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Trójmorze
potrzebuje nowej
infrastruktury
Rozmowa z Beatą Daszyńską-Muzyczka, prezes BGK

Ile będzie kosztować
polską gospodarkę unijna
polityka klimatyczna?

Dlaczego trzeba
odbudować polską
spółdzielczość rolną?

Skąd wziąć pieniądze na zieloną rewolucję
i jakie mogą być tego skutki dla polskiej
gospodarki?

Odbudowa spółdzielczości da szansę
na wzrost dynamiki handlu zagranicznego
w sektorze rolnym.

W tym procesie
potrzebujemy więcej
europejskiej solidarności

Kolej napędza
gospodarkę

Transformacja musi odbywać się w zgodzie
i z uwzględnieniem głosu przedsiębiorców
i mieszkańców regionów, na które będzie
miała największy wpływ – mówi w wywiadzie
Michał Kurtyka, minister klimatu.

Polska gospodarka nie będzie się rozwijać bez
sprawnie działającego transportu kolejowego.
Dlatego trzeba inwestować w infrastrukturę
kolejową i nowoczesny tabor – zgodnie
twierdzili uczestnicy II Kongresu Rozwoju
Kolei, odbywającego się w Warszawie.
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Polską gospodarkę
czeka rok pełen wyzwań
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zwraca uwagę na rażące naruszenia
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Czy i w jakim stopniu tzw. zielony ład dotknie Polskę? Ile będzie
kosztować naszą gospodarkę? Czy, a jeśli tak, to w imię czego,
powinniśmy ponieść ten koszt? A będzie on niemały, bo wstępnie
szacuje się, że za dojście do neutralności klimatycznej do 2050 r.
zapłacimy nawet 900 miliardów złotych. Czy nas na to stać? Czy
stać nas na to, by lekką ręką rezygnować z naszego wielkiego skarbu narodowego, jakim obdarzyła nas natura, czyli węgla kamiennego i brunatnego, i ponosić koszty społeczne związane z całym
sektorem wydobywczym?
To pytania, które polscy przedsiębiorcy i ekonomiści zaczęli już zadawać. I trudno im się dziwić. W najnowszym numerze „Forum
Polskiej Gospodarki” obszernie piszemy o tym, co dla Polski oznaczać
może unijna polityka klimatyczna. O wszystkich wątpliwościach
związanych z tą tematyką rozmawiamy też z ministrem klimatu
Michałem Kurtyką, który w imieniu rządu odpowiada m.in. właśnie
za przygotowanie Polski do tzw. transformacji energetycznej. Gorąco polecam oba materiały.
Dużo uwagi zwraca się ostatnio również na kwestie związane z polskim sektorem bankowym, oczywiście przez pryzmat wyroku TSUE
w sprawie frankowiczów. Mówi o tym w bardzo ciekawym wywiadzie
prof. Kazimierz Dadak. Z wykładowcą Hollins University w USA rozmawiamy też m.in. o „repolonizacji” gospodarki i ewentualnej roli
Narodowego Banku Polskiego w finansowaniu polskich przedsiębiorstw.
Polską gospodarkę czeka bardzo ciekawy rok. Będzie to rok pełen
wyzwań, związanych m.in. z perspektywą spowolnienia gospodarczego. Na szczęście Polska wciąż rozwija się w bardzo dobrym
tempie, co z całą pewnością pozwoli nam skutecznie złagodzić
skutki tego spowolnienia. No i pierwszy raz od 1989 r. mamy budżet
bez deficytu i najniższe bezrobocie w historii, o czym też warto
pamiętać. „Forum Polskiej Gospodarki” wkracza w 2020 r. z nadzieją na to, że najbliższe miesiące będą zarówno dla polskich firm, jak
i całej naszej gospodarki co najmniej tak udane, jak minionych
dwanaście.
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Ile będzie kosztować
polską gospodarkę
unijna polityka
klimatyczna?
900 miliardów euro – na tyle szacuje się koszt osiągnięcia
przez Polskę neutralności klimatycznej, celu, jaki obecnie ma
priorytet w Unii Europejskiej. Skąd wziąć na to pieniądze i jakie
mogą być tego skutki dla polskiej gospodarki? To pytania, które
w najbliższym czasie zaprzątać będą głowy najważniejszych
polityków w naszym kraju. Zresztą nie tylko ich, bo to koszt,
który ponieść będzie musiało nie tylko państwo, ale także
gospodarstwa domowe i przedsiębiorstwa.
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Tzw. polityka
klimatyczna
niczym
niebezpieczny
wirus zainfekowała
unijne struktury,
te zaś prą do
dewastacji
gospodarki państw
Wspólnoty w imię
walki ze zmianami
klimatu – to, że
klimat zmiennym
jest, nikogo tam
nie obchodzi, fakty
nie są tu istotą
rzeczy.
#

Tekst Kamil Goral

FOT. ADOBE STOCK
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Kiedy wybierano Ursulę von der Leyen
na przewodniczącą Komisji Europejskiej,
mało kto zadawał sobie pytanie, czym
jest tzw. zielony ład. Pewnie dlatego, że
bardzo niewielu o tym pojęciu słyszało.
Tymczasem szykowana na szefową KE
Niemka uczyniła z tego projektu kluczowy element swojego wystąpienia, w którym przekonywała europarlamentarzystów,
aby poparli jej kandydaturę na jedno
z najważniejszych unijnych stanowisk.
Już wtedy było jasne, że po swoim wyborze była minister obrony w rządzie
Angeli Merkel nie odpuści i będzie dążyć
do realizacji powziętych planów.

Apokaliptyczne wizje
O co w ogóle chodzi? Dla przypomnienia,
„zielony ład” to szereg działań, szczególnie o charakterze finansowym, których
celem jest wspieranie dążeń do tzw.
neutralności klimatycznej. Oznacza to,
że na poziomie unijnym ma dojść do
ograniczenia emisji netto CO2 do zera.
Eurokraci i wielu europejskich przywódców żywi bowiem głębokie przekonanie,
że ludzkość stanowi obecnie najpoważniejsze zagrożenie dla środowiska naturalnego, szczególnie zaś dla klimatu. Ten
zmieniać ma się pod wpływem czynników
antropogenicznych, a owe zmiany w perspektywie kilku, może kilkunastu lat mają
doprowadzić do globalnej katastrofy.
Trzeba przyznać, że owe wizje mają iście
apokaliptyczny charakter. Niektóre z nich
wskazują nawet na… akty kanibalizmu
będące konsekwencją braku żywności
spowodowanej dramatycznymi zjawiskami pogodowymi.
Tzw. polityka klimatyczna niczym niebezpieczny wirus zainfekowała unijne
struktury, te zaś prą do dewastacji gospodarki państw Wspólnoty w imię walki ze zmianami klimatu – to, że klimat
zmiennym jest, nikogo tam nie obchodzi,
fakty nie są tu istotą rzeczy.
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ją propozycję nazwała „Green New Deal”,
nawiązując do działań podjętych w Stanach Zjednoczonych w związku z kryzysem gospodarczym z 1929 r. Patos czuć
zatem na kilometr.
Wśród zasad, jakie ów nowy deal zapowiadał, było m.in. wytwarzanie energii
wyłącznie ze źródeł odnawialnych, co
biorąc pod uwagę zasoby naturalne USA
takie jak gaz czy ropa, wydaje się aberracją do kwadratu. Całkowity koszt planu,
w którym zawarte były także takie kurioza jak gwarantowany dochód dla każdego – bez względu na to, czy pracuje,
czy nie, szacowano na dziesiątki bilionów
(tak, bilionów!) dolarów. Ostatecznie cała
akcja spotkała się z potężną krytyką,
poparcia propozycjom Ocasio-Cortez nie
udzieliło nawet jej rodzime ugrupowanie.
W Kongresie „Green New Deal” przepadł
z kretesem. Warto w tym miejscu dodać,
że młoda amerykańska parlamentarzystka wprost mówiła o tym, że w związku
ze zmianami klimatu przemyśleć należy
posiadanie dzieci. – Czy to w porządku,
aby mieć dzieci w obliczu zmian klimatycznych? – pytała. Głosów podobnych
do tego, niestety, nie brakuje.
Brytyjski książę Harry zapowiedział, że
w trosce o dobro planety zamierza mieć
nie więcej niż dwoje dzieci. Kilka miesięcy temu 11 tys. naukowców (czy można
ich w ogóle nazywać naukowcami?) opublikowało na łamach „BioSciene” manifest,
w którym wzywają do zmniejszenia liczby ludzi na ziemi, właśnie aby… chronić
klimat. O zahamowaniu wzrostu populacji mówił wprost Ban Ki-Moon, pełniąc
jeszcze funkcję sekretarza generalnego
OZN. O małe rodziny i zarządzanie płodnością apeluje także pokojowy noblista
(!) Al Gore…

Eurokraci i wielu
europejskich
przywódców
żywi głębokie
przekonanie,
że ludzkość
stanowi obecnie
najpoważniejsze
zagrożenie dla
środowiska
naturalnego,
szczególnie zaś
dla klimatu.
#

Nowe zagrożenie

Podłoże ideologiczne
FOT. ADOBE STOCK

Podobny plan – chociaż trzeba przyznać,
że znacznie bardziej radykalny – próbowała przeforsować w USA nowa twarz
Partii Demokratycznej, Alexandria Ocasio-Cortez (zwana w Stanach AOC). Swo-

Podobnych głosów jest więcej i pewnie,
aby je przytoczyć i omówić, należałoby
przygotować obszerny elaborat. Kiedyś
strachy związane ze wzrostem liczby
ludzi na Ziemi opierano na obawie o to,
że na przeludnionej planecie zapanuje
głód, że nie będzie ona mogła wyżywić
ludzkości w takiej liczbie. Obecnie okazuje się, że jest zupełnie odwrotnie,
żywności na Ziemi jest pod dostatkiem.
Obszary głodu nie wynikają z tego, że
nie ma dostatecznie dużo jedzenia.

Populacja ludzi może być spokojnie
znacznie większa, a żywności i tak nie
zabraknie, jeśli będzie właściwie redystrybuowana. Trzeba było zatem odwoływać się do innego zagrożenia. Jest
nim właśnie klimat, rzekomo zagrożony
przez przeludnienie. Jakie mogą być
następstwa tego obłędu na płaszczyźnie
demograficznej?
No cóż, spójrzmy na Chiny. Polityka jednego dziecka stała się tam faktem, zresztą ten komunistyczny kraj musi teraz
zapłacić za to wysoką cenę w związku
z dramatycznym starzeniem się społeczeństwa. Jeśli klimatyczne szaleństwo
będzie postępować w takim tempie, kto
wie, czy na poważnie takie działania nie
będą forsowane także w innych częściach
świata – w zasadzie już tak jest, spójrzmy
np. na dyskusje toczone w ONZ. Motywacją będzie zaś troska o dobro następnych pokoleń, rzekomo zagrożonych
w związku z globalnym ociepleniem
i zmianami klimatycznymi.

Co to oznacza dla
gospodarki?
Swojego czasu Ministerstwo Energii
(obecnie nieistniejące) oszacowało koszt
reedukacji emisji CO2 w Polsce do 2040 r.
na 140 mld euro. Tyle że pamiętać trzeba, iż Unia nie dąży do zmniejszenia
emisji gazów cieplarnianych o połowę,
tylko do wspomnianej wcześniej neutralności klimatycznej. W tym kontekście
koszt takiej transformacji dla Polski byłby zapewne znacznie wyższy niż owe
140 mld euro. Ówczesny szef tego resortu Krzysztof Tchórzewski szacował cenę
dojścia do zeroemisyjności polskiej gospodarki na, bagatela, nawet 900 mld
euro. To, że naszego kraju po prostu na
to nie stać, jest zupełnie oczywiste.
Nasza infrastruktura energetyczna jest
dostosowana do wytwarzania energii
z węgla, który stanowi niemal 80-proc.
udział w polskim miksie energetycznym.
Odnawialne źródła stanowią w nim jedynie 15 proc. Oznacza to, że Polska węglem
stoi i w najbliższych latach radyklanych
zmian w tej kwestii nie należy się spodziewać. W przekazanym pod koniec
zeszłego roku do Komisji Europejskiej
„Krajowym planie na rzecz energii i klimatu” czytamy m.in. „W zakresie struktury nośników energii planuje się utrzy-
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znajdą się pieniądze, wciąż nie wiadomo,
kto ma ponieść wydatki związane z „zielonym ładem”. Z tzw. Funduszu Sprawiedliwej Transformacji (FST) do Polski ma
trafić w latach 2021–2027 na ten cel…
2,5 mld euro. Do tego dojść mają środki
wygospodarowane w ramach Polityki
Spójności UE oraz z innych źródeł takich
jak kredyty bankowe. Łącznie możemy
uzyskać sumę około 100 mld zł, czyli
około 25 mld euro. W świetle potrzeb
i wyliczeń byłego ministra energii to kropla w morzu. Zważywszy na to, że znaczna część z tych pieniędzy pochodzić będzie
ze środków unijnych, które w związku
z tym nie trafią na inne, dużo istotniejsze
dla polskiej gospodarki cele, trudno nie
mieć do tych pomysłów zastrzeżeń. Kwota, jaką w ciągu najbliższych siedmiu lat
zgromadzić ma FTS, to zaledwie 7,5 mld
euro. Wydaje się zatem, że za górnolotnymi hasłami nie kryje się chęć realnego
wsparcia finansowego dla zielonej transformacji. Bogate kraje Unii nie mają zamiaru sponsorować jej przeprowadzenia
np. w Polsce, może się zatem okazać, że
główny ciężar zeroemisyjnej gospodarki
będziemy musieli ponieść sami.
je to ograniczenie emisyjności gospodarki i jednocześnie będąc skutecznym
narzędziem walki o czyste powietrze”.
Wydawać by się mogło, że unijne instytucje nie powinny mieć z wykorzystaniem
gazu żadnego problemu. W praktyce
jednak wygląda to zupełnie inaczej. Dla
przykładu Europejski Bank Inwestycyjny
nie będzie od 2021 r. kredytował inwestycji gazowych. To uderzenie szczególnie bolesne dla Polski. Warto przecież
wspomnieć o dodatkowych bogatych
złożach tego surowca odkrytych na Podkarpaciu. Niedawno zaś gruchnęła wiadomość o obfitych zasobach ropy i gazu
ulokowanych w okolicach Świnoujścia.
Na ewentualną eksploatację tych surowców będzie jednak ciężko pozyskać finansowanie zarówno z europejskich
banków, jak unijnych funduszy.

