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Przedsiębiorcy z małych i średnich firm nie mogą utrzymywać wszystkich!
Ogólnopolska Federacja Małych i Średnich Przedsiębiorców, reprezentująca interesy ponad 15 tys. firm,
apeluje do rządu o wykazanie większego umiarkowania przy formułowaniu ostatecznych zapisów Polskiego
Nowego Ładu oraz o zrozumienie dla wyjątkowo trudnej sytuacji firm sektora MŚP, którym obecne
propozycje po prostu odbierają sens dalszego funkcjonowania w takim reżimie podatkowym. W obliczu
ogromnych trudności związanych z pandemią covid-19 i wszystkich skutków obecnego kryzysu nie można
od razu tak znacząco podnosić kosztów prowadzenia działalności gospodarczej ani tym bardziej zrzucać na
barki sektora MŚP tak wysokich dodatkowych obciążeń podatkowych. Potrzebny jest nam wszystkim
kompromis wokół spraw fundamentalnych dla kraju, społeczeństwa i gospodarki, które stanowią wzajemnie
zależne od siebie elementy składowe Rzeczypospolitej. Nasi przedsiębiorcy jako polska klasa średnia
doskonale rozumieją wagę obecnych wyzwań i gotowi są wesprzeć rząd we wszystkich rozsądnych
działaniach modernizujących Polskę oraz poprawiających jakość naszego wspólnego życia i perspektywy
dla przyszłych pokoleń Polek i Polaków.
Polskie firmy sektora MŚP - znane ze swojego patriotyzmu i prezentowanych postaw obywatelskich - w pełni
rozumieją potrzebę solidarności społecznej, którą muszą wykazać wobec środowisk słabiej uposażonych, w
tym emerytów i rencistów ale po prostu nie jesteśmy w stanie obecnie utrzymywać wszystkich. Byliśmy i
jesteśmy otwarci na dialog i posiadamy wiele pomysłów, które można by zastosować w Nowym Polskim
Ładzie aby osiągnąć jego cele w warunkach kompromisu i zgody społecznej.
Jesteśmy gotowi w każdej chwili na podjęcie rozmów z rządem i przedstawienie naszych propozycji.
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