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Atutem naszego regionu
są tanie tereny inwestycyjne

Duże firmy
rozwijają się
kosztem małych firm

Wszystkie raporty
i analizy ekonomiczne
jednoznacznie wskazu-
ją, że najszybciej rozwi-
jają się duże firmy oraz
duże miasta. To do nich
ciągną pracownicy, ka-
pitał, nowe technologie.
Natomiast małe firmy
mają trudniejszą drogę
do sukcesu ze względu
chociażby na ograni-
czone możliwości po-
zyskania kapitału na
rozwój. Podobnie i duże
miasta rozwijają się
szybciej w porównaniu
do niewielkich aglome-
racji. To one przyciąga-
ją najwięcej inwestorów
i pracowników. Takie
tendencje obserwuje się
nie tylko w Polsce, ale
w wielu krajach w Eu-
ropie i na świecie. Nie-
które państwa próbują
tym procesom przeciw-
działać, ale z marnym
skutkiem. Unia Euro-
pejska też widzi pro-
blem i opracowuje pro-
gramy wsparcia małych
firm. Wystarczy przejść
się ulicami Ostrołęki,
aby dostrzec, że coraz
większa ilość sklepów
działa w sieciach lub na
zasadzie franczyzy.
W przetargach publicz-

nych wygrywają duże
firmy, które często zle-
cają prace podwyko-
nawcom. Znane są przy-
padki, że podwykonaw-
cy nie otrzymują w ogó-
le zapłaty za swoje ro-
boty - w ten sposób duże
firmy „żerują” na ma-
łych i spijają śmietankę
z przetargów, a proble-
my pozostawiają innym.
Małe firmy są jednak
elastyczniejsze niż te
duże – szybciej reagują
na tendencje rynkowe
i szybciej dostosowują
się do potrzeb klientów
opanowując wszelkie ni-
sze rynkowe. Mimo, że
prawie połowa PKB po-
chodzi od małych i śred-
nich firm, to nie mają
one praktycznie swojego
lobby i przedstawiciel-
stwa w Sejmie. Idea sa-
morządu gospodarczego
w Polsce zupełnie wy-
gasła i jedynie lokalnie,
w niektórych gminach
(tak jak w Ostrołęce)
organizacje przedsię-
biorców aktywnie
uczestniczą w tworze-
niu lokalnego prawa
oraz tworzeniu lepszych
warunków dla przed-
siębiorczości.

oprac. A. Wysocki (OFG)

O inwestycjach drogowych
i infrastrukturalnych ułat-
wiających działalność gos-
podarczą oraz zaletach po-
wiatu, które mogą skusić
przedsiębiorców do zakłada-
nia tu firm rozmawiamy ze
Stanisławem Kubłem, Sta-
rostą Ostrołęckim.
Wiadomości Gospodarcze:
Panie starosto, buduje Pan
drogi i każdy kierowca to
widzi. Mnie interesuje jed-
nak coś innego i ważniejsze-
go. Mianowicie inwestycje
powiatu ziemskiego mające
ważny wpływ na rozwój gos-
podarczy regionu. Jak Pan
ocenia siłę tych zależności?
Stanisław Kubeł: Powiat Ostro-
łęcki od początku swojego ist-
nienia tj. od 1999 r. przeznacza
największe nakłady finanso-
we na poprawę infrastruktury
technicznej. Jak wielkie ma
ona znaczenie na rozwój biz-
nesu najlepiej wiedzą sami
przedsiębiorcy. Najważniejsze
są dojazdy do zakładów pracy,
miejscowości oraz połączenia
z głównymi ciągami komuni-
kacyjnymi. W momencie po-
wołania Samorządu Powiatu
Ostrołęckiego na przypadają-
cych około 850 km dróg po-
wiatowych ponad 50 proc. sta-
nowiły drogi żwirowe. Obecnie
zostało ich jedynie około 20 km.
Ten ogromny wysiłek, włożony
przez Powiat Ostrołęcki w po-
prawę infrastruktury tech-
nicznej pokazują kwoty, które
przekazaliśmy na budowę i mo-
dernizację dróg. Od 1999 r. do
2011 r. było to około 188 mln 80
tys. zł. Na terenie powiatu
ostrołęckiego zlokalizowanych
jest kilka dużych firm, zatrud-
niających setki osób, mniej-
szych, mających kilkudziesię-
ciu osobowe załogi oraz tych
najmniejszych, najczęściej ro-
dzinnych. Największymi za-