A co z węglem
i kopalniami?
Możemy mieć także problemy z wykorzystaniem posiadanych przez nas złóż

węgla. Wynoszą one niemal 60 mld ton
węgla kamiennego i 23,5 mld ton węgla
brunatnego. W Polsce ulokowanych jest
12 proc. światowych zasobów tego surowca. Z punktu widzenia gospodarki
kluczowe są te złoża, które można wydobywać, czyli tzw. zasoby przemysłowe.
Ich ilość szacowana jest na około 3 mld
ton, co przy obecnym tempie eksploatacji pozwalałoby korzystać z nich jeszcze
przez minimum 50 lat. W kontekście
unijnej polityki klimatycznej znaczna ich
część powinna pozostać w ziemi. W ich
miejsce rozwijane mają być OZE.
Pamiętać także trzeba, że w polskim
górnictwie pracuje ponad 100 tys. ludzi.
To największa liczba zatrudnionych w tym
sektorze osób spośród wszystkich krajów
Unii Europejskiej. Na Górnym Śląsku
kopalnie są często głównym pracodawcą,
dzięki nim utrzymują się całe rodziny,
a praca w górnictwie ma charakter wielopokoleniowy. Tego społecznego kontekstu nie sposób nie brać pod uwagę,
mówiąc o „wygaszaniu kopalń” czy rezygnacji z węgla.
Chociaż unijni dygnitarze zapewniają, że
na zamortyzowanie kolosalnych kosztów

W kontekście
unijnej polityki
klimatycznej
znaczna część
polskich złóż węgla
powinna pozostać
w ziemi. W ich
miejsce rozwijane
mają być OZE.
#

FOT. MAT. PRAS. MICHAŁ WOŹNY

mać znaczącą rolę węgla, jednak
z uwagi na prognozowany wzrost zapotrzebowania na energię, konieczność
ograniczenia emisji CO2, jak i zasadę
racjonalnego gospodarowania uwzględniającą m.in. analizę kosztów surowców,
opłat za emisję CO2 i zastosowania nowoczesnych technologii, stopniowo dochodzić będzie do spadku procentowego
udziału tego paliwa w strukturze wytwarzania energii elektrycznej do ok. 56–60
proc. w 2030 r.”.
Z treści dokumentu wynika zatem jednoznacznie, że Polska nie zamierza z dnia
na dzień rezygnować z kopalin jako głównego źródło energii. Z operacyjnego
i finansowego punktu widzenia byłoby
to zresztą praktycznie niemożliwe. Ważną rolę w zapewnieniu Polsce bezpieczeństwa energetycznego odgrywać ma
także gaz. W przywołanym planie zapisano bowiem: „Dostęp do zdywersyfikowanych źródeł i łatwość w pozyskaniu
gazu jako towaru po akceptowalnej dla
odbiorcy końcowego cenie pozwoli na
jego szersze wykorzystanie w krajowej
gospodarce w celach ciepłowniczych oraz
produkcji energii elektrycznej. Spowodu-

Sztuczne windowanie cen
energii
Od miesięcy w polskiej debacie pojawia
się sprawa rosnących cen prądu. W przekazach dominuje narracja o zaniedbaniach
rządu, który doprowadził do tego, że
koszt energii może gwałtownie wzrosnąć.
Rzadko kiedy dodaje się jednak szczegółową informację o tym, skąd tak naprawdę wziął się ów wzrost. Prawda jest
taka, że nie odpowiada za niego polski
rząd, tak jak to można wyinterpretować
z medialnych przekazów. To wynik polityki klimatycznej Unii Europejskiej, której
celem jest obłożenie zużycia energii
pochodzącej z węgla jak najwyższymi
ciężarami, bynajmniej nie jest to zatem
mechanizm działania sił rynkowych.
W największym skrócie firmy, które emitują CO2 (np. producenci energii, ale nie
tylko) powyżej ustalonego poziomu zobowiązane są nabyć specjalne uprawnienia, którymi obrót jest ściśle regulowany przez Unię Europejską. Wpływa ona
przede wszystkim na podaż uprawnień,
systematycznie ograniczając do nich

dostęp, im mniej uprawnień, tym ich cena
jest wyższa. To zaś przekładać się powinno na koszt energii dla ostatecznych
odbiorców, gospodarstw domowych
i przedsiębiorstw. Ów system uderza
również w podmioty, które działają w tzw.
branżach wysokoemisyjnych, takich jak
produkcja cementu. One także zobowiązane są nabywać uprawnienia do emisji
po przekroczeniu ustalonego limitu. To
zaś sprawia, że ich konkurencyjność leci
na łeb na szyję. Skutkiem może być tzw.
ucieczka emisji, czyli przeniesienie produkcji do krajów, w których takie ograniczenia jak w Unii Europejskiej nie obowiązują. To potężne niebezpieczeństwo
dla polskiego przemysłu.
Do tego dochodzą obowiązujące od lat
krajowe przepisy zakładające, że przedsiębiorstwa produkujące energię zobowiązane są przedstawić do umorzenia
prezesowi URE odpowiednią liczbę zielonych certyfikatów, potwierdzających
wytworzenie energii ze źródeł odnawialnych. Jeśli ich nie posiadają, zmuszone
są je kupić, co także zwiększa koszt
wytworzenia energii i finalnie przenosić
się powinno na cenę dla ostatecznego
odbiorcy. Celem tego mechanizmu jest
zwiększenie udziału OZE w polskim miksie energetycznym, czego tak bardzo
oczekują od nas w Brukseli.

Trzeba się postawić
Póki co Polska nie przyjęła na siebie zobowiązania do osiągnięcia neutralności
emisyjnej netto do 2050 r. Należy jednak
pamiętać, że presja ze strony Unii Europejskiej nie osłabnie. Spodziewać trzeba
się raczej różnego rodzaju nacisków,
z finansowymi na czele. Jeśli nie ulegniemy, trudniej będzie o fundusze unijne
wspierające faktyczny rozwój naszego
kraju. Jeśli jednak poddamy się presji,
w perspektywie lat możemy mieć poważne problemy z utrzymaniem przyzwoitego tempa wzrostu gospodarczego, nie
mówiąc o kolosalnych kosztach, w pokryciu których możemy liczyć raczej na
symboliczną pomoc Brukseli. Trzeba
także pamiętać, że „zielony ład” może
być, i najpewniej będzie, elementem
wojny ideologicznej, a zatem jego konsekwencje będą znacznie wykraczać poza
FPG
sferę wyłącznie ekonomiczną. 
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Zeroemisyjna gospodarka, neutralność klimatyczna – to hasła,
które po objęciu stanowiska przewodniczącej Komisji Europejskiej
przez Ursulę von der Leyen zrobiły medialną karierę, natomiast
wciąż chyba nie wiemy, co się za
nimi kryje. Co one tak naprawdę
oznaczają dla Polski i polskiej
gospodarki?

W tym procesie potrzebujemy
więcej europejskiej solidarności
Rozmawiali Krzysztof Budka i Kamil Goral

ZBYSZEK KACZMAREK/GAZETA POLSKA

Transformacja musi odbywać się w zgodzie i z uwzględnieniem głosu
przedsiębiorców i mieszkańców regionów, na które będzie miała największy
wpływ. Doskonale zdajemy sobie też sprawę, że nie możemy zamykać oczu na
koszty związane z tym procesem – mówi Michał Kurtyka, minister klimatu.

Dotychczas najczęściej w kontekście klimatu rozmawialiśmy o sektorze energetycznym.
Przyzwyczajeni jesteśmy do mówienia
w potocznym języku o polityce klimatyczno-energetycznej. I właściwie od połowy
pierwszej dekady tego wieku temat ten
w taki sposób funkcjonuje i tak zaczął być
przez nas rozumiany: jako ewolucja systemu energetycznego, zmiana paliw, jakie
wykorzystujemy, oraz rozwój odnawialnych
źródeł energii. Natomiast jeśli chodzi o neutralność klimatyczną, to jako społeczeństwo
nie mamy jeszcze rozbudowanej wiedzy na
ten temat. Samo to pojęcie, aczkolwiek
wcale nie nowe, jest kluczowym elementem
polityki Komisji Europejskiej. Ważne jest
więc, żebyśmy w Polsce rozpoczęli publiczną dyskusję na temat tego, czym ono jest
i jakie może mieć dla nas konsekwencje.
Neutralność klimatyczna to sformułowanie,
które zostało użyte w Porozumieniu paryskim. Mówi o tym, że w drugiej połowie XXI w.
powinniśmy zrównoważyć emisję gazów
cieplarnianych z ich pochłanianiem. Krótko mówiąc, tyle ile będziemy emitować
CO2 do atmosfery, tyle samo musimy za
pomocą działań zainspirowanych przez
człowieka zaabsorbować. Dziś najbardziej
popularną metodą pochłaniania CO2 z atmosfery jest zalesianie. Natomiast jeśli
chodzi o redukcję emisji, to w tej kwestii
otwiera się zupełnie nowy rozdział w stosunku do wcześniejszej dyskusji, która
dotyczyła tylko i wyłącznie energetyki.
Wpływ na emisję mają bowiem też inne
sektory, takie jak chociażby transport,
przemysł czy sektor rolniczy, który do
atmosfery emituje metan. Cała dyskusja
więc, dzięki ułożeniu celów neutralności
klimatycznej, nabrała bardzo szerokiego
wymiaru. O ile wcześniej mówiliśmy o redukcji sektorowej, o tyle teraz trudno
inaczej ją nazwać niż ewolucją całego
sposobu funkcjonowania współczesnego
świata. Dla pewnych krajów będzie ona
dużo trudniejsza do przeprowadzenia niż
dla pozostałych. Ze względu na historyczne i naturalne uwarunkowania.

Gdzie w tym cały gronie europejskich państw plasuje się pod tym
względem Polska?
Wszystkie państwa, które ratyfikowały Porozumienie paryskie – a Polska była jednym
z pierwszych, które ten dokument podpisały – zgodziły się, że w drugiej połowie XXI w.
będą dążyć do neutralności klimatycznej.
W związku z czym to nie jest wcale nowy
cel z punktu widzenia naszego kraju. Wyzwaniem jest dla nas jednak czas realizacji
tych założeń. Zgodnie z propozycją przewodniczącej Komisji Europejskiej neutralność
klimatyczna w Europie ma być osiągnięta
w 2050 r. Kiedy mówimy o tym ostatecznym
terminie, trudno jest uniknąć dyskusji o tym,
kto skąd startuje. Jeżeli 75 proc. naszej
energii pochodzi z węgla, a w przypadku
Francji tyle samo energii pochodzi z zeroemisyjnego źródła, jakim jest energia jądrowa, to trudno powiedzieć, że nasze
kraje startują z tego samego pułapu. Tymczasem zamysł jest taki, że do mety dobiec
mamy w tym samym momencie. Dlatego
Polska postulowała o możliwość dochodzenia do neutralności klimatycznej własnym
tempem. I wszystkie kraje członkowskie
przyjęły nasze stanowisko ze zrozumieniem.
W Funduszu Sprawiedliwej Transformacji do 2027 r. przewidziana
jest kwota 7,5 mld euro. Oczywiście będzie ona lewarowana przez
różnego rodzaju wsparcie – kredyty bankowe, politykę spójności
itd. Natomiast polski koszt transformacji energetycznej, jak szacowało nieistniejące już Ministerstwo Energii, może wynieść nawet
900 mld euro. Gołym okiem widać,
że nas na to nie stać. Kto za to
wszystko ma zapłacić?
Niewątpliwie to, co zostało zaproponowane
przez Komisję Europejską, czyli mechanizm
sprawiedliwej transformacji, jest jednym
z pierwszych instrumentów. Ważnym, bo
dodatkowym w stosunku do budżetu. Jeżeli dziś mielibyśmy rozmawiać o instrumentach finansowych, jakie będą miały wesprzeć
polską ścieżkę transformacji energetycznej,
to takim głównym instrumentem będzie
oczywiście unijny budżet. Komisja Europejska zaproponowała, by w perspektywie
budżetowej na lata 2021–2027 25 proc.
środków przeznaczonych zostało na cele
klimatyczne. To będą znaczące kwoty, aczkolwiek co najmniej z dwóch powodów
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Polityka naszego
rządu pod tym
względem jest
odpowiedzialna.
Transformacja
musi odbywać
się w zgodzie
i z uwzględnieniem
głosu
przedsiębiorców
i mieszkańców
regionów, na
które będzie miała
największy wpływ.

niewystarczające. Po pierwsze nie da się
przeprowadzić tak skomplikowanej transformacji opierając się tylko i wyłącznie
o fundusze publiczne. Po drugie, mówimy
o perspektywie najbliższych siedmiu lat,
podczas gdy cel klimatyczny dotyczy perspektywy 30-letniej. Tyle że dziś stoimy
przed pewnym paradoksem – na poziomie
Unii Europejskiej nie mamy instrumentów
finansowych 30-letnich. I to jest niewątpliwie wyzwanie zarówno dla nas, jak i dla
naszych partnerów w Unii. Stąd właśnie po
stronie rządu polskiego odpowiedzialna
polityka. Od początku mówiliśmy naszym
partnerom i niezłomnie stoimy na tym stanowisku, że nasz kraj będzie potrzebował
więcej solidarności w drodze do osiągnięcia
neutralności klimatycznej. I cieszy nas to,
że ze wspomnianego mechanizmu sprawiedliwej transformacji, który łącznie mobilizując środki prywatne i publiczne dochodzi
dla całej wspólnoty do 100 mld euro, do
Polski trafi 27 proc. Na 28 krajów członkowskich ponad ¼ tych środków skierowana
będzie tylko do naszego kraju. To pokazuje
skuteczność i słuszność strategii, którą
obraliśmy. Od samego początku mówiliśmy,
że jeśli mamy te cele zrealizować, musimy
mieć pewność, że będziemy mieli do tego
wystarczające środki po stronie finansowej,
technologicznej i wykonalności społecznej.
Jak przekonać polskich przedsiębiorców, szczególnie tych, którzy
tworzą sektor MŚP, że powinni
ponosić dodatkowe koszty, że
będą drożej płacić za energię itp.,
bo państwo musi zrealizować cele
klimatyczne narzucone mu przez
Komisję Europejską? Czy z punktu widzenia polskiej gospodarki,
która przecież wciąż jest na dorobku i goni gospodarki państw
zachodniej Europy, ten projekt
ma w ogóle sens?

