery i niedogodno ci
obecnego sposobu wspierania.
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4. Wnioski
Z przeprowadzonej analizy wynika szereg wniosków, które cz ciowo zaprezentowane zosta y w artykule. Najwa niejsze wnioski, w syntetycznym uj ciu, przedstawione s poni ej:
1. Dokument ogranicza si tylko do wspierania drobnej i redniej przedsi biorczo ci,
natomiast dla d ugookresowego rozwoju Polski niezb dne jest posiadanie kompleksowego systemu rozwoju przedsi biorczo ci spo ecze stwa. Konieczne jest
wi c opracowanie i wdro enie w kraju ca o ciowego systemu wspierania przedsi biorczo ci, który zaczynaj c od szko y podstawowej, poprzez szkolnictwo wy sze,
a ko cz c na pracy zawodowej rozwija by t przedsi biorczo .
2. Nieprawid owo przyj to w programie ekspansywn polityk pieni n , jako warunek niezb dny pozytywnej realizacji zamierze . Podstawowym warunkiem sukcesu jest przede wszystkim efektywna polityka bud etowa zmierzaj ca do zmniejszenia deficytu oraz zwi kszenia racjonalno ci wydatków, za któr powinno i
powolne poluzowanie polityki pieni nej. Rz dowy projekt zak adaj cy odwrotn sytuacj nie jest do przyj cia.
3. Rz d bardzo swobodnie podchodzi do zawartych w programie deklaracji w trakcie
realizacji. W efekcie przyjmowane rozwi zania odbiegaj znacznie od deklaracji i
zamiast wspiera tworz dodatkowe bariery dla rozwoju przedsi biorczo ci.
4. Dokument nie bierze pod uwag mo liwo ci finansowych pa stwa, co prowadzi do
przyjmowania nierealnych za o e . W efekcie mamy ambitny program bez mo liwo ci realizacji.
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