kładami pracy są ENERGA
Elektrownie Ostrołęka S.A.,
Zakłady Przetwórstwa Mięs-
nego „JBB” Łyse oraz „Hoch-
land” i Spółdzielnia Mleczars-
ka „Kurpie”, obecnie należąca
do „Mlekovity”. Do zakładów
tych a także innych mniej-
szych Powiat Ostrołęcki stwo-
rzył sieć dróg dojazdowych,
połączonych ze szlakami ko-
munikacyjnymi wojewódzki-
mi i krajowymi. Warto pod-
kreślić, że od samego początku
Powiat Ostrołęcki czynił sta-
rania, żeby umożliwić rolnikom
dojazdy do gospodarstw. Szcze-
gólnie jest to ważne przy pro-
dukcji mleka i późniejszego
jego odbioru. Wiele inwesty-
cji drogowych powstało dzięki
partnerstwu z gminami. Bez
wątpienia te wspólne inwesty-
cje poprawiają bezpieczeństwo
mieszkańców. My budujemy
drogi, gmina przy drogach po-
wiatowych chodniki. Najwięcej
tego typu inwestycji realizo-
waliśmy wspólnie z gminami:
Lelis i Rzekuń, i to im należą
się szczególne podziękowania.
Oprócz dróg dojazdowych do
zakładów pracy i gospodarstw
rolnych, niezmiernie ważne
dla lokalnego biznesu są połą-
czenia z wojewódzkimi i kra-
jowymi szlakami komunika-
cyjnymi. Inwestycje drogowe
realizowane przez powiat wpi-
sują się w tą sieć połączeń.
WG: Wiem, że planowane są
nowe inwestycje infrastruk-
turalne, które ułatwią dzia-
łalność gospodarczą i spo-
wodują pojawianie się no-
wych atrakcyjnych terenów
inwestycyjnych w powiecie.
Może warto już teraz poin-
formować o tym potencjal-
nych inwestorów.
SK: Została już podjęta decyz-
ja o modernizacji linii kolejo-
wych: Ostrołęka - Tłuszcz,

Ostrołęka - Małkinia Górna
oraz w dalszej perspektywie
Ostrołęka - Szczytno (obecnie
trwają rozmowy, żeby to zada-
nie wpisać w nowy program in-
westycyjny). Do 2013 r. trasa
Ostrołęka - Tłuszcz ma zostać
całkowicie odnowiona. W przy-
szłym roku doczeka się re-
montu odcinek Warszawa - Sa-
downe. Po połączeniu go z linią
Ostrołęka - Tłuszcz zdecydo-
wanie skróci się czas dojazdu
do stolicy. Także w tym roku
planowane są prace na trasie
Ostrołęka - Wyszków i Ostro-
łęka - Małkinia. Bez wątpienia
decyzja o modernizacji wspom-
nianych linii kolejowych, zos-
tała podjęta z myślą o budo-
wanej Elektrowni C i zapo-
trzebowaniu zakładu na znacz-
ną ilość węgla. Jednak z linii
korzystać będą mogły także
inne podmioty gospodarcze
oraz mieszkańcy, dojeżdżający
do pracy. Także na drogach
powiatowych prowadzone są
prace. Warto wspomnieć
o przebudowie ponad 5,5 km
odcinka Borawe - Żabin. Jes-
teśmy już po przetargu. Droga
ta wpisuje się w trasę do Wy-
szkowa. Kolejna inwestycja,
tym razem realizowana na te-
renie gminy Rzekuń, obejmu-
je przebudowę ok. 2,5 km od-
cinka Rzekuń - Czarnowiec,
w ramach tego zadania zosta-
nie także zmodernizowana
ul. Ogrodowa w Rzekuniu. Pro-
wadzone także są prace na od-
cinku Nakły - Działyń - Skrzy-
pek (gm. Olszewo-Borki), któ-
ry łączy Olszewo-Borki z dro-
gą wojewódzką Nr 626 Nowa
Wieś - Maków Mazowiecki.
Obecnie prowadzone są robo-
ty wykończeniowe na odcinku
Nakły - Skrzypek. Dużą inwe-
stycją przygotowywaną właś-
nie do realizacji jest przebu-
dowa mostów na rzece Rozoga