#

energochłonnych. Pod tym względem Polska
jest krajem wyjątkowo pragmatycznym.
Oczekujemy konkretnych rozwiązań. Natomiast proszę pamiętać o jednym – i to jest
przesłanie zarówno do przedsiębiorców, jak
i do wszystkich konsumentów – jeżeli będziemy w stanie mądrze i wystarczająco
wcześnie w pewne elementy tej transformacji się zaangażować, to bardzo szybko
zmaterializują się również korzyści.
Jakie na przykład?
Choćby elektryfikacja transportu. W dyskusji na temat neutralności klimatycznej
musimy wychwytywać nisze, które dla
polskich przedsiębiorców będą okazją do
otwarcia się na nowe możliwości. Jeżeli
zaczniemy zmieniać szereg różnych technologii, to przy okazji będzie zmieniał się
pejzaż gospodarki świata. Nowe otoczenie
rynkowe to dla nas szansa na rozwój. Polacy już dowiedli, że potrafią współkreować
pewne trendy. Mamy zdolnych inżynierów

i innowacyjne firmy. Dowodzi tego np. fakt,
że Polska jest dzisiaj największym producentem i eksporterem autobusów elektrycznych w Europie.
Jeśli mówimy o klimacie, to mamy
na myśli te kwestie w skali globalnej. Unia Europejska odpowiada za mniej więcej 10 proc. światowej emisji CO2. Krótko mówiąc,
nie jest największym trucicielem
na tej planecie. Nawet więc gdyby tej Unii udało się zrealizować
cel neutralności klimatycznej, to
w skali globalnej efekt byłby pewnie niezauważalny. Bez Ameryki,
Chin czy Indii jest w ogóle sens
mówić o tym, że ratujemy planetę? Gra warta jest świeczki?
To, co podnosimy w rozmowach na ten temat
w Brukseli, to nierównowaga między produkcją a konsumpcją. Neutralność klimatyczna zdefiniowana została jako ogranicze-
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Polityka naszego rządu pod tym względem
jest odpowiedzialna. Transformacja musi
odbywać się w zgodzie i z uwzględnieniem
głosu przedsiębiorców i mieszkańców regionów, na które będzie miała największy
wpływ. Doskonale zdajemy sobie też sprawę, że nie możemy zamykać oczu na koszty związane z tym procesem. Stąd w naszych
rozmowach z partnerami z Brukseli podnosimy ten aspekt. Musimy wiedzieć, jakie są
konsekwencje tej transformacji dla poszczególnych grup zawodowych, w jaki sposób
zmienią się poszczególne sektory gospodarki, co będzie z pracownikami sektorów
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nie produkcji towarów i usług na terytorium
Unii Europejskiej, które będą zawierały
w sobie gazy cieplarniane. Natomiast nic nie
mówi o konsumpcji towarów i usług, które
by taki ślad zawierały. W związku z tym,
jeśli z takiego kraju jak np. Luksemburg
wyprowadzimy cały przemysł produkujący
towary zawierające szkodliwe gazy, to tenże Luksemburg sensu stricto będzie zeroemisyjny. Natomiast czy to spowoduje, że
ludzie w tym kraju przestaną jeździć samochodami albo konsumować importowane
towary? Raczej nie. I właśnie na to zwracamy uwagę – na konsekwencje produkcji
szkodliwych towarów na innych kontynentach.
Po pierwsze, stracimy miejsca pracy. Po
drugie, prawdopodobnie doprowadzimy do
obniżenia standardów jakościowych i środowiskowych. Krótko mówiąc, możemy spodziewać się tego, że eksport emisji doprowadzi per saldo do wzrostu tej emisji
w skali globalnej. Żeby więc osiągnięcie
neutralności klimatycznej miało sens, musi
być ona osiągana w sposób systemowy,

wspólny i współdzielony przez społeczeństwa
wszystkich krajów. Nie chodzi o outsourcing,
ale o stworzenie zrównoważonego modelu,
który zainspirowałby inne państwa do tego
stopnia, że zechciałyby się do tego modelu
przyłączyć. Niewątpliwie gra toczy się również o pewną globalną supremację gospodarczą. Przez stulecia pod tym względem
dominowała Europa, w poprzednim wieku
ten paradygmat został złamany, a obecny
jest tego kontynuacją. Na obu wybrzeżach
Pacyfiku wyrosły centra zdecydowanie silniejsze gospodarczo od Europy. Myślenie
o neutralności klimatycznej musi być więc
wpasowane w myślenie o globalnej mapie
konkurencyjności.
Mamy 1,5 mld ton węgla kamiennego i brunatnego, który nadaje
się do wykorzystania przemysłowego. W górnictwie pracuje ok.
100 tys. ludzi. Nie da się pominąć
faktu, że węgiel to nasz skarb
narodowy, który – jeśli chcielibyśmy na ostro zacząć realizować
cele neutralności klimatycznej –
musiałby pozostać w ziemi. Co
mamy zatem zrobić z tym wielkim
skarbem, którym obdarzyła nas
natura i który może, a nawet powinien, być źródłem naszej przewagi konkurencyjnej?
Niewątpliwie cała ewolucja systemu elektro-energetycznego będzie dla nas dużym
wyzwaniem. Będzie on musiał funkcjonować
nie w oparciu o przeciwstawienie się, ale
o synergię konwencjonalnego systemu
tradycyjnego z zeroemisyjnym systemem
opartym o inne zasoby, tj. wiatr, czy energia słoneczna. Z tych zasobów możemy
i powinniśmy czerpać lepiej i więcej. Tym
bardziej że koszty takich technologii znacząco spadły. Mam tu na myśli przede
wszystkim fotowoltaikę, która jest bardzo
ważna z punktu widzenia optymalizacji
naszego systemu energetycznego, co wynika m.in. z faktu, że szczyt zapotrzebowania w Polsce na energię przesunął się z zimy
na lato. Wcześniej mieliśmy problem z grzaniem, teraz coraz większym wyzwaniem
jest chłodzenie. Latem, kiedy mamy pod
dostatkiem energii słonecznej, powinniśmy
więc zmaksymalizować wykorzystywanie
potencjału fotowoltaiki. Mądrość i zdolność
prowadzenia ewolucji będzie wymagała
synergii i budowania nowego systemu
elektro-energetycznego w oparciu o siły
systemu tradycyjnego z nowym zeroemiFPG
syjnym. 
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Dlaczego Bank Gospodarstwa
Krajowego powołał Fundusz
Trójmorza?
Cele Funduszu Trójmorza są zbieżne
z misją Banku Gospodarstwa Krajowego.
Od prawie 100 lat jako państwowy bank
rozwoju, jedyna taka instytucja w kraju,
wspieramy rozwój Polski chociażby poprzez budowę i modernizację infrastruktury transportowej i energetycznej oraz
projekty cyfrowe. Angażujemy się w przedsięwzięcia podnoszące jakość życia
Polaków we wszystkich regionach kraju.
Fundusz Trójmorza, którego jesteśmy
inicjatorami i współzałożycielami, będzie
kolejną platformą, która przyczyni się
do dalszego rozwoju Polski i podnoszenia jakości życia Polaków oraz innych
mieszkańców naszego regionu Europy.

Trójmorze
potrzebuje
nowej
infrastruktury

Co jest głównym celem Funduszu Trójmorza?
Przed Funduszem stawiamy podstawowy
cel. Jest nim wsparcie kapitałowe inwestycji infrastrukturalnych w regionie
Trójmorza. Fundusz będzie angażował
się w projekty transportowe, energetyczne i cyfrowe łączące oś północ–południe. Chcemy, aby jakość naszych
połączeń drogowych, kolejowych i cyfrowych czy energetycznych dorównywała infrastrukturze, którą znamy z Europy Zachodniej.
Co istotne, Fundusz jest inicjatywą ekonomiczną, a nie polityczną. Działa na
zasadach komercyjnych i ma przynosić
zysk inwestorom. Fundusz działa na
prawie luksemburskim, a zarządza nim
niezależny podmiot. Wybraliśmy zewnętrznych, profesjonalnych zarządzających, którzy mają zapewnić właściwą,
obiektywną ocenę propozycji inwestycyjnych, tak aby były to projekty strategiczne dla regionu i rentowne.
Podkreślam, że nie jest to inicjatywa
polityczna, a rynkowa, komercyjna.
Fundusz Trójmorza działa jak wiele innych funduszy inwestycyjnych operujących na rynku.

Trójmorze stoi przed trudnym zadaniem
likwidacji ogromnej luki infrastrukturalnej.
Przez lata, w okresie komunizmu, ten
region był zdefragmentowany, nie
rozwijano współpracy ani łączącej
kraje infrastruktury, dlatego obecnie
odczuwamy brak wystarczających
połączeń w osi północ–południe - mówi
w rozmowie z „Codzienną”
Beata Daszyńska-Muzyczka,
prezes BGK.

FOT. NANUK/GAZETA POLSKA

Kiedy możemy spodziewać się
dołączenia kolejnych krajów?
Polska i Rumunia złożyły deklaracje
zaangażowania w Fundusz na łączną
kwotę przekraczającą 500 mln euro.
Docelowo zasoby Funduszu będą pochodzić z różnorodnych źródeł. Trwają
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Przygotowaliśmy
nową ustawę
o ordynacji
podatkowej, nie
udało się jej jednak
przeprowadzić
w poprzedniej
kadencji. Zabrakło
czasu. Myślę,
że w tej chwili
będzie to jednym
z kluczowych
zadań nowego
rządu.
#

intensywne rozmowy z innymi krajami
Trójmorza, natomiast obecnie we władzach Funduszu są przedstawiciele
instytucji rozwoju z Polski, Rumunii,
Czech i Łotwy. Ramy Funduszu są tak
skonstruowane, że gdy tylko kolejne
instytucje rozwoju z państw Trójmorza
uzyskają wewnętrzne zgody na dołączenie do Funduszu, to będą mogły to
uczynić w dowolnym momencie.
Ponadto, Fundusz ma aktywizować inne
źródła finansowania, takie jak środki
poszczególnych krajów regionu czy
fundusze unijne. Zapraszani do Funduszu będą również inwestorzy instytucjonalni, międzynarodowe instytucje
finansowe takie jak: Europejski Bank
Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju czy Bank Światowy. Liczymy też na współpracę z inwestorami
spoza Europy – m.in. z USA czy z Australii.

Jakimi środkami Fundusz ma
dysponować ?
Fundusz Trójmorza ma docelowo zgromadzić 3–5 mld euro. Potrzeby regionu
są zdecydowanie wyższe, ale środki te
mają być uzupełnieniem funduszy unijnych i budżetów narodowych poszczególnych krajów Trójmorza.
Już teraz, aby wyrównać stan infrastruktury naszego regionu do poziomu rozwoju infrastruktury w Europie Zachodniej
tylko w trzech obszarach: transportu,
energetyki i infrastruktury cyfrowej –
należałoby ponieść wydatki rzędu ponad
500 mld euro. To jasno pokazuje, że
zakładane przez nas 3–5 mld euro to
jedynie część potrzeb. Docelowo chcemy
się zaangażować w projekty o łącznej
wartości do 100 mld euro.
Jakie atuty mogą dostrzec inwestorzy w Trójmorzu?
Chcemy przenieść ciężar inwestycji
z krajów Europy Zachodniej do naszego
regionu, bo mamy wielki potencjał gospodarczy. Mówiąc o Trójmorzu, mówimy
przecież o dwunastu krajach: Austrii,
Bułgarii, Chorwacji, Czechach, Estonii,
Litwie, Łotwie, Rumunii, Słowacji, Słowenii, Węgrzech i oczywiście Polsce.
Nawet jeśli odliczymy Austrię, która nie
będzie beneficjentem inwestycji Funduszu,
to nadal mamy w tym regionie ponad 100
mln obywateli. Kraje Trójmorza łącznie
notują wyższy wzrost gospodarczy niż
rynki rozwinięte, co jest cechą rynków
wschodzących, ale też są znacznie bardziej stabilne pod względem instytucjonalnym niż typowe rynki wschodzące.
Wierzy Pani, że dzięki działalności Funduszu uda się zlikwidować lukę infrastrukturalną
Trójmorza w porównaniu do
Europy Zachodniej?
Łącznie zapóźnienia infrastrukturalne
w regionie wymagają inwestycji o wartości przekraczającej 500 mld euro.
Potrzeby są więc ogromne. Tym bardziej
jednak trzeba rozpocząć działania niwelujące dysproporcje pomiędzy Europą
Zachodnią i krajami Trójmorza. Wierzę,
że działalność Funduszu Trójmorza będzie
dobrym początkiem i przyczyni się do
polepszenia warunków infrastrukturalnych w naszym regionie Europy. FPG
WYWIAD POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z BGK
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Jednym z filarów szeroko zakrojonego procesu modernizacji polskiej
kolei jest Program Inwestycji Dworcowych. Jak przebiega realizacja tego
największego w historii PKP S.A.
programu inwestycyjnego?

Dworce
kolejowe
odzyskują
dawny blask

Rozmawiał Andrzej Bronowski

Przebudowa prawie 200 dworców kolejowych
w ramach Programu Inwestycji Dworcowych
na lata 2016–2023 to pierwszy etap największego w historii PKP S.A. programu modernizacji i budowy dworców kolejowych. Warto wspomnieć, że 105 obiektów objętych programem
jest pod opieką konserwatora zabytków. Ich
modernizacja jest więc wkładem w zachowanie
dziedzictwa narodowego. Ale w ramach projektu przewidziano też budowę 40 Innowacyjnych
Dworców Systemowych, które łączą w sobie
funkcjonalność, komfort podróżnych z zastosowaniem najnowszych technologii przyjaznych
środowisku naturalnemu. W tych obiektach
przewidziano wprowadzenie takich proekologicznych rozwiązań jak panele fotowoltaiczne,
pompy ciepła czy system odzysku wody deszczowej, która służy do spłukiwania toalet.
Przy modernizowanych dworcach powstają też
parkingi oraz stacje do ładowania rowerów
i samochodów elektrycznych, wyprodukowane
przez Kolejowe Zakłady Łączności w Bydgoszczy. Z myślą o komforcie naszych pasażerów
pod koniec marca na terenie Trójmiasta uruchomimy pilotażowy program wypożyczania
pojazdów elektrycznych w formule car-sharingu. Usługa, oferowana pod nową marką PKP
Mobility, będzie łatwo dostępna dla podróżnych.
Zarezerwowanie samochodu na stacji docelowej będzie możliwe przy zakupie on-line biletów
na przejazd.
Na jakie inne udogodnienia mogą
jeszcze liczyć pasażerowie korzystający z dworców PKP S.A.?
Staramy się na bieżąco reagować na potrzeby
naszych klientów, czego przykładem jest wprowadzenie aplikacji pomagającej poruszać się
po dworcach pasażerom. Osoba mająca zainstalowaną na smartfonie czy tablecie aplikację
może odnaleźć drogę na konkretny peron, mieć
bezpośredni dostęp do rozkładu jazdy. System,
który jest obecnie testowany na stacji Warszawa Centralna, nakierowany jest przede wszystkim na potrzeby osób niepełnosprawnych, ale
w przyszłości ma być dostosowany do wymagań wszystkich pasażerów.
Kolejna aplikacja, którą testujemy, będzie służyła do informowania pasażerów o ewentualnych opóźnieniach pociągów. Również i ona
została stworzona w odpowiedzi na sygnalizowaną przez naszych klientów potrzebę. Bardzo
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Od kilku lat notujemy stały wzrost liczby
osób korzystających z transportu kolejowego. W 2015 r. PKP Intercity przewiozło ponad
31 mln pasażerów, a w 2019 r. było ich już
blisko 49 mln. To potwierdza, że Polacy wracają na kolej. Dla wielu z pasażerów kolej
stała się pierwszym wyborem jako środek
transportu. Cieszy też, że z usług PKP Intercity korzystają całe rodziny, studenci i uczniowie dojeżdżający do szkół, podróżujący
służbowo klienci biznesowi.

Kiedy możemy spodziewać się kolejnych otwarć? Na ilu obiektach prowadzone są obecnie prace?
Rozpoczęto już prace nad modernizacją 140
dworców. Myślę tu zarówno o fazie przygotowania projektów, jak i zaawansowanych pracach
budowlanych. Pierwszym oddanym obiektem
w tym roku był dworzec w Czeremsze. W najbliższym czasie otwarty zostanie dworzec
w Oświęcimiu. W trakcie modernizacji są bardzo różne budynki, ogromne dworce jak w Gdańsku czy kameralne obiekty, takie jak w dolinie
Popradu. Jedną z naszych większych inwestycji jest przebudowa dworca w Poznaniu, w pobliżu którego powstanie hotel. Sąsiedztwo
dworca i Międzynarodowych Targów Poznańskich
będzie dużym atutem hotelu, którego właścicielem będzie PKP S.A..