w miejscowościach: Łęg Sta-
rościński i Golanka wraz z do-
jazdami (zadanie to realizo-
wane będzie z rezerwy minis-
terialnej). Inwestycja ta wpi-
suję się w ciągi drogowe: Ka-
dzidło – Łyse - Łączki oraz
Łęg Starościński – Nasiadki –
Dąbrówka – Grale – Szkwa –
Szafarczyska - Kurpiewskie.
Natomiast w dalszym ciągu
drogi wojewódzkie i krajowe
stanowią olbrzymi problem.
Droga wojewódzka nr 626 oraz
krajowa nr 53dają wiele do
życzenia.
WG: Jak by Pan w skrócie
zachęcił inwestorów do in-
westowania na Kurpiach?
SK: Atutem naszego regionu są
tanie tereny inwestycyjne.
Szczególnie gminy, leżące
w bezpośrednim sąsiedztwie
Ostrołęki mają dobrze uzbro-
jone tereny. Ponadto mamy tu-
taj czyste środowisko i co waż-
ne życzliwie nastawione do in-
westorów urzędy. My ze swojej
strony dbamy o dobrze wy-
kształcone kadry. Nasze ze-
społy szkół powiatowych do-
stosowują kierunki kształce-
nia do potrzeb rynku pracy.
Warto też podkreślić, że w na-
szym powiecie mieszkają lu-
dzie, którzy nie boją się wy-
zwań i ciężkiej pracy.

Miasto Ostrołęka

26.04.2012

nakład 25 001

Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 znajdują się na stronie: www.mazowia.eu.

Organizatorzy konkursu, „Czas na Kurpie - Kupuj
Lokalne Produkty” informują, że na stronie
www.czasnakurpie.com.pl zostały zamieszczone
wszystkie produkty nominowane do nagród wraz z
filmami o tych produktach i firmach. Głosowanie
na produkty trwa do końca kwietnia 2012 roku.
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Firma Dom Maciej Rataj
Ostrołęka ul. Kościuszki
17 specjalizuje się w sprze-
daży stolarki (okna, drzwi,
bramy). W szczególności
firma zwraca uwagę na
rozwiązania energoosz-
czędne w ofercie okien
i dlatego wprowadziła na
rynek lokalny okna produ-
centa Wetrex, zajmującego
czołową pozycję w rankin-
gach jakości. Drugim kie-
runkiem działania jest do-
radztwo energetyczne
w zakresie budynków
tj. świadectwa energetycz-
ne, badania termowizyjne,
symulacje komputerowe
oszczędności kosztów
w wyniku zastosowania
energooszczędnych roz-
wiązań (w tym okien). Do-
świadczenie i nowoczesne
metody badawcze pozwa-
lają na fachowe doradz-
two klientom w doborze

stolarki i w doborze opła-
calnych rozwiązań ener-
gooszczędnych.
* Firma będzie uczestni-
czyła w Targach 19 maja
2012r w Ostrołęce.
tel. 604 095 394
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Elektryczny składany
rower miejski

Energooszczędne okna

okno z pakietem 3 szybo-
wym: dodatkowy koszt ta-
kich okien zwraca się po
4 latach w przypadku ogrze-
wania domu gazem

Innowacyjna, nowoczesna
i zaawansowana technicz-
nie konstrukcja elektrycz-
nego roweru miejskiego
pozwala na swobodne po-
ruszanie się po chodni-
kach, alejach i ulicach
osiedli i miast czy wiosek.
Rower tego typu stanowi
indywidualny, osobisty śro-
dek lokomocji. Natomiast
przy pokonywaniu więk-
szych odległości, jako uzu-
pełniający środek trans-
portu stosowany jako „do-
jazdówka” do i od samo-
chodu, metra, przystanku
tramwajowego i autobuso-
wego czy stacji kolejowej

bez konieczności posiada-
nia biletu na ten rower
w myśl §14ust.1z rozdziału
III „przewóz bagażu”. Ro-
wer ten spełnia wymagania
określone we wspomnia-
nej ustawie, dzięki swoim
małym wymiarom:
26x64x80cm po złożeniu,
czyli wymiar walizki. Ro-
wer posiada hybrydowy
napęd. Elektryczny silnik
o mocy 200 W, umieszczo-
ny w piaście przedniego
koła, pozwala na przeje-
chanie ok. 30 km z pręd-
kością 22 km/h. Więcej in-
formacji pod nr. tel:
+48 501499210

Systemy grzewcze i oświetleniowe przyszłości

Oświetlenie drogowe z oprawami LED
Jak wykazuje praktyka,
oświetlenie jest efektyw-
nym, ekonomicznym i szyb-
kim środkiem na poprawę
bezpieczeństwa ogólnego
(zmniejszenia przestęp-
czości w zagrożonych pa-
tologiami społecznymi ob-
szarach miast) i w ruchu
drogowym oraz zmniejsza
zużycie energii elektrycz-
nej dla potrzeb oświetle-
nia ulicznego, a tym sa-
mym ogranicza koszty jego
eksploatacji.
Poprawa jakości oświetle-
nia związana jest bezpo-
średnio ze wzrostem bez-
pieczeństwa ruchu pojaz-
dów na drogach jak i bez-
pieczeństwa osobistego
mieszkańców. Lepsze wa-
runki oświetlenia przejść
dla pieszych, rejonów przy-
stanków autobusowych,
szkół i innych obiektów
publicznych także wpływa-
ją na poprawę bezpieczeń-
stwa. Prace modernizacyj-
ne oświetlenia przyczynia-
ją się do poprawy jego ja-
kości w mieście czy gminie,
co powoduje polepszenie
estetyki miasta czy gminy
oraz wzrost poczucia bez-
pieczeństwa mieszkańców
i przybywających gości do
miasta. Powyższe efekty

mają niewątpliwy wpływ
na zwiększenie turystycznej
atrakcyjności miejscowo-
ści, promocję turystyki,
wspomaganie lokalnej
przedsiębiorczości i two-
rzenie lokalnych społecz-
ności. Aby efektywnie funk-
cjonować po zapadnięciu
zmroku, musimy wspierać
się światłem sztucznym.
Światło sztuczne spełnia
dwie podstawowe funkcje:

wzbudza poczucie bezpie-
czeństwa oraz daje możli-
wość właściwego odczyty-
wania przestrzeni. Bada-
nia wskazują, że dobre
oświetlenie drogowe może
ograniczyć liczbę wypad-
ków w porze nocnej od 30
proc do 45 proc. Postęp
technologiczny, jaki doko-
nuje się w ostatnich latach
w zakresie technologii pro-
dukcji diod LED spowodo-

wał, że znajdują one coraz
szerszy obszar zastosowań
w technice oświetleniowej,
stopniowo wypierając tra-
dycyjne źródła światła. Po-
siadamy bardzo atrakcyjną
ofertę oświetlenia dla jed-
nostek samorządu teryto-
rialnego. Więcej informacji
pod nr. tel: +48 501499210
*Firma będzie uczestniczy-
ła w targach 19 maja 2012r
w Ostrołęce.

Panele grzewcze to ener-
gooszczędna technologia
XXI wieku. Z ich użytko-
wania płynie wiele korzy-
ści. Dzięki nim możemy ta-
nio ogrzać dom, a co za
tym idzie zaoszczędzić
energię i oczywiście pie-
niądze. Panele grzewcze są
najtańszym w eksploatacji
ogrzewaniem w porówna-
niu z tradycyjnymi kalo-
ryferami oraz ciepłem jakie
daje powszechne centralne
ogrzewanie gazowe i olejo-
we. Nie wymagają kosz-
townego serwisu, osobnej
kotłowni, komina, przeglą-
dów instalacyjnych itp.
Dają komfort i wygodę
użytkowania. Każdy panel

ma indywidualny sterow-
nik pozwalający na usta-
wienie temperatury dla po-
szczególnych pomieszczeń
w domu czy biurze. Ogrze-
wanie panelami jest ekolo-
giczne, ponieważ zużywa-
jąc znacznie mniej energii
panele grzewcze przyczy-
niają się do obniżenia za-
nieczyszczeń środowiska
naturalnego. Jest to bez-
pieczne i zdrowe ciepło
lecznicze. Technologia
ogrzewania pomieszczeń
panelami grzewczymi jest
stosowana również w sa-
natoriach, ośrodkach SPA,
inkubatorach. Więcej in-
formacji pod nr.
tel:+48 501499210

oświetlenie ronda im. Zofii niedziałkowskiej w ostrołęce lampami LED

Panele grzewcze w formie obrazu nad kominkiem

niektóre ze sposobów montażu paneli grzewczych

Osoby, które wezmą udział w głosowaniu i będą obecne na
naszych targach w dniu 19 maja 2012r w budynku WSAP przy
skrzyżowaniu ul. Goworowskiej i Korczaka, będą mogły wziąć
udział w losowaniu cennych nagród. Serdecznie zapraszamy!
Jednocześnie zapraszamy wszystkich przedsiębiorców do bez-
płatnej reklamy i promocji w „Wiadomościach Gospodar-
czych”. Informacje pod nr. Tel.692 695 300
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Ostrołęczanie uruchamiają sklepy internetowe i...świetnie sobie radzą!
Prowadzenie biznesu za
pomocą sklepu interneto-
wego staje się coraz po-
wszechniejsze, chociaż ry-
zyko nieudanego projektu
też jest duże, o czym się
często zapomina.