Wzrost liczby pasażerów korzystających z transportu kolejowego
nie byłby możliwy bez inwestycji
w modernizację infrastruktury
i taboru kolejowego. Jakie są dotychczasowe efekty realizowanego przez spółkę programu inwestycyjnego „PKP Intercity – Kolej
Dużych Inwestycji”?

Stawiamy
na komfort
i nowoczesność

Czy po zakończeniu Programu Inwestycji Dworcowych na lata 2016–2023
program będzie kontynuowany? Jeśli
tak, to w jakim zakresie? W jaki sposób są finansowane inwestycje dworcowe?
Już wiemy, że po zakończeniu modernizacji
prawie 200 dworców będziemy przywracali do
dawnej świetności kolejnych 150. Pierwsze
prace przygotowawcze do drugiego etapu
programu już się rozpoczęły. Ten Program Inwestycji Dworcowych, który obecnie realizujemy, ma wartość 1,6 mld zł. I podobna kwota
będzie potrzebna na kolejny etap.
Większość (około 75 proc.) środków przeznaczonych na inwestycje związane z przebudową polskich dworców stanowią fundusze
Unii Europejskiej dystrybuowane w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Polska
Wschodnia, Regionalnego Programu Operacyjnego. Część obiektów budowana i modernizowana jest ze środków własnych PKP, przy
wykorzystaniu funduszy pochodzących z budżetu państwa. FPG
TEKST POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PKP

MODERNIZACJA KOLEI PKP INTERCITY ODPOWIADA NA POTRZEBY PASAŻERÓW

Czy w ostatnich latach wzrosło
w Polsce zainteresowanie podróżami pociągami? Ilu pasażerów
obsłużyła spółka PKP Intercity
w ubiegłym roku ?

ważnym udogodnieniem dla korzystających
z transportu kolejowego jest Wspólny Bilet.
Dzięki niej podróżni korzystający z usług różnych przewoźników mogą kupić jeden bilet na
całą podróż, a jego cena zostanie wyliczona
w oparciu o jedną zupełnie nową taryfę. Obecnie prowadzimy rozmowy z przewoźnikami
autobusowymi, żeby ofertę rozszerzyć o przewozy autokarami. Być może w przyszłości
w ramach projektu Centralnego Portu Komunikacyjnego to udogodnienie obejmie też
transport lotniczy.

FOT. ZBYSZEK KACZMAREK/GAZETA POLSKA(2)

Już wiemy, że po zakończeniu
modernizacji prawie 200
dworców będziemy przywracali
do dawnej świetności
kolejnych 150. Pierwsze
prace przygotowawcze do
drugiego etapu programu już
się rozpoczęły. Ten Program
Inwestycji dworcowych, który
obecnie realizujemy, ma
wartość 1,6 mld zł. I podobna
kwota będzie potrzebna
na kolejny etap – mówi
Krzysztof Mamiński,
prezes zarządu PKP S.A.
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INWESTYCJE POLSKIE DWORCE – SPOTKANIE TRADYCJI Z NOWOCZESNOŚCIĄ

Cały czas wyposażamy
nasz tabor w różne
udogodnienia, z których
mogą korzystać nasi
pasażerowie w trakcie
podróży. Inwestujemy
w dostosowanie naszych
składów do potrzeb różnych
grup pasażerów. W 2023 r.
pociągi PKP Intercity
będą zestawiane w blisko
80 proc. z nowego lub
zmodernizowanego taboru
– mówi Marek Chraniuk,
prezes zarządu
PKP Intercity S.A.,
Rozmawiał Andrzej Bronowski

Dzięki modernizacji i zakupom nowych
lokomotyw, zespołów trakcyjnych i wagonów można było rozbudować i dostosować
do potrzeb klientów siatkę połączeń. Obecnie każdego dnia na tory wyjeżdża około
400 pociągów w barwach PKP Intercity.
Realizowany program inwestycyjny na lata
2016–2023 o wartości 7 mld zł zakłada
m.in. modernizację ponad 700 i zakup 185
nowych wagonów. Mamy już zakontraktowane inwestycje na ponad 4,3 mld zł.
Dotyczą one zakupu taboru od takich producentów jak H. Cegielski Fabryka Pojazdów
Szynowych w Poznaniu, PESA z Bydgoszczy,
Newag z Nowego Sącza czy Stadler Polska.
Czy prowadzone obecnie na wielką skalę roboty modernizacyjne
infrastruktury kolejowej bardzo
utrudniają działalność takich
przewoźników kolejowych jak
PKP Intercity?
Wspólnie ze spółką PKP Polskie Linie Kolejowe staramy się tak układać rozkłady jazdy,
żeby nasi pasażerowie w jak najmniejszym
stopniu odczuwali trudności związane z prowadzeniem remontów. Nie zamykamy połączeń na czas remontów, staramy się jeździć
objazdami, tak żeby nasi pasażerowie mieli możliwość dojazdu koleją do swoich miejscowości. Jesteśmy świadomi, że remonty

Realizowany
program
inwestycyjny na lata
2016–2023 o wartości
7 mld zł zakłada
m.in. modernizację
ponad 700 i zakup
185 nowych
wagonów. Mamy już
zakontraktowane
inwestycje na ponad
4,3 mld zł.
#
są konieczne, a po zmodernizowanych trasach
nasze pociągi będą mogły jeździć z większą
prędkością, czego oczekują nasi klienci.
Jakich zmian dotyczących komfortu podróży pociągami mogą
spodziewać się pasażerowie?
Cały czas wyposażamy nasz tabor w różne
udogodnienia, z których mogą korzystać
nasi pasażerowie w trakcie podróży. Inwestujemy w dostosowanie naszych składów
do potrzeb różnych grup pasażerów. W 2023
r. pociągi PKP Intercity będą zestawiane
w blisko 80 proc. z nowego lub zmodernizowanego taboru. Chcemy, aby nasi pasażerowie mieli dostęp do podstawowych
udogodnień takich jak gniazdka elektryczne, klimatyzacja czy bezprzewodowy internet. Po zakończeniu naszego programu
inwestycyjnego w każdym pociągu PKP
Intercity ma być przestrzeń przystosowana
dla osób poruszających się na wózkach oraz
miejsce na rowery.
Dodatkowo w naszych wszystkich działaniach dużą wagę przywiązujemy do
kwestii ekologicznych. Np. w naszych
pojazdach instalujemy liczniki do mierzenia zużycia energii, a w wagonach
restauracyjnych i barowych rezygnujemy
z plastikowego sprzętu jednorazowego
użytku. Inwestujemy też w instalacje
fotowoltaiczne oraz myjnie o obiegu
zamkniętym wody. Dbamy też o to, żeby
zamawiany przez nas tabor spełniał
FPG
najwyższe normy środowiskowe.
TEKST POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PKP
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PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.,
które są zarządcą narodowej sieci linii kolejowych, odpowiadają
też za realizację Krajowego Programu Kolejowego. Jaki jest poziom
zaawansowania prac zaplanowanych w ramach tego największego
w historii polskiego kolejnictwa
programu inwestycyjnego ?

Inwestycje
kolejowe służą
pasażerom
i gospodarce

Rozmawiał Andrzej Bronowski

Krajowy Program Kolejowy to ponad 230
projektów, których łączna wartość wynosi
76 mld zł, zakładających m.in. modernizację 9 tys. km torów, przebudowę przejazdów kolejowo - drogowych, dostosowanie
peronów do potrzeb różnych grup pasażerów. Realizację tych projektów przewidziano do 2023 r. Dotychczas udało nam się
zakończyć i rozliczyć inwestycje wartości
13 mld zł, a na ponad 40 mld zł mamy
podpisane umowy z wykonawcami. Znaczna część prac jest już realizowana na
placach budowy. Wiemy też, na jakie inwestycje zostaną przeznaczone pozostałe
do wydatkowania w tej perspektywie finansowej środki. Wydaje się, że jest to
niezły bilans. Tym bardziej że na początku
realizacji programu musieliśmy nadrabiać
opóźnienia powstałe ze względu na brak
odpowiednio przygotowanych projektów.
Żeby ta sytuacja się nie powtórzyła, rozpoczęliśmy już intensywne prace nad przygotowaniem się do następnej perspektywy.
Z puli Krajowego Programu Kolejowego
Ministerstwo Infrastruktury wydzieliło część
środków, które zostały przeznaczone na
sfinansowanie prac przygotowawczych,
dokumentacji projektowej, zakup działek
pod inwestycje. Tak żeby już w pierwszym
roku nowej perspektywy finansowej można
było realizować nowe projekty.
W jaki sposób prowadzone przez
PLK inwestycje wpływają na postrzeganie kolei przez pasażerów ?
Prace modernizacyjnie zwiększają komfort
obsługi podróżnych. Nowe perony są lepiej
oznakowane, wyposażone w nowe wiaty,
ławki, system informacji i udogodnienia.
Zmodernizowane obiekty charakteryzują
się też lepszą dostępnością dla osób o ograniczonych możliwościach poruszania się.
Ważnym efektem prac jest także zwiększenie poziomu bezpieczeństwa. Na zmodernizowanych trasach pociągi mogą
jeździć z większą prędkością, co pozwala
na skrócenie czasu podróży. Dzięki temu
połączenia kolejowe stają się konkurencyjne względem połączeń drogowych. Mo-
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Na
zmodernizowanych
trasach pociągi mogą
jeździć z większą
prędkością, co
pozwala na skrócenie
czasu podróży. Dzięki
temu połączenia
kolejowe stają się
konkurencyjne
względem połączeń
drogowych.
#
dernizacja linii kolejowych ma też ogromne znaczenie gospodarcze. Sprawna sieć
linii kolejowych stanowi bardzo ważny
element polskiego i europejskiego systemu
transportowego. Szczególnie znaczenie
mają trasy prowadzące do portów, które
obecnie są przebudowywane.

Transport
kolejowy
potrzebuje
wsparcia

Prace modernizacyjne powodują
jednak zmiany w normalnym kursowaniu pociągów.
To prawda. Przy realizacji tak ogromnych
inwestycji zmian w kursowaniu pociągów
nie da się uniknąć. Ale staramy się tak
organizować ruch, żeby pasażerowie w jak
najmniejszym stopniu odczuwali niedogodności. W zależności od sytuacji modyfikujemy rozkład jazdy, prowadzimy
ruch pociągów po jednym torze, w przypadku gdy na drugim trwają prace. Prowadzimy ruch trasą zmienioną lub czasowo organizujemy komunikację zastępczą
w przypadku zamknięcia linii.
Z jakich środków finansowany
jest kolejowy program inwestycyjny ?
Inwestycje współfinansowane są ze środków unijnych, funduszu spójności w ramach
Programu Operacyjnego Infrastruktura
i Środowisko, Polska Wschodnia, instrumentu CEF „Łącząc Europę” oraz z budżetu państwa. Przy niektórych projektach
wykorzystywane są też środki Regionalnego Programu Operacyjnego.  FPG
TEKST POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PKP

FOT. ZBYSZEK KACZMAREK/GAZETA POLSKA(2)

Z puli Krajowego Programu
Kolejowego Ministerstwo
Infrastruktury wydzieliło
część środków, które
zostały przeznaczone
na sfinansowanie prac
przygotowawczych,
dokumentacji projektowej,
zakup działek pod
inwestycje. Tak żeby już
w pierwszym roku nowej
perspektywy finansowej
można było realizować nowe
projekty
– mówi Arnold Bresch,
członek zarządu, dyrektor.
ds. realizacji inwestycji w PKP
Polskie Linie Kolejowe S.A.,
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MODERNIZACJA ODCZUWAMY EFEKTY KRAJOWEGO PROGRAMU KOLEJOWEGO

Sama poprawa stanu torów czy
innej infrastruktury kolejowej
nie wystarczy do zwiększenia
w znaczący sposób
konkurencyjności transportu
kolejowego. Potrzebne jest
wsparcie państwa, tak jak to się
dzieje w innych europejskich
krajach: Niemczech, Austrii,
Szwajcarii. Funkcjonują tam
mechanizmy, np. w postaci
systemu opłat drogowych,
które wyrównują szanse
przewoźników kolejowych
z przewoźnikami drogowymi
– mówi Grzegorz Fingas,
członek zarządu
ds. handlowych PKP CARGO S.A.,
Rozmawiał Andrzej Bronowski

KOLEJ ROŚNIE DYNAMIKA ROZWOJU TRANSPORTU INTERMODALNEGO

Celem unijnej polityki transportowej
jest zwiększenie udziału przewozów
kolejowych w całym transporcie towarów do poziomu 30 proc. do 2030
r. W dłuższej perspektywie ten udział
ma się zwiększyć nawet do 50 proc.
Tymczasem w Polsce ten współczynnik obecnie wynosi zaledwie 12 proc.
Czy są szanse, żeby polski system
transportowy dostosował się w tak
krótkim czasie do wymogów unijnych? W jakim stopniu zależeć to
będzie od polityki transportowej
państwa, a w jakim od działań podejmowanych przez branżę?

z przewoźnikami drogowymi. Efektem jest
znacznie większy udział transportu kolejowego w przewozach towarowych niż ma to miejsce w Polsce. Dobrze byłoby, żeby takie rozwiązania wprowadzono w naszym kraju.

Przyjęte przez Komisję Europejską i zapisane
w Białej Księdze założenia są bardzo ambitne
i trudne do osiągnięcia, ale nie są nierealne.
Wymagać to jednak będzie rozwiązań systemowych, jak i dostosowania infrastruktury
kolejowej do nowych wymogów. Kluczową
kwestią jest zwiększenie konkurencyjności
transportu kolejowego względem innych rodzajów transportu. Tego celu nie osiągnie się
bez poprawy jakości przewozów, bez skrócenia czasu przewozów, zwiększenia zdolności
przeładunkowych terminali, inwestycji w nowy
tabor, poprawy infrastruktury itp. Te działania
są już prowadzone, dlatego można mieć nadzieję, że wyznaczone przez Komisję Europejską wymogi zostaną wypełnione.

Biorąc pod uwagę unijną politykę klimatyczną
i związany z nią proces dekarbonizacji, można
przypuszczać, że w dłuższej perspektywie nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na transport węgla. W efekcie udział towarów masowych
w całkowitym wolumenie przewozów towarowych
się zmniejszy.
Natomiast wszystko wskazuje na to, że przynajmniej w najbliższej przyszłości będzie się szybko
rozwijał transport intermodalny, który wydaje się
sposobem przewozu towarów bezpieczniejszym,
szybszym, odpowiadającym na potrzeby klientów
i na specyfikę towarów, które przewozimy. Dlatego inwestujemy w rozwój tego segmentu. I to
z powodzeniem, o czym świadczą wyniki przewozowe , osiągające kilkunastoprocentowe
wzrosty w skali roku. Opierając się na doświadczeniach krajów zachodnich i prognozach, można przypuszczać, że dynamika rozwoju transportu intermodalnego nie będzie się zmniejszała.