Nie każdy pomysł sprawdza
się, nie każdy sklep staje się
rentowny. Ale pokusa jest
ogromna - można stosunko-
wo niskimi nakładami fi-
nansowymi wejść na ogólno-
polski rynek. Najważniejszy

jest pomysł i znalezienie ni-
szy rynkowej, w której jes-
teśmy mocni. Sprawdziliś-
my jak mieszkańcy Ostrołę-
ki i powiatu radzą sobie
w „przedsiębiorczości inter-
netowej”. A radzą sobie do-

skonale. W tym numerze
„Wiadomości Gospodar-
czych” prezentujemy szerzej
sklep internetowy z Kadzid-
ła www.sadowniczy.pl z bran-
ży ogród oraz oryginalny po-
mysł na wysyłanie poczty
firmy Digra z Ostrołęki
www.kartkonosz.pl. Ale skle-
pów i usług internetowych,
mających swoją siedzibę
w Ostrołece i okolicach, jest
znaczne więcej. Dają się one
łatwo zauważyć w sieci. Wy-
liczmy tylko niektóre:
www.agro-metal.com.pl - na-
rzędzia i elektronarzędzia;
www.planszowo.pl - gry plan-

szowe; sportowiec.com.pl -
rowery; www.modernho-
me.pl - oświetlenie energo-
oszczędne; www.marta-
oswietlenie.pl - oświetlenie
bezpośrednio od producenta;
www.gusoo.net - sztuka użyt-

kowa, www.ambra-art.blog-
spot.com - biżuteria arty-
styczna; www.termowizja-
budynki.pl - nowoczesne me-
tody diagnostyczne w bu-
downictwie.
Opracował WG

Droga do dobrze działają-
cego sklepu internetowego
wymaga pasji, pomysłu
i dużo pracy. Oto jak po-
wstawał znany w całej Pol-
sce sklep internetowy
w branży ogród, który ma
swoją siedzibę w Kadzidle.
W 2001 roku narodził się
pierwszy pomysł na po-
szerzenie działalności gos-
podarczej w kierunku
handlu internetowego.
Proces tworzenia trwał do
listopada 2004 roku, kiedy

to wystartowała pierwsza
strona internetowa www.e-
majster24.pl oraz pierwsza
aukcja na Allegro. Sprze-
dawano wtedy tylko elek-
tronarzędzia jednej firmy
- Einhell. Po roku właści-
ciele sklepu doszli do
wniosku, że aby zaistnieć
na rynku należy znacznie
poszerzyć asortyment oraz
zmienić domenę sklepu na
bardziej atrakcyjną. W ten
sposób w 2005 roku został
uruchomiony sklep inter-
netowy www.SpecMaj-
ster.pl. Na starcie w skle-
pie było 236 produktów
kupowanych z jednej hur-
towni. W 2007 roku naro-
dził się kolejny pomysł
www.sadowniczy.pl - sklep
z sadzonkami, nasionami,
nawozami oraz środkami
ochrony roślin. Właścicie-

le sklepu są z wykształce-
nia rolnikami, dzięki cze-
mu doradzanie w zakresie
doboru czy uprawy roślin
nie jest dla nich żadnym
problemem. Teraz: Spec-
Majster.pl to samodzielna
firma zatrudniająca 3 oso-
by w dziale obsługi klien-
ta, które dbają o to, aby za-
kupy były trafione, a pacz-
ki dotarły na czas pod
wskazany adres. Firma
współpracuje z najwięk-
szymi producentami na-

rzędzi w Polsce, dzięki
czemu może zaoferować
klientom blisko 20 tys. róż-
nych produktów. Sadow-
niczy.pl może poszczycić
się blisko 5 tys. produktów
oraz znaczną częścią asor-
tymentu ogrodniczego
współdzielonego ze Spec-
majster.pl. Domeną sklepu
sadowniczy.pl jest i będzie
sprzedaż sadzonek roślin
uprawnych oraz ozdob-
nych. Sklep jest wyposa-
żony w odpowiednią in-

frastrukturę techniczną,
dzięki której logistyka wy-
syłki żywych roślin zosta-

ła bardzo dobrze opano-
wana.
Opracował WG

Kartki internetowe to
rozwiązanie na mia-
rę XXI wieku. Ży-

czenia SMS - owe coraz
częściej postrzegane są
w kategoriach kiczu, tra-
dycyjna poczta wciąż nie-
stety jest dość zawodna,
a śląc kartki przez Internet
można w szybki i miły spo-
sób obsypać bliskich ser-

decznościami - nie bacząc
na odległości geograficz-
ne. W Polsce brakowało
strony, która dobrze wy-
wiązywałaby się z takiego
zdania. Serwisy kartkowe
są w większości albo nudne,
albo drogie, albo nieuczci-
we (zawierają ukryte i dość
pokaźne opłaty). Dlatego
grupka znajomych, pocho-

dzących z Ostrołęki posta-
nowiła założyć własny por-
tal o takiej tematyce. Idea
strony Kartkonosz Polska
jest prosta: Dzień bez mi-
łego gestu, to dzień straco-
ny. Po drugie: żadnych
ukrytych opłat – rejestracja
i wysyłanie kartek są cał-
kowicie darmowe, płaci się
dopiero za ich drukowane

wersje lub projektowanie
kartek i zaproszeń na spe-
cjalne zamówienie. Po trze-
cie: dla każdego coś miłego.
Są kartki dla dzieci: ani-
mowane, kolorowe i inte-
raktywne. Dla młodzieży:
nawiązujące do trendów
z portali typu „najlepsze
obrazki z Internetu”. Są
kartki poważne, ironiczne,
z przymrużeniem oka. Na-
tomiast, jeśli chodzi o pat-
riotyzm lokalny, to właśnie
pojawiła się linia wielka-
nocna o kurpiowskich wzo-
rach. Największe tryumfy
święcą vouchery. Jest to
oferowanie różnych
„usług” w zabawnej for-
mie. Na przykład darczyń-
ca obiecuje, że zabierze na-
dawcę na romantyczną ko-
lację, umyje mu okna, albo
wyzna miłość w miejscu
publicznym. Masz własny
pomysł na voucher? Mo-
żesz go zamówić mailowo
lub za pośrednictwem

ostrołęckiej Galerii Życzeń.
Kartkonosz jest na bieżąco
aktualizowany. Wciąż po-
jawiają się nowe aplikacje
i kartki. Wszystkie (oczy-
wiście oprócz animowa-
nych) można zamówić
w wersji drukowanej, a na-
wet poprosić o zaprojekto-
wanie nowych. A już na
pewno warto wysłać bli-
skiej osobie choćby życze-
nia „Miłego dnia!” w tej
pięknej, kolorowej formie.
Miły gest, który nic nie
kosztuje. Zapraszamy na
stronę www.kartkonosz.pl

Kartki internetowe – pomysł z Ostrołęki

Jak powstawał sklep internetowy www.sadowniczy.pl



4 PORADY DLA PRZEDSIĘBIORCÓW

Raport Komisji
Europejskiej nt.
małych przedsiębiorstw
w Europie
Przedstawiono wyniki
najnowszego raportu Ko-
misji Europejskiej na te-
mat wkładu małych
i średnich przedsię-
biorstw w tworzenie
miejsc pracy w Europie.
Zgodnie z badaniem w la-
tach 2002-2010 85 proc.
nowych miejsc pracy net-
to w UE powstało w MŚP.
Wykazano, że mikro-
przedsiębiorstwa były
szczególnie narażone na
negatywne skutki kryzy-
su, przy czym ten ostatni
mniej dotknął przedsię-
biorstwa innowacyjne
oraz firmy z bardziej in-
nowacyjnych państw.
W latach 2002-2010 85
proc. nowych miejsc pra-
cy netto w UE powstało
w MŚP. Liczba ta jest
znacznie wyższa niż udział
MŚP w całkowitym za-
trudnieniu, który wynosi
67 proc. W okresie tym
zatrudnienie netto w gos-
podarce przedsiębiorstw
w UE znacznie wzrastało,
o średnio 1,1 mln nowych
miejsc pracy każdego
roku. Wzrost zatrudnie-
nia w MŚP wynoszący 1
proc. rocznie w badanym
okresie był wyższy niż
w przypadku dużych
przedsiębiorstw, które od-
notowały wzrost w wyso-
kości 0,5 proc. (wyjątkiem
jest sektor handlowy,
w którym zatrudnienie
w MŚP wzrastało o 0,7
proc. rocznie w porówna-
niu z 2,2 proc. w dużych
przedsiębiors twach) .
Spośród klas wielkości
MŚP mikroprzedsiębior-
stwa (zatrudniające mniej
niż 10 pracowników) od-
powiadają za największą
część całkowitego wzrostu
liczby miejsc pracy netto
w gospodarce przedsię-
biorstw, stanowiącą 58
proc. Ponadto dzięki no-