W ostatnich latach polska kolej zaczęła dynamicznie się rozwijać, zarówno
w obszarze przewozów pasażerskich,
jak i towarowych. To przede wszystkim
efekt realizowanych na niespotykaną
dotychczas skalę inwestycji. Tylko
w ramach Krajowego Programu Kolejowego przewidziano przedsięwzięcia
inwestycyjne o łącznej wartości blisko
76 mld zł. Jakie znaczenie ma ten program dla funkcjonowania takiej spółki, jak PKP CARGO ?
Osiągniecie postawionych przez Komisję Europejską celów z pewnością nie byłoby możliwe bez zrealizowania projektów zapisanych
w Krajowym Programie Kolejowym. Bez odpowiedniej infrastruktury trudno rozwijać transport. Ale też sama poprawa stanu torów czy
innej infrastruktury kolejowej nie wystarczy
do zwiększenia w znaczący sposób konkurencyjności transportu kolejowego. Potrzebne jest
wsparcie państwa, tak jak to się dzieje w innych
europejskich krajach: Niemczech, Austrii,
Szwajcarii. Funkcjonują tam mechanizmy, np.
w postaci systemu opłat drogowych, które
wyrównują szanse przewoźników kolejowych

Ostatnie lata przyniosły wzrost znaczenia transportu intermodalnego,
czyli przewozu towarów w tej samej
jednostce, najczęściej kontenerze,
różnymi środkami transportu. W rozwój tego segmentu inwestuje również PKP CARGO. Czy to oznacza, że
przewoźnicy będą ograniczać skalę
przewozów towarów masowych ?

Do rozwoju przewozów intermodalnych, a także całego transportu
towarowego, niezbędne są terminale przeładunkowe. Czy działalność
27 terminali należących do PKP
CARGO jest jakoś skoordynowana ?
Niedawno powołaliśmy spółkę PKP CARGO
Terminale Sp. z o.o. , której zadaniem jest integracja wszystkich terminali należących do
grupy. Lepsze zarządzanie i lepsze wykorzystanie naszego potencjału pozwoli nam oferować wyższej jakości usługi naszym klientom.
Trwające obecnie procesy związane z konteneryzacją transportu, poprawą funkcjonowania
infrastruktury punktowej, modernizacją sieci
i taboru w dłuższej perspektywie przyniosą
same korzyści i pozytywne efekty. Inwestycje
w infrastrukturę pozwolą spółce PKP CARGO
S.A. zwiększyć także przewozy międzynarodowe, realizowane m.in. w ramach projektu
FPG
Nowego Jedwabnego Szlaku. 
TEKST POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PKP
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Jeszcze przed II wojną światową rolnicy
mieli kluczowy wpływ na kształtowanie
się statutów spółdzielni rolniczych. Zarząd nad nimi sprawowały związki rewizyjne, co w zasadzie wyłączało struktury państwowe z zarządzania własnością
gospodarzy. Wewnętrzne prawo kolejnych
ośrodków spółdzielczych przybierało
ogólne ramy, co pozwalało dostosowywać rolnikom treści zawarte w statutach
do dynamicznie zmieniającej się sytuacji
na rynku.

Bolesne piętno

Dlaczego trzeba odbudować
polską spółdzielczość rolną?

Spółdzielczość rolna w Danii, Niemczech, Francji, Holandii czy Belgii
skupia między 90 a 98 proc. tamtejszych rolników, co przekłada się na zwiększone
zyski sektora rolno-spożywczego. W Polsce w formie zorganizowanej funkcjonuje
zaledwie 15 proc. gospodarstw rolnych.
Tekst Jacek Podgórski*

Biorąc pod uwagę
wielkość polskich
gospodarstw,
tylko odbudowa
spółdzielczości
daje realną szansę
na znaczny wzrost
dynamiki handlu
zagranicznego
w sektorze rolnym.
FOT. ADOBE STOCK

#

Okres komunizmu niezaprzeczalnie odcisnął piętno na systemie wzorowej i efektywnej polskiej spółdzielczości okresu
przedwojennego. Ustanowienie przez
władzę ludową trzech zasadniczych segmentów własności polskiej gospodarki:
państwowego, prywatnego i spółdzielczego, rozpoczęło rozpad tradycji ostatniego
z trzech wymienionych filarów. Zarówno
spółdzielczość, jak i własność prywatna
stanowiły bowiem tylko zasłonę dymną
dla monopolistycznych zapędów władzy
państwowej.
Dużo większe znaczenie od samych rolników w zakresie decyzyjności względem
funkcjonowania spółdzielni mieli partyjni
dygnitarze. Słowem – im bliżej partii, tym
korzystniejsze warunki partycypowania
w zyskach. Po najlepszej w Europie ustawie o spółdzielczości rolnej z okresu międzywojnia już w pół wieku później nie
pozostało nic. Nie zmienia to faktu, że
wszystkie sektory gospodarki, w których
spółdzielczość funkcjonowała jeszcze
przed rokiem 1990, stanowiły 12-proc.
wkład do PKB – dziś jest to zaledwie nieco ponad 1 proc.
Liczby z lat 80. są oczywiście nieosiągalne we współczesnych warunkach rynkowych. Nie zmienia to faktu, że Polska
pozostaje w unijnym ogonie udziału spółdzielczości w PKB. Wspólnotowa średnia
wynosi w tym przypadku aż 6 proc., ale
rekordziści – tacy jak kraje skandynawskie
– mogą pochwalić się nawet 20-proc.
udziałem spółdzielczości w kształtowaniu
Produktu Krajowego Brutto. Trudno się
dziwić, skoro przepisy ukształtowane po
roku 1989 sprawiają, że w naszym kraju
spółdzielnie funkcjonują w bardziej skomplikowanym środowisku prawnym niż
choćby spółki prawa handlowego.

Wyjść z impasu
Znaczną część ogółu funkcjonujących w Europie spółdzielni stanowią te, których aktywność koncentruje się w sektorze rolno-spożywczym. Spółdzielnie rolne to aż 1/3
wszystkich tego typu struktur na Starym
Kontynencie, a wśród 50 największych europejskich spółdzielni znajduje się aż 25
spółdzielni rolników. Na próżno szukać wśród
nich przedstawicieli naszego kraju i trudno
się dziwić, skoro w Polsce z tej formy prowadzenia gospodarstwa korzysta zaledwie 1/8
rolników. Winą za obecną sytuację, poza
druzgocącym wpływem systemu komunistycznego, obarczyć należy panów Janusza
Lewandowskiego i Leszka Balcerowicza,
którzy doprowadzili do masowej prywatyzacji majątku ziemskiego i przekazania go
w ręce spółek o – w znakomitej większości
– obcym kapitale oraz jednym podpisem
rozwiązali struktury spółdzielcze. To także
przez ich regulacje polscy gospodarze niechętnie wyrażają się na temat funkcjonowania w strukturach zorganizowanych. To przez
nich nie możemy myśleć o tworzeniu w Polsce spółdzielni ponadnarodowych – jak ma
to miejsce choćby w przypadku krajów skandynawskich, gdzie z powodzeniem działają
spółdzielnie duńsko-norwesko-szwedzkie.
Dziś trudno wyjść z tego impasu. Efektem
jest upadek średnio około 200 spółdzielni
w skali roku. Polacy coraz częściej zdają
sobie jednak sprawę z faktu, że ta forma
gospodarowania jest opłacalna, co skutkuje tym, że mimo upadku kolejnych
struktur w zasadzie w Polsce nie ubywa
spółdzielni – powinno ich jednak przybywać więcej i więcej.
Jest to konieczność, gdy pod uwagę weźmiemy strukturę polskich gospodarstw
rolnych i wieloletni plan dla polskiej wsi,
kreślony w gmachu Ministerstwa Rolnictwa
i Rozwoju Wsi. W naszym kraju zaledwie
30 proc. gospodarstw określić można
mianem gospodarstw dużych, czyli takich,
których powierzchnia przekracza 50 ha.
Cała reszta funkcjonuje w ogromnym
rozdrobnieniu, co stwarza konieczność
zadbania właśnie o najmniejszych rolników.

Cząstka potencjału
Polska regularnie bije rekordy eksportu
artykułów rolno-spożywczych. W ostatnim
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roku kolejny raz przekroczona została
magiczna granica 30 mld euro eksportu.
Wpływ miały na to oczywiście brexit,
trudna sytuacja na chińskim rynku mięsa
i otwieranie – za co chwała – nowych kierunków eksportowych dla polskich producentów. Rzeczone 30 mld euro to jednak
zaledwie cząstka potencjału polskiego
rolnictwa. Jesteśmy niemal 40-milionowym
krajem o znacznym areale i ogromnym
rynku konsumpcyjnym. Francuscy rolnicy
z tytułu funkcjonowania spółdzielni notują przychody rzędu 85 mld euro, Duńczycy znacznie przekraczają pułap 30 mld
euro, niewielcy w porównaniu do Polski
– choć efektywni rolniczo – Holendrzy 25
mld euro rocznie. To właśnie spółdzielczość
pozwala tym krajom na budowanie tak
satysfakcjonujących wskaźników obrotu
artykułami rolno-spożywczymi.
Sytuacja jest tam jednak zgoła odmienna
niż w Polsce. Duńskie spółdzielnie są bowiem właścicielami ponad 90 proc. tamtejszego rynku trzody chlewnej – podobnie zresztą do Francuzów, holenderskie
spółdzielnie w swoim ręku dzierżą kapitał
90 proc. rynku mleczarskiego czy przetwórstwa owoców miękkich. Wymieniać
można by długo…
Ustawa o rolniczym handlu detalicznym
od kilku lat pozwala sprzedawać rolnikom
swoje produkty z uwzględnieniem zerowego pułapu podatkowego. Mogą oni
handlować z lokalnymi restauracjami,
gospodarstwami agroturystycznymi, sprzedawać przetworzoną już żywność na
stacjach benzynowych. To dobry krok
w kierunku aktywizacji najmniejszych
rodzimych gospodarstw, jednak nie może
być to krok odosobniony, ponieważ zamyka się on na eksport. Dziś, aby sprzedawać towary na rynki zagraniczne, należy zgromadzić znaczną partię
ustandaryzowanego gatunkowo materiału. Dopiero zebranie znacznego wolumenu pozwala na zbudowanie silnej pozycji
negocjacyjnej, której niestraszna staje się
zachodnioeuropejska czy ukraińska konkurencja lub wysokie koszty transportu.
Biorąc pod uwagę wielkość polskich gospodarstw, tylko odbudowa spółdzielczości daje realną szansę na znaczny wzrost
dynamiki handlu zagranicznego w sektorze rolnym. Wreszcie tylko spółdzielczość
pozwala na przeciwstawienie się nawiedzającym wieś: suszy, nawalnym deszczom,
gradobiciom przymrozkom czy nierównej
konkurencji ze strony zagranicznych pośredników.

SEKTOR ROLNY WYKORZYSTAĆ SZANSĘ DZIĘKI ZMIANIE POKOLENIOWEJ

Tylko zjednoczenie
małych, średnich,
a najpewniej
także niektórych
z dużych
przedsiębiorstw
rolnych w formule
spółdzielczej
pozwala na
zbudowanie buforu
bezpieczeństwa
dla zachowania
obecnej dynamiki
rozwoju rodzimego
sektora rolnospożywczego.
#

wykorzystywaniu nieuczciwej przewagi
kontraktowej przez zagraniczne podmioty funkcjonujące na polskim rynku, ale…
No właśnie, tylko zjednoczenie małych,
średnich, a najpewniej także niektórych
z dużych przedsiębiorstw rolnych w formule spółdzielczej pozwala na zbudowanie buforu bezpieczeństwa dla zachowania obecnej dynamiki rozwoju rodzimego
sektora rolno-spożywczego.
Rząd wprowadza wprawdzie pilotażową
ustawę nieco ułatwiającą rolnikom zakładanie i prowadzenie spółdzielni. Mowa tu
o zmianach w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, wprowadzających wobec spółdzielni funkcjonujących
jako mikroprzedsiębiorstwa zwolnienia
podatkowe w ramach handlu produktami,
dla wytwarzania których powstała spółdzielnia. Istotnym uproszczeniem fiskalnym
może być także wykreślenie spółdzielni
z grona płatników podatku od nieruchomości od „budynków i budowli lub ich
części i zajętych pod nimi gruntów stanowiących własność bądź będących w wieczystym użytkowaniu spółdzielni rolników
lub ich związku prowadzących działalności jako mikroprzedsiębiorstwo”. To jednak
wciąż niewiele. W krajach Europy Zachodniej spółdzielczość obwarowana jest zupełnie niezależnymi seriami ustaw, a same
spółdzielnie tworzą Kodeksy Dobrych
Praktyk, które sprawiają, że stają się one
elastyczne wobec wyzwań stawianych
przez rynki.

Zmiana pokoleniowa

Nie tędy droga
W kwestii występowania niekorzystnych
zjawisk atmosferycznych pomocną rękę
do rolników co roku wyciąga państwo,
przeznaczając na ten cel miliardowe rekompensaty – to dużo, ale jednak nie tędy
prowadzić powinna droga. Ministerstwo
Rolnictwa i Rozwoju Wsi planuje przeznaczyć ogromne środki na program „Przeciw
suszy”, pomaga chronić gospodarstwa
przed nawalnymi deszczami, Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta w ciągu
ostatnich pięciu lat realnie przeciwdziała

W rodzimym rolnictwie następuje obecnie
zmiana pokoleniowa. Młodsi rolnicy zapominają o antyspółdzielczych ruchach
słusznie minionego systemu. Polskie rolnictwo ulega procesom profesjonalizacji
i modernizacji. Prym wieść zaczyna rolnictwo precyzyjne. Wciąż poprawia się
jakość artykułów pochodzących z krajowych
gospodarstw. Wieś staje przed ogromną
szansą, którą swoimi działaniami wesprzeć
muszą instytucje państwowe. Nie ma
powodu, który stanowiłby realną przeszkodę dla odbudowy wzorcowej rodzimej
spółdzielczości opartej na zaufaniu, stabilności oraz przynoszącej większe korzyści rolnikom, konsumentom oraz państwoFPG
wemu budżetowi.
*Autor jest dyrektorem Instytutu Gospodarki Rolnej

23

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

24

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

25

PODATKI OBECNĄ ORDYNACJĘ PODATKOWĄ ZMIENIANO JUŻ PONAD 100 RAZY

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

PODATKI OBECNĄ ORDYNACJĘ PODATKOWĄ ZMIENIANO JUŻ PONAD 100 RAZY

Mimo trwających od kilku lat prac nadal
nie wiadomo, czy, kiedy i w jakiej postaci
zostaną uchwalone przepisy nowej
Ordynacji podatkowej. Tymczasem
korzystanie z obecnie obowiązujących
przepisów jest coraz trudniejsze.

W ramach nowej
Ordynacji miało
dojść przede
wszystkim do
uproszczenia
procedur oraz
wzmocnienia
pozycji podatnika
wobec fiskusa.
Służyć temu
miała m.in.
nowa instytucja
Rzecznika
Podatników.

Tekst Marek Kutarba

#

Rewolucja

PODATKOWA
odroczona

być przed artykułem 76, to dostaje on
oznaczenia 75a, kolejny 75b itd.). Wszystko to sprawiło, że Ordynacja podatkowa
stała się dla podatników ustawowym
koszmarem.