wym firmom (działającym
od mniej niż 5 lat) po-
wstaje zdecydowana więk-
szość nowych miejsc pra-
cy. Nowe przedsiębiorstwa
działające w sektorze
usług biznesowych two-
rzą ponad jedną czwartą
(27 proc.) nowych miejsc
pracy, podczas gdy udział
nowo powstałych przed-
siębiorstw z sektora trans-
portu i komunikacji jest
najmniejszy (6 proc.).
Zgodnie z wynikami ba-
dania kryzys gospodarczy
pozostawił swoje ślady
w przedsiębiorstwach ze
wszystkich klas wielkości,
przy czym mikroprzed-
siębiorstwa były szcze-
gólnie narażone. W wyni-
ku kryzysu gospodarczego
z 2009 i 2010 r. liczba
miejsc pracy w sektorze
MŚP spadała średnio o 2,4
proc. rocznie, zaś w sek-
torze dużych przedsię-
biorstw spadek ten wyno-
sił rocznie 0,95 proc..
W 2010r. rozwój zatrud-
nienia był nadal ujemny,
ale w czasie przeprowa-
dzania badania oczekiwa-
nia na 2011 r. uległy po-
prawie. Udział firm, które
planowały zwolnienia pra-
cowników w 2011 r., był
mniejszy niż udział firm,
które faktycznie zwolniły
pracowników w 2010 r.
Oprócz wpływu na za-
trudnienie zdecydowanie
najważniejszym negatyw-
nym skutkiem kryzysu dla
przedsiębiorstw jest ogól-
ny spadek popytu na ich
produkty i usługi (zgło-
szony przez 62 proc.
przedsiębiorstw), a także
wydłużenie terminu płat-
ności przez klientów (wy-
mieniony przez 48 proc.
firm), czy wreszcie brak
kapitału obrotowego
(31proc. Przedsiębiorstw).
Źródło pkpplewiatan.pl

Konferencja dla przedsiębiorców
– kilka najciekawszych tez

Czas na zmianę pokolenia
w „Ostrołęckim Forum Gospodarczym”!
Stowarzyszenie przedsię-
biorców Ostrołęckie Forum
Gospodarcze istnieje już 14
lat i ciągle jest aktywne.
W przeciągu tego czasu wie-
le firm – członków stowa-
rzyszenia „zestarzało się”.
Stowarzyszenie nie prowa-
dziło dotychczas aktywnie
naboru nowych członków,
ale czasy się zmieniają,
a starzy członkowie powoli
wypalają się. Czas najwyż-
szy dopuścić ,”świeżą
krew”, aby kontynuować
dużą aktywność stowarzy-
szenia na naszym lokalnym
rynku. Celem niniejszego
artykułu nie jest przypomi-
nanie osiągnięć OFG, gdyż
były one pokazane z okazji
jego10 lecia. Ważniejsza
zresztą jest przyszłość i kie-
runki działania stowarzy-

szenia. Wydaje się, że nale-
ży skoncentrować się na 3
działaniach. Po pierwsze,
dać szansę młodym firmom
na uczestnictwo w Zarzą-
dzie. Po drugie, kontynuo-
wać wydawanie „Wiadomo-
ści Gospodarczych”, w któ-
rych nasi lokalni przedsię-
biorcy mają najlepiej zor-
ganizowaną i najtańszą pro-
mocję w regionie. Po trzecie,
aktywnie uczestniczyć
w tworzeniu prawa lokalne-
go, dotyczącego przedsię-
biorczości i gospodarki.
Niby proste i jasne kierun-
ki działań, ale… wymagają
zaangażowania i poświęca-
nia prywatnego czasu na
działalność organizacyjną.
Może nowi członkowie
wniosą nowe pomysły? Za-
chęcamy do dyskusji. In-

formacji o przystąpieniu do
OFG udziela Paweł Sala-
mucha, tel.512 025 221
Wiesław Gościcki OFG. Za-

rząd OFG opracował nowy
pakiet korzyści dla człon-
ków OFG

19 kwietnia odbyła się kon-
ferencja dla przedsiębior-
ców organizowana wspól-
nie przez OFG i Urząd
Miasta w Ostrołęce. Wy-
kładowcami byli specjali-
ści od ryzyka walutowego
oraz od bezpiecznych in-
westycji. To, co przedsię-
biorcy usłyszeli, było częs-
to inne niż głoszą oficjalnie
media i rząd. Oto kilka in-
teresujących tez:
1. Planowany wzrost pol-
skiego PKB na 2012 rok to
2,6 proc., a inflacja 3,8 proc.
Oznacza to spowolnienie
gospodarcze i prędzej czy
później znaczne zmniejsze-
nie popytu wewnętrznego.
Rząd zmniejsza skalę defi-
cytu, ale to kosztuje, gdyż
mniej pieniędzy trafi na ry-
nek i osłabi popyt. Na
zmniejszenie wzrostu PKB
będzie miało wpływ także
zmniejszenie popytu z kra-
jów Unii Europejskiej.
2. W 2012 roku i w latach
następnych UE będzie się
rozwijała wolniej niż USA
i kraje rozwijające się (Chi-
ny, Brazylia, Indie).
3.Według OECD, aby Pol-
ska mogła się szybciej roz-
wijać potrzebne jest zmniej-
szenie deficytu budżetu
państwa do 2 proc. w 2013r,
reforma systemu opieki
społecznej oraz zmiana
struktury wytwarzania
energii. W Polsce za dużo
energii powstaje z węgla, co
zbyt dużo kosztuje.

4.W chwili obecnej UE sta-
je się „droga”, czyli coraz
mniej konkurencyjna w sto-
sunku do USA i krajów roz-
wijających się. Polska idzie
śladem Unii.
5.Duże firmy rozwijają się
kosztem małych firm. Duże
firmy mają łatwy dostęp
do kapitału i mogą sobie po-
zwolić na okresowe straty,
aby zdobyć rynek - małe
firmy nie mogą sobie na to
pozwolić. W gospodarce
rozwiniętej trudno jest
wejść na rynek nowym fir-
mom - szczególnie tym ma-
łym.
6.Firmy powinny zdywer-
syfikować swoją działal-
ność tak, aby straty w jed-
nej branży pokryć zyskami
z drugiej branży.
7. Najbardziej jaskrawym
typem spekulanta jest
przedsiębiorstwo, które nic
nie robi w dziedzinie za-
rządzania ryzykiem, po-
nieważ wystawia się na ry-
zyko wszelkiego rodzaju.
8.Tzw. „opcje walutowe”
sprzed 3 lat dotknęły w Pol-
sce 60 tys. przedsiębior-
ców. Wiele firm upadło,
a wszystko za sprawą opcji
walutowych, które prak-
tycznie nie chroniły inte-
resów firm, ale banków. Te
z firm, które skierowały
pozwy do sadu wygrywają
z bankami.
9.W najbliższym czasie do-
lar będzie umacniał się
w stosunku do euro, a cena

franka szwajcarskiego
wzrośnie. Istnieje też groź-
ba dużej inflacji w sferze
euro z powodu dodruku
pieniądza przez Europejski
Bank Centralny.
10.Istnieje ryzyko podnie-
sienia stóp procentowych
w Polsce.
11.W najbliższych latach
są prawdopodobne wrogie
przejęcia spółek giełdo-
wych i nadchodzi korekta
na giełdzie.
12.Maleje akcja kredyto-
wa w budownictwie, bę-
dzie w tej branży dużo
upadłości i przejęć. Obec-

ne prawo zamówień pub-
licznych jest ułomne i nie
wspiera firm lokalnych
i małych jak np: w Nie-
mczech.
13.Są bezpieczne formy za-
bezpieczania się przed ry-
zykiem kursowym: infor-
macji w tych sprawach
udziela Jacek Maliszew-
ski, tel.602478100.
14.Są bezpieczne formy in-
westowania dające o wiele
większe zyski niż lokata
bankowa. Informacji w tej
sprawie udziela Krzysztof
Marczak, tel. 502269482.
Opracował WG
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krzysztof majchrzak - jeden z wykładowców na konferencji

Podczas jubileuszowej
gali, zorganizowanej
z okazji 10- lecia oFG,
Dorota Stalińska zachę-
cała nas do akcji kupuj
Lokalne Produkty