Projekt niedoskonały
W związku z tym zrodził się pomysł napisania Ordynacji podatkowej od nowa.
Powstała nawet specjalna Komisja Kodyfikacyjna, która przez niemal cztery lata
przygotowywała nowe przepisy. Tak się
jednak niefortunnie stało, że efektem jej
prac rząd zajął się tuż przed ostatnimi
wyborami parlamentarnymi. Projekt trafił wprawdzie do Sejmu, ale ten nie zdą-

żył się już z nim zapoznać. Projekt, zgodnie z zasadą dyskontynuacji, trafił zatem
do kosza (nowy Sejm nie pracuje nad
projektami wniesionymi przez rząd do
Sejmu poprzedniej kadencji; aby tak się
stało, trzeba je ponownie do Sejmu skierować).
Nie oznacza to jednak, że pomysł napisania Ordynacji podatkowej od nowa
umarł. Zarówno partia rządząca w trakcie
kampanii do Sejmu, jak i później premier
Mateusz Morawiecki zapowiadali, że
ustawa ta zostanie uchwalona. Na pewno
jednak nie w takiej wersji, w której trafiła poprzednio do Sejmu.
Przygotowany przez Komisję Kodyfikacyjną projekt był bowiem powszechnie krytykowany przez ekspertów, a nawet
Rządowe Biuro Legislacji, a także Biuro

Legislacyjne Sejmu. Zarzucano mu przede
wszystkim liczne błędy, o które zresztą
nie było wcale tak trudno, jeśli zważymy,
że nowa Ordynacja podatkowa miała mieć
niemal 800 artykułów i zakładała zmiany
w 163 innych ustawach.

Nikt nic nie wie

FOT. ADOBE STOCK

Jednym z najważniejszych z punktu widzenia podatników aktów prawnych jest
Ordynacja podatkowa. To właśnie w tej
ustawie uregulowane są kwestie związane z podstawowymi prawami i obowiązkami podatników, a także zasady postępowania podatkowego oraz kontroli.
Kłopot z przepisami jest jednak taki, że
były one już tyle razy nowelizowane, że
cała ustawa stała się mało czytelna. To
nie tylko kwestia ciągłych zmian w jej
przepisach, ale także dodawania do niej
coraz nowszych regulacji.
Skutek jest taki, że przy niektórych artykułach ordynacji podatkowej zaczęło już
brakować liter, które można byłoby dodawać do oznaczeń artykułów (w ustawach, jeśli po jakimś artykule – dajmy na
to: 75 – dodawany jest kolejny, który ma

Dziś trudno jest jednoznacznie stwierdzić,
w jakim kierunku pójdą poprawki w kolejnej wersji projektu. Warto jednak zwrócić uwagę, że w ramach nowej Ordynacji
miało dojść przede wszystkim do uproszczenia procedur oraz wzmocnienia pozycji podatnika wobec fiskusa. Służyć temu
miała m.in. nowa instytucja Rzecznika

Podatników (z biurami we wszystkich
województwach), który miałby stać na
straży praw podatników, w szczególności
poszanowania zasady zaufania do władzy
publicznej, bezstronności, równego oraz
sprawiedliwego traktowania. Podatnicy
mieli też dostać więcej czasu na składanie odwołania od decyzji podatkowych
(30 zamiast obecnych 14 dni) czy zażalenia (14 zamiast obecnych 7 dni).
Miały się pojawić także konsultacje podatkowe i mediacja, które miały ułatwiać
rozwiązywanie sporów pomiędzy podatnikami i organami podatkowymi na zasadzie wzajemnego porozumiewania się.
Znacznie prostsze miały być także procedury prowadzenia sporu z fiskusem
i kontroli. Przewidywano też zawarcie
przepisu, że zawieszenie okresu przedaw-

nienia nie może wydłużyć go ponad obowiązujące pięć lat. Dziś pięcioletni okres
przedawnienia to fikcja. W każdej chwili
bowiem w skutek działania fiskusa może
dojść do zawieszenia okresu przedawnienia, który ten czas wydłuży. A podatnik
nie ma żadnej gwarancji co do tego,
w jakim terminie do przedawnienia ostatecznie dojdzie.

Proste i przejrzyste
przepisy
Nowa Ordynacja podatkowa to bez wątpienia największy projekt legislacyjny od
lat, przypominający swoim zakresem
prace nad kodyfikacjami takimi jak Kodeks
cywilny czy Kodeks karny. Dlatego ważne
jest, by uchwalone przepisy były precyzyjne i jasno sformułowane, a pozycja
stron – podatnika i fiskusa – zrównoważona. Po ich uchwaleniu przepisy te powinny być stosowane przez lata bez konieczności dokonywania ich szybkiej
nowelizacji i kolejnych licznych zmian.
Trudno sobie bowiem wyobrazić sytuację
podobną do tej, jaka ma miejsce dziś,
kiedy obecnie obowiązującą Ordynację
podatkową na przestrzeni 20 lat zmieniono ponad 100 razy, czyli średnio pięć
razy w roku.
Ważne także, aby nowe przepisy w sposób
precyzyjny rozstrzygały istniejące dziś
wątpliwości związane ze stosowaniem
określonych rozwiązań. I nie dotyczy to
tylko kwestii przedawnienia.
Nowe przepisy muszą też gwarantować
podatnikom równorzędną pozycję w sporze z fiskusem, tak aby zagwarantować
im realizację podstawowych zasad postepowania podatkowego, które zresztą
Ordynacja podatkowa od dawna formułuje. Przede wszystkim jednak konieczna
jest likwidacja różnego rodzaju wytrychów,
które urzędnicy używają do osłabiania
pozycji podatnika czy też niekończącego
się przedłużania załatwianych spraw. Aby
było to możliwe, konieczne jest nie tylko
poprawienie wszystkich wskazanych już
wad projektu nowej Ordynacji, ale także
znacznie szersze skonsultowanie go z organizacjami i przedstawicielami biznesu.
Bez tego trudno bowiem wyobrazić sobie
uchwalanie przepisów, które będą łatwiejsze i bardziej zrozumiałe dla podatników.
A im przepisy są bardziej zagmatwane
i niezrozumiałe, tym większa pokusa, by
FPG
je omijać. 
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Dziś, gdy zyski
ze spółek
kapitałowych są
opodatkowane
w praktyce dwa
razy, większość
spółek i ich
właścicieli
nieustająco
poszukuje mniej
lub bardziej
legalnych metod
ucieczki przed
opodatkowaniem.

Potrzebna
jest zmiana zasad
opodatkowania spółek
kapitałowych
Gdyby nie konieczność płacenia podatku podwójnie, czyli
zarówno przez spółki, jak i przez ich właścicieli, w Polsce
mogłoby działać znacznie więcej spółek kapitałowych
niż obecnie. Zmiana zasad ich opodatkowania i odejście
od modelu płacenia podatku dwukrotnie mogłoby też
zmniejszyć potrzebę szukania sposobu ucieczki od
płacenia podatku w Polsce.

#

Tekst Marek Kutarba

podatników. Płacących przy tym dwa
różne podatki. Spółka jest opodatkowana podatkiem dochodowym od osób
prawnych (CIT). Wspólnik czerpiący
zyski z jej działalności podatkiem dochodowym od osób fizycznych (PIT). Nie ma
przy tym znaczenia, w jakiej formie pieniądze do właściciela (lub współwłaściciela) spółki trafiają. Może to być zarówno wypłacane mu wynagrodzenie (jeśli
jest w jakiejkolwiek formie zatrudniony
w spółce), wypłata z zysku (dywidenda),
czy nawet opłaty czynszowe (jeśli wynajął on spółce na potrzeby prowadzenia
działalności jakiś majątek, np. nieruchomości, maszyny czy nawet samochód).
W każdym tym przypadku wspólnik
(współwłaściciel) musi zapłacić podatek.
Najłatwiej przedstawić to na podstawie
dywidendy. Procedura w dużym uproszczeniu wygląda tak, że najpierw spółka

ustala dochód do opodatkowania. Następnie od tego dochodu musi wyliczyć
podatek (CIT). Wygenerowany zysk został
już zatem opodatkowany. Jeśli teraz
spółka wypłaci to, co zostało po opodatkowaniu jej dochodów wspólnikom, ci od
tak wypłaconej dywidendy muszą zapłacić podatek (PIT). Tym samym to, co
zostało już opodatkowane w spółce (zapłacono od dochodu CIT), jest opodatkowane ponownie u właścicieli spółki
(płacony jest od dochodu wypłaconego
ze spółki PIT).
Taka konstrukcja opodatkowania spółek
kapitałowych powoduje, że dziś działa
znacznie więcej jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek
osobowych (spółki osobowe nie są podatnikami, bo tymi są poszczególni
wspólnicy) niż spółek kapitałowych.
Z podatkowego punktu widzenia prowa-

FOT. ADOBE STOCK

Teoretycznie podatki zawsze płaci się
tylko jeden raz. Aby było to możliwe,
funkcjonują specjalne przepisy, mające
na celu eliminowanie podwójnego opodatkowania, i to zarówno w przepisach
krajowych, jak i na podstawie specjalnych
umów międzynarodowych. Zdarzają się
jednak sytuacje, w których z punktu
widzenia podatnika dochodzi do podwójnego opodatkowania, chociaż w myśl
przepisów o podwójnym opodatkowaniu
nie może być mowy. Jest tak np. w przypadku opodatkowania spółek kapitałowych.
W przypadku prowadzenia jednoosobowej działalności gospodarczej właściciel
firmy i firma to to samo. To jeden podmiot.
Dlatego płaci on podatek tylko raz (PIT).
W przypadku spółek kapitałowych jest
inaczej. Spółka i jej wspólnik to z punktu widzenia podatkowego dwóch różnych

dzenie działalności w formie takiej spółki jest bowiem nieopłacalne. Co najczęściej przeważa nad innymi zaletami tych
spółek, takimi jak np. ograniczenie zakresu odpowiedzialności wobec podmiotów zewnętrznych.
Oczywiście istnieje cały przemysł doradczy zorientowany na podpowiadanie sposobów na obniżenie skutków
takiego „podwójnego” opodatkowania.
Sposoby te w pewnym uproszczeniu
sprowadzają się jednak albo do generowania dodatkowych kosztów w spółce (co obniża jej dochód i tym samym
płacony przez spółek podatek), albo
do „wyprowadzania” ze spółki zysków
w formach, które po stronie wspólnika
pozwalają na zapłatę niższego PIT.
Jeden i drugi sposób jest jednak dziś
dość ryzykowny z uwagi na nowe przepisy dotyczące stosowania optymali-

zacji podatkowej, w tym także obowiązek raportowania fiskusowi tzw.
schematów podatkowych, czyli legalnych działań, które powodują obniżenie wysokości płaconych podatków.
Wydaje się zatem, że w ramach zapowiadanej reformy podatków dochodowych
pożądane byłoby znalezienie rozwiązania,
które pozwoliłoby na odejście od tak
rozumianego podwójnego opodatkowania spółek kapitałowych. W sposób,
który zabezpieczałby zarówno interesy
podatkowe państwa, jak i podatników.
Jednym z takich sposobów mogłoby być
np. wprowadzenie podatku skumulowanego w tym znaczeniu, że suma płaconych przez spółkę oraz jej właścicieli
podatków byłaby ustalona na stałym
poziomie zbliżonym od tego, jak w przypadku opodatkowania działalności jednoosobowej (np. 19 proc.). Wówczas

podatnik, który otrzymał dywidendę,
miałby de facto prawo do pomniejszenia
podatku, który sam musi zapłacić, o podatek, który zapłaciła już spółka.
Innym rozwiązaniem może też być określenie, kiedy podatek jest płacony przez
spółkę (np. w przypadku zatrzymania
zysków w spółce), a kiedy przez właścicieli (np. przy wypłacie dywidendy –
wtedy od tej części dochodu spółka nie
płaciłaby podatku, ale zapłaciłby go
beneficjent takiej wypłaty). Możliwe jest
także poszukiwanie innych jeszcze rozwiązań. Istotne jest jedynie to, by w ostatecznym efekcie doprowadzić do sytuacji,
w której od wypracowanego w spółce
dochodu podatek zawsze płacony jest
tylko raz.
Wbrew temu, co mogłoby się wydawać,
takie rozwiązanie wcale nie będzie niekorzystne z punktu widzenia interesów
fiskalnych państwa. Dziś, gdy zyski ze
spółek kapitałowych są opodatkowane
w praktyce dwa razy, większość spółek
i ich właścicieli nieustająco poszukuje
mniej lub bardziej legalnych metod
ucieczki przed opodatkowaniem. A to
nie tylko prowadzi do obniżenia płaconych podatków, ale także generuje niepotrzebne koszty. Zarówno po stronie
podatnika, który za poszukiwanie i wprowadzenie takich rozwiązań musi zapłacić,
a często także później ponieść koszty
obrony tego rozwiązania w sporze z fiskusem, jak i po stronie fiskusa, który
musi angażować znaczne zasoby, by
przeciwdziałać tego typu optymalizacjom.
Tymczasem uproszczenie systemu opodatkowania spółek kapitałowych i uczynienie go z punktu widzenia podatników
(właścicieli tych spółek) bardziej sprawiedliwym (uczciwym) szybko doprowadziłoby do niemal całkowitego wyeliminowania tego zjawiska. Inwestowanie
dodatkowych środków w tego typu działania stałoby się bowiem w znacznym
stopniu nieopłacalne. Szczególnie w zestawieniu z ewentualnymi dodatkowymi
kosztami, które mogą na podatnika
ściągnąć próby stosowania zbyt agresywnych metod optymalizacji.
Co prawda premier Mateusz Morawiecki
w jednym ze swoich wystąpień zapowiedział wprowadzenie tzw. estońskiego
CIT, czyli właśnie opodatkowania zysków
spółek kapitałowych dopiero w momencie, gdy opuszczają one spółkę, jednak
ma to być rozwiązanie dedykowane
tylko do mikro, małych i średnich firm.
A to nadal nie rozwiązuje problemu.  FPG
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Państwo systematycznie zwiększa
swój udział w sektorze bankowym.
Jak Pan ocenia ten kierunek?

Władze mają tak
działać, żeby
powiększać
potęgę i znaczenie
kraju, a także
maksymalizować
stopę życiową
ludności. Działania
te niewiele mają
wspólnego ze
świadczeniem
uprzejmości obcym
interesom.
#

Dłubanie
przy bombie atomowej
W ostatecznym rachunku korzyści i straty (bo
takie też mogą być) wynikające z „repolonizacji”
gospodarki ponosi podatnik, albowiem państwo nie
wydaje pieniędzy wirtualnych, tylko właśnie pieniądze
podatnika – mówi prof. Kazimierz Dadak.

FOT. ARCHIWUM AUTORA.

Rozmawiał Krzysztof Budka

Z jednej strony dobrze się dzieje, że udział
polskiego kapitału w sektorze bankowym
wzrasta, ale z drugiej niepokojący jest trend
do upaństwawiania tej branży w szczególe
i całej gospodarki w ogóle. Bez wątpienia
posiadanie przez polski kapitał daleko idącej kontroli nad systemem finansowym jest
korzystne. Np. podczas apogeum kryzysu
w strefie euro zagraniczni właściciele banków działających w Polsce transferowali
cały dochód czysty do swoich central, czyli jasno powiedzieli, że interes naszego
kraju jest dla nich na drugim planie. Istotnym
elementem tej sprawy jest to, że akcje
banków są wypuszczane na warszawskiej
giełdzie, ale obcy właściciel zachowuje
pakiet większościowy. Biorąc pod uwagę,
że w Polsce ochrona inwestorów mniejszościowych jest nikła, to taki stan rzeczy
pozwala na podejmowanie decyzji krzywdzących inwestorów mniejszościowych,
czyli Polaków. Majątek polskiego banku-córki może być przekazany za granicę
poniżej jego realnej wartości, czyli ze szkodą dla polskich interesów. W przeszłości
mieliśmy do czynienia z transakcjami,
które wzbudzały takie podejrzenia. Niemniej
uzyskanie kontroli nad sektorem bankowym
przez polityków jest zjawiskiem niepokojącym, ponieważ interesy polityków i interesy społeczeństwa niekoniecznie się pokrywają. Z tego powodu powszechnie uważa
się np., że bank centralny powinien posiadać duży zakres niezależności od władz,
szczególnie od władzy wykonawczej, i to
samo winno dotyczyć bankowości komercyjnej. Wypada podkreślić, że w ostatecznym
rachunku korzyści i straty (bo takie też
mogą być) wynikające z „repolonizacji”
gospodarki ponosi podatnik, albowiem
państwo nie wydaje pieniędzy wirtualnych,
tylko właśnie pieniądze podatnika. Doświadczenia wielu krajów pokazują, że władza,
jeśli tego potrzebuje, bez żenady sięga po
środki będące w rękach banków. Co gorsze,
kłopoty sektora bankowego mają wielki
ujemny wpływ na całą gospodarkę, więc
w skrajnym przypadku w wyniku nieefektywnego zarządzania bankami przez polityków może dojść do poważnego kryzysu.
Do wzięcia jest mBank. Pańskim
zdaniem powinien on zostań przejęty przez któryś z podmiotów
będących pod kontrolą państwa?

Zanim odpowiem na to pytanie, chciałbym
poruszyć sprawę, która w moim pojęciu
jest kluczowa w przypadku wszystkich
tego typu decyzji – kwestię interesu narodowego. W USA – i nie tylko – podstawowym zadaniem rządu jest obrona interesu narodowego. Władze mają tak
działać, żeby powiększać potęgę i znaczenie kraju, a także maksymalizować
stopę życiową ludności. Działania te
niewiele mają wspólnego ze świadczeniem
uprzejmości obcym interesom. Mówiąc
bez ogródek, celem obrony interesu narodowego państwo stosuje wszystkie
chwyty, na jakie może sobie w danym
momencie pozwolić. Działające w Polsce
banki komercyjne – nie mówię o bankowości spółdzielczej – do niedawna w zdecydowanej większości były kontrolowane
przez obce interesy, których działalność
w niektórych przypadkach miała niewiele
wspólnego z naszym interesem narodowym. Najlepszymi tego przykładami w przypadku klientów indywidualnych są pożyczki hipoteczne denominowane we
frankach szwajcarskich, w przypadku zaś
firm były opcje walutowe. Za szkody dla
naszego interesu narodowego, które wynikły z tej działalności, obce interesy nie
poniosły żadnych konsekwencji, a powinny były. Rząd amerykański na cofnął się
przed nałożeniem ogromnych kar – wielkie banki w sumie zapłaciły Ministerstwu
Finansów sto kilkadziesiąt miliardów dolarów tytułem kar za działania, które
doprowadziły do kryzysu z roku 2008.
Stąd też uważam, że polityka „repolonizacji” banków jest błędna z tego powodu,
że najpierw powinna być rozwiązana
sprawa frankowiczów. Banki, które udzielały kredyty frankowe, winny były ponieść
koszty związane z naprawą krzywdy wyrządzonej polskim pożyczkobiorcom.
Mówiąc bez owijania w bawełnę, najpierw
należało rozwiązać sprawę frankowiczów,
w wyniku czego na pewno spadłyby kursy akcji banków na giełdzie, a potem
korzystając z bessy je przejmować. Natomiast to, co się obecnie dzieje, to jest
w praktyce wybawianie z kłopotów obcych
interesów kosztem podatnika, czego najlepszym przykładem jest Alior Bank.
Kontrolowane przez państwo PZU kupiło
udziały w tym banku płacąc 89,25 zł za
akcję, pod koniec roku 2019 akcje te warte były poniżej 27 zł, czyli podatnik stracił ponad dwie trzecie z zainwestowanych
1,6 mld. Inne wielkie przejęcie dokonane
przez PZU, kupno PEKAO SA, też trudno
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Ustawa z roku
1997, uchwalona,
gdy wicepremier
Leszek Balcerowicz
miał decydujący
głos w sprawach
gospodarczych,
postawiła relacje
bank–klient banku
w podobnej
sytuacji, jaka
panowała
w czasach
feudalnych
pomiędzy panem
i chłopem
pańszczyźnianym.

Kazimierz

Dadak

Profesor ekonomii w Hollins
University w USA. Prowadzi wykłady z finansów korporacyjnych,
inwestycji, finansów międzynarodowych i zarządzania strategicznego. Jest specjalistą w zakresie
transformacji gospodarczej
i politycznej Europy Środkowo-Wschodniej, europejskiej integracji gospodarczej, historii gospodarczej Polski, giełdy oraz
katolickiego nauczania społecznego. Jego prace ukazywały się
w „The Wall Street Journal”,
„Contemporary European History”, „Journal of Economic Issues”,
„Panoeconomicus”, „The Cato
Journal”, „The Independent
Review”, „Kraków International
Studies”, „Review of Business”,
„Warsaw East European Review”,
„Międzynarodowym Przeglądzie
Politycznym”, „Arcanach”,
„Ethosie i Kontakcie”. Publikował
również w tygodnikach „Gazeta
FPG
Polska” oraz „Idziemy”. 
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uznać za oszałamiający sukces, za jedną
akcję zapłacono 123 zł, dziś jest ona warta o około 10 zł mniej. W tych przypadkach
straty podatnika są widoczne gołym okiem.
Tak więc moja ocena procesu przejmowania kontroli nad sektorem bankowym jest,
mówiąc oględnie, dość pesymistyczna.
Nie widzę strategii w tym działaniu.
Uważam, że w obecnych warunkach kupowanie jakiegokolwiek banku – szczególnie
takiego, w którym pożyczki denominowane
we frankach stanowią nieproporcjonalnie
wysoki udział – za przedsięwzięcie niemające nic wspólnego z promowaniem polskiego interesu narodowego.

Przypuszczam, że skargi na nadmierne
regulacje prawne są wynikiem tego, że

przez całe dziesięciolecia sektor ten cieszył
się niezwykłymi przywilejami. Pozwolę sobie przypomnieć bankowy tytuł egzekucyjny, w ramach którego banki miały praktycznie nieograniczone możliwości
dochodzenia należności. Ustawa z roku
1997, uchwalona, gdy wicepremier Leszek
Balcerowicz miał decydujący głos w sprawach gospodarczych, postawiła relacje
bank–klient banku w podobnej sytuacji, jaka
panowała w czasach feudalnych pomiędzy
panem i chłopem pańszczyźnianym. Jest
dla mnie całkowicie niezrozumiałe, jak ten
stan rzeczy mógł trwać przez niemal 20 lat.
Niewątpliwym faktem jest to, że cała branża finansowa, włącznie z towarzystwami
ubezpieczeniowymi, jest obłożona nadzwyczaj wysoką daniną. Podatek od niektórych
aktywów – jest więc niezależny od rentowności – w ustawowej wysokości 0,44 proc.
nie ma precedensu w świecie, tym bardziej
że przychody z tej daniny nie są przeznaczane na potrzeby samej branży (np. na
fundusz rezerwowy), tylko finansowanie

programów społecznych. Niemniej trzeba
zauważyć, że rentowność banków nie ucierpiała w wyniku tego obciążenia, ROA (wynik
netto do przeciętnego poziomu aktywów)
i ROE (wynik netto do średniej wartości
funduszów własnych) nie uległy zasadniczej
obniżce w stosunku do okresu sprzed stycznia 2016 r. Można zatem wnioskować, że
pomimo zapewnień przedstawicieli branży
i rządu banki zdołały przerzucić lwią część
tego podatku na klientów. Natomiast sama
istota podatku (nie są nim obłożone posiadane przez banki obligacje skarbu państwa)
wymusiła zmianę w zakresie struktury
posiadanego portfela pożyczek, ponieważ
obecnie bardziej opłaca się nabywać papiery rządowe. Ogólnie rzecz biorąc, na
całym świecie banki wolą kupować obligacje rządowe, ponieważ niosą one ze sobą
dużo niższy poziom ryzyka. Natomiast
w Polsce ten trend jest jeszcze wzmocniony
poprzez system podatkowy. Inaczej mówiąc,
aby banki były zainteresowane udzielaniem
pożyczek prywatnym przedsiębiorstwom,

firmy muszą być skłonne płacić stosunkowo
wysokie oprocentowanie. Stopa procentowa jest podstawowym czynnikiem determinującym poziom inwestycji, stąd trudno
oczekiwać spełnienia się podstawowego
celu rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jakim jest istotne podniesienie stopy inwestycji. Skoro tempo
inwestycji nie wzrasta, to tym samym na
długą metę nie można oczekiwać poważnego przyspieszenia wzrostu PKB i poprawy
stopy życiowej ludności.
Jak ocenia Pan słynny wyrok TSUE
w sprawie kredytów frankowych?

FOT. ARCHIWUM AUTORA.

Bankowcy skarżą się, że nadmierne obciążenia regulacyjne i podatkowe skutkują zmniejszeniem
akcji kredytowej dla przedsiębiorstw. Zgadza się Pan z tą tezą?
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Odczuwam, mówiąc delikatnie, wielki
niedosyt. Moim zdaniem polskie państwo
uciekło od odpowiedzialności, nie zdobyło się na to, aby rozwiązać tę sprawę we
własnym zakresie i tym samym wykazało
niemoc. Ani władza ustawodawcza, która
przecież w Polsce, tak jak i innych demokracjach parlamentarnych, jest silnie
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powiązana z władzą wykonawczą, ani
władza sądownicza nie stanęły na wysokości zadania. Po prostu umyły ręce. Tym
sposobem, zamiast umacniać polską suwerenność, z własnej i nieprzymuszonej
woli poddaliśmy się pod kontrolę TSUE.
Na przykład w Słowenii sądy zdołały uporać się z podobnym zadaniem, o USA nie
wspomnę, bo tutaj jest nie do pomyślenia,
żeby Sąd Najwyższy zasięgał opinii jakiegoś zewnętrznego ciała, czyli wszem
i wobec obwieścił, że w danej sprawie nie
jest kompetentny. To, że władze ustawodawcze zepchnęły rozwiązanie tego kłopotu na sądy, jest doskonałym przykładem
uprzywilejowanej pozycji sektora bankowego. Problemu nie rozwiązano całościowo, czyli zwykły obywatel musi dochodzić
swoich racji poprzez wejście na kosztowną drogę sądową. W tej sytuacji mamy
do czynienia z ogromną dysproporcją sił
i środków. Banki mają w swojej dyspozycji ogromne zasoby finansowe i dzięki
temu są w stanie wynająć najlepsze kancelarie prawnicze, co przeciętnego frankowicza stawia w trudnej sytuacji. Inaczej
mówiąc, pożyczkobiorcę obciążono kosztem i ryzykiem dochodzenia swoich praw.
W sumie wyrok TSUE poprawił sytuację
frankowiczów, ale nie stanowi przełomu.
Głównym wygranym będą kancelarie
prawnicze. Takiego rozwoju sytuacji można się było spodziewać właśnie z powodu
„repolonizacji” banków. Koszty związane
z załatwieniem sprawy frankowiczów, tak
jak wszystkie inne straty ponoszone przez
banki, spadają na barki właścicieli, co
przejawia się poprzez spadki cen akcji,
o czym dobitnie świadczy przypadek Alior
Banku. Trudno było oczekiwać, że władza
będzie sobie strzelać w kolano – nie ma
zamiaru obarczać kosztem rozwiązania
kwestii frankowiczów banki i tym samym
przyznawać, że wybawiła z kłopotu zagranicznych inwestorów kosztem rodzimego podatnika.
Coraz częściej mówi się o tym,
że w finansowanie polskich firm,
np. poprzez zakup akcji firm notowanych na GPW, powinien włączyć się NBP. Popiera Pan ten
pomysł?
Do tego typu pogłosek odnoszę się ze
zdumieniem, by nie powiedzieć – z wielkimi obawami. Tym bardziej że pochodzą
one od osób, które powinny posiadać
elementarną wiedzę z zakresu ekonomii.
Działalność banku centralnego nie ma

nic wspólnego z działalnością banku
komercyjnego i z tego powodu bank
centralny nie ma żadnego doświadczenia
i wiedzy z zakresu np. udzielania pożyczek przedsiębiorstwom i osobom, a tym
bardziej w najbardziej ryzykownej dziedzinie, jaką jest inwestowanie w papiery udziałowe. Na całym świecie uważa
się, że zadaniem banku centralnego jest
dbałość o sprawy „makro”: prowadzenie
polityki pieniężnej i zapewnienie stabilności systemu finansowego, a bywa
i całej gospodarki. W Polsce ustawa o NBP
stawia przed nim tylko jedno zasadnicze
zadanie: dbałość o stabilność cen. Od
lat krytykuję to podejście, uważam, że
dużo lepszym rozwiązaniem jest system
amerykański, w którym bank centralny
ma za zadanie spełnienie dwóch celów
na raz: utrzymanie inflacji na niskim
poziomie i zapewnienie pełnego zatrudnienia, ale to absolutnie nie ma nic
wspólnego z nabywaniem akcji przedsiębiorstw. Jeśli chodzi o bezpieczeństwo
systemu finansowego – widzieliśmy to
podczas ostatniego kryzysu w USA i w strefie euro – bank centralny spełnia rolę
„pożyczkodawcy ostatniego ratunku”.
Banki komercyjne nieustannie udzielają
sobie nawzajem pożyczek, ale w czasie
poważnego kryzysu, gdy ryzyko związane z udzielaniem kredytu jest bardzo
wysokie, banki mają kłopoty z utrzymaniem właściwego stopnia, mówiąc fachowo „płynności”, i masowo zwracają
się do banku centralnego o pomoc (refinansowanie). Zatem bank centralny to
musi być instytucja odporna na wszelkie
wstrząsy, wszystkie inne banki mogą
być w kłopotach, ale nie bank centralny,
jego aktywa muszą być pewne i z tego
względu w zwykłych warunkach banki
centralne nabywają wyłącznie papiery
wartościowe wypuszczane przez rządy.
Posiadanie akcji czyni banki mniej odporne na wstrząsy, ponieważ w chwilach
paniki ceny akcji błyskawicznie spadają.
Zatem gdy NBP będzie posiadać spory
portfel akcji, to ten bank może stać się
przyczyną kryzysu systemu finansowego.
Mówiąc wprost, propozycja ta z banku
centralnego – instytucji, która ma być
niewzruszonym filarem całego systemu
finansowego – czyni potencjalną genezę
kryzysu tego systemu. To nie jest jakaś
zabawa z zapałkami, to jest dłubanie
przy bombie atomowej, co może skończyć
się nie tylko upadkiem całego polskiego
system finansowego, a co za tym idzie
FPG
całej gospodarki.
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Dotychczas dzięki
udzielonemu
finansowaniu BGK
polskie firmy dotarły
już do 69 krajów
na 6 kontynentach.
Stała obecność BGK
w Brukseli, Frankfurcie
i Londynie oznacza
jeszcze więcej
możliwości wspierania
polskiego biznesu.
#
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BGK
jest już w Londynie
W połowie stycznia Bank Gospodarstwa Krajowego otworzył swoje kolejne
przedstawicielstwo zagraniczne. Trzecia placówka poza Polską będzie
mieściła się w centrum finansowym świata – Londynie. Zagraniczne
biura BGK stanowią ważne wsparcie dla coraz liczniejszych polskich
przedsiębiorstw za granicą, budują relacje z tamtejszymi rynkami
finansowymi, a także monitorują procesy legislacyjne w państwach,
w których interesy robią polskie firmy.

FOT. ADOBE STOCK
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BGK, państwowy bank rozwoju, jest kluczową instytucją współfinansującą procesy rozwojowe w Polsce, zarządzającą
programami europejskimi i dystrybuującą fundusze unijne. Obecna prezes BGK,
Beata Daszyńska-Muzyczka, postawiła
także na jego obecność za granicą. Bank
otworzył już swoje przedstawicielstwa
w Brukseli w 2018 r. oraz we Frankfurcie
nad Menem w 2019 r. Głównym zadaniem
postawionym przed zagranicznymi placówkami jest promocja Polski i naszej
gospodarki wśród lokalnego biznesu oraz
monitorowanie procesów legislacyjnych
na poziomie międzynarodowym.

Bruksela: tu zapadają
decyzje dotyczące
unijnych finansów
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mi instytucjami finansowymi obecnymi w Niemczech, w tym z niemieckim odpowiednikiem BGK – KfW oraz
bankami regionalnymi. Jak mówi
prezes Daszyńska-Muzyczka, taka
współpraca operacyjna oraz wymiana międzybankowych doświadczeń
przybliża partnerów do formułowania
wspólnych stanowisk na forum europejskim.

Jednym
z głównych celów
otwarcia nowego
przedstawicielstwa
BGK w Londynie
jest wspieranie
rodzimego eksportu
oraz ekspansji
zagranicznej polskich
przedsiębiorstw, dla
których lokalny rynek
stał się zbyt ciasny.

Po Londynie czas
na wyjście poza
Stary Kontynent

#

cyjnego. Reprezentują również bank
podczas konferencji, warsztatów i w pracach licznych w stolicy Belgii grup roboczych.
– Wybór Brukseli na pierwsze nasze
przedstawicielstwo był nieprzypadkowy:
tu zapadają istotne decyzje dotyczące
unijnych finansów, tu swoich przedstawicieli mają inne banki rozwoju – mówi
Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes zarządu BGK. – W tym samym budynku,
gdzie mieści się nasze biuro, działają
przedstawiciele m.in. niemieckiego banku rozwoju KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), francuskich banków Caisse
des Dépôts Group (CDC) i Bpifrance czy
włoskiego Cassa depositi e prestiti (CDP).

Swoje biuro ma tu również stowarzyszenie banków rozwoju European Long Term
Investors (ELTI), którego nasz bank jest
członkiem. Dzięki temu możemy na bieżąco współpracować, uzgadniać wspólne stanowiska w kluczowych tematach
i wymieniać się doświadczeniami we
wspieraniu biznesu – dodaje prezes Daszyńska-Muzyczka.

Wsparcie dla ekspansji
polskich firm
W maju 2019 r. BGK, otwierając swoje
biuro we Frankfurcie nad Menem, za-

FOT. ADOBE STOCK

– Otwieramy zagraniczne przedstawicielstwa, aby budować i pogłębiać relacje z centrami finansowymi i instytucjami, które mają największy wpływ na
tworzenie regulacji oddziałujących na
światową gospodarkę i międzynarodowy system bankowy. Dobry wizerunek
polskiego sektora finansowego za granicą przekłada się na niższe koszty
pozyskiwania kapitału – tłumaczy obecność BGK poza Polską prezes Daszyńska-Muzyczka.
Kamieniem milowym w zagranicznej
działalności BGK było otwarcie swojego
pierwszego przedstawicielstwa w Brukseli we wrześniu 2018 r. Zebrane doświadczenia okazały się bezcenne. Stolica Belgii to dzisiaj nie tylko siedziba
instytucji Unii Europejskiej czy NATO, ale
także ważny ośrodek handlowy, bankowo-finansowy i kulturalno-naukowy.
Dzięki bliskości unijnych urzędów BGK
zyskał możliwość monitorowania procesów legislacyjnych, związanych z planowanymi unijnymi perspektywami finansowymi, a także aktywną współpracę
z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, zagranicznymi bankami rozwoju oraz przedstawicielami instytucji
europejskich.
Jak mówi szefowa polskiego banku, rolą
osób zatrudnionych w przedstawicielstwie
BGK w Brukseli jest aktywny udział w spotkaniach z reprezentantami instytucji
UE, Europejskiego Banku Inwestycyjnego czy Europejskiego Funduszu Inwesty-
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meldował się w kolejnej lokalizacji w Europie. Jak mówią szefowie BGK, niemieckie miasto było naturalnym wyborem
dla banku. – Niemcy wciąż są naszym
kluczowym partnerem gospodarczym
– zarówno dla naszego banku, jak i całej polskiej gospodarki. Rośnie wolumen
wymiany handlowej między naszymi
krajami i coraz więcej polskich firm
otwiera swoje oddziały w Niemczech.
Wiele z nich ze znaczącym wsparciem
Banku Gospodarstwa Krajowego. Dzięki naszej obecności we Frankfurcie
jeszcze bardziej profesjonalnie wspieramy polskie firmy i partnerską współpracę między Polską a Niemcami – tłumaczy szefowa BGK.

Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes
zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego,
podkreśla, że dodatkowo Frankfurt nad
Menem to jedna z najważniejszych metropolii finansowych oraz znane centrum
wystawiennicze.
– Wybór Frankfurtu był dla nas naturalny. Niemcy to jeden z naszych głównych partnerów handlowych i to właśnie w Niemczech coraz śmielej
inwestują nasze polskie firmy. Oczywiście trzeba też pamiętać, że Frankfurt to od zawsze jedno z głównych
centrów finansowych w Europie – dodaje wiceprezes Nierada.
Istotną kwestią dla BGK jest także
możliwość pogłębiania relacji z inny-

Podobnie jak ma to miejsce w Niemczech, jednym z głównych celów otwarcia nowego przedstawicielstwa BGK
w Londynie jest wspieranie rodzimego
eksportu oraz ekspansji zagranicznej
polskich przedsiębiorstw, dla których
lokalny rynek stał się zbyt ciasny. Szacuje się, że po Brexicie Londyn wciąż
będzie ważnym miejscem światowego
biznesu. Wiceprezes BGK tłumaczy, że
na Londyn i Wielką Brytanię trzeba
patrzeć w długim horyzoncie czasowym.
– Nawet po opuszczeniu przez Wielką
Brytanię struktur unijnych stolica Zjednoczonego Królestwa pozostanie globalnym centrum finansowym, a Wielka
Brytania bardzo istotnym partnerem
handlowym i biznesowym Polski – ocenia Nierada.
Dotychczas dzięki udzielonemu przez
BGK finansowaniu polskie firmy dotarły już do 69 krajów na 6 kontynentach.
Stała obecność BGK w Brukseli, Frankfurcie i Londynie oznacza jeszcze więcej możliwości wspierania polskiego
biznesu: rozwijania relacji z rodzimymi
firmami działającymi na tamtejszych
rynkach, monitorowania zmian prawnych, które mogą mieć wpływ na prowadzenie biznesu, wczesnego identyfikowania szans i zagrożeń. Coraz
więcej potrzeb napływa jednak od firm,
które swoje działania prowadzą już poza
Europą. Dlatego BGK, oprócz planów
pojawienia się w kolejnych krajach europejskich np. w stolicy Niderlandów,
chce także otwierać swoje przedstawicielstwa w Stanach Zjednoczonych oraz
FPG
w Singapurze. 
p. woz.
ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z BGK
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Właściwie każdy obszar infrastruktury
regionu Trójmorza
wymaga nakładów. Ze
strategicznego punktu
widzenia jednym z najważniejszych celów
jego funkcjonowania
jest wzmocnienie sieci
transportowych na liniach północ–południe.

Razem możemy więcej

Transgraniczne projekty w zakresie transportu, energetyki
i digitalizacji będą kołem zamachowym Funduszu Trójmorza.
Celem powstania tego przedsięwzięcia jest odrobienie
dystansu dzielącego Europę Środkowo-Wschodnią od Europy
Zachodniej oraz dalszy dynamiczny rozwój gospodarczy
regionu.

#

FOT. FILIP BLAZEJOWSKI/GAZETA POLSKA
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W najbliższej dekadzie inwestycje w infrastrukturę w krajach Trójmorza mogą
wynieść ponad bilion euro, z czego ponad
połowa tej kwoty ma być przeznaczona
na infrastrukturę sieciową – drogi, tory,
lotniska oraz sieci energetyczne i informatyczne. Aby inwestycje te można było
sfinansować, nasz region potrzebuje całkowicie nowych źródeł wsparcia.

pełniające lukę po środkach unijnych,
stają się kluczowe dla realizacji niezbędnych inwestycji w perspektywie najbliższych lat.

Trzeba przyciągnąć
inwestorów

– Potrzeby regionu są ogromne. Dlatego
należy jak najszybciej rozpocząć działania
niwelujące dysproporcje pomiędzy Europą Zachodnią i krajami naszego regionu.
Wierzę, że działalność Funduszu Trójmorza
będzie dobrym początkiem i przyczyni się
do polepszenia warunków infrastrukturalnych w naszej części Europy – mówi Daszyńska-Muzyczka.
Fundusz Trójmorza, zarejestrowany w maju
2019 r. przez instytucje rozwoju z Polski
i Rumunii - BGK i Exim Bank - jest zarządzany przez zewnętrzne podmioty, które
będą skrupulatnie analizować każdy potencjalny projekt pod kątem ryzyka i zwrotu z inwestycji.
Prezes BGK podkreśla, że Fundusz jest
przedsięwzięciem komercyjnym, a nie
politycznym. Jak każdy fundusz inwestycyjny, także Fundusz Trójmorza ma
przynosić udziałowcom zysk. – Będą to
inwestycje, które w długim okresie będą
się zwracać – mówi. Kraje założycielskie
– Polska i Rumunia – zapowiedziały zaangażowanie w wysokości przekraczającej 500 mln euro. Fundusz otwarty jest
na kolejne państwa z regionu Trójmorza,
które po dołączeniu do Polski i Rumunii
uzyskają status tzw. core sponsors, oraz
międzynarodowe instytucje finansowe
i prywatnych inwestorów. – Do końca
tego roku powinniśmy już osiągnąć poziom 1 mld euro, natomiast docelowo
Fundusz będzie w stanie wygenerować
sumę rzędu od 3 do 5 mld euro – deklaruje Daszyńska-Muzyczka.
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Fundusz startuje, są
pierwsze pieniądze

Dużo potrzeb, drogi
najpilniejsze
Właściwie każdy obszar infrastruktury
regionu Trójmorza wymaga nakładów. Ze
strategicznego punktu widzenia jednym
z najważniejszych celów jego funkcjonowania jest wzmocnienie sieci transportowych na liniach północ–południe, które

Powszechnie wiadomo, że efektywna
infrastruktura energetyczna oparta o
niskoemisyjne technologie jest podstawowym filarem
bezpieczeństwa.
Będzie ona wymagała inwestycji
chociażby w łączniki energetyczne czy
nowoczesne sieci
przesyłowe.
#

były do tej pory pomijane w stosunku do
sieci wschód–zachód.
Według SpotData zapotrzebowanie na
inwestycje transportowe w regionie to
290 mld euro, z czego na drogi potrzeba
165 mld euro, a na kolej 100 mld euro.
– Jeżeli zbudujemy infrastrukturę drogową,
to udrożnimy komunikację, a to z kolei
ułatwi współpracę między krajami. Dzięki temu będą one w stanie zwiększać
wymianę gospodarczą, a tym samym
tempo swojego rozwoju gospodarczego
– zauważa Paweł Nierada, pierwszy wiceprezes BGK. Jak ocenia SpotData, m.in.
dzięki takiemu rozwojowi PKB w krajach
Trójmorza w 2030 r. ma wzrosnąć aż o 35
proc w porównaniu z rokiem 2018. Nie
dziwi zatem zaangażowanie w Fundusz
ze strony Banku Gospodarstwa Krajowego, którego misją od prawie 100 lat jest
wspieranie społeczno-gospodarczego
rozwoju Polski.

FOT. FILIP BLAZEJOWSKI/GAZETA POLSKA

Kraje skupione wokół Inicjatywy Trójmorza
stoją dziś przed wyzwaniem ściślejszej
współpracy w kwestiach infrastruktury
sieciowej. – Praktycznym wymiarem tej
współpracy staje się Fundusz Trójmorza
– mówi Beata Daszyńska-Muzyczka, przewodnicząca rady nadzorczej Funduszu
Trójmorza oraz prezes Banku Gospodarstwa
Krajowego, który jest inicjatorem powstania Funduszu. – Jego celem jest poprawa
jakości infrastruktury transportowej, energetycznej i cyfrowej w krajach regionu
w osi północ–południe, tj. od krajów bałtyckich, przez Polskę, po Bałkany. Fundusz,
który uruchamiamy, działa w pełni na
zasadach rynkowych, co pozwoli akumulować i dostarczać kapitał do realizacji
tych inwestycji, tak istotnych dla dalszego rozwoju regionu – tłumaczy prezes
Banku.
Region staje przed trudnym wyzwaniem
likwidacji ogromnej luki infrastrukturalnej.
Jej wypełnienie odbędzie się poprzez realizację ponad 70 zdefiniowanych już
priorytetowych projektów z całego regionu. Ta lista inwestycji ciągle jest jednak
otwarta.
Z raportu centrum analiz danych ekonomicznych SpotData wynika, że do 2030 r.
zapotrzebowanie na finansowanie samej
infrastruktury sieciowej w regionie wyniesie 520 mld euro.
Kraje Trójmorza, jako część Europy nadrabiająca dzielący ją dystans do bogatszych państw Europy Zachodniej, nie są
w stanie wygenerować takich środków
samodzielnie z pieniędzy podatników,
stąd potrzeba pojawienia się pieniędzy
prywatnych. Do tego dochodzi kwestia
kurczącego się wsparcia Unii Europejskiej
w nadchodzącej perspektywie finansowej, dlatego pieniądze od prywatnych
czy instytucjonalnych inwestorów, wy-
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Kolejnym ważnym celem strategicznym
w obszarze transportu dla regionu Trójmorza jest zwiększenie roli inwestycji
kolejowych, wyraźnie niedoinwestowanych w porównaniu z Europą Zachodnią.
Raport SpotData pokazuje, że relacja
między nakładami na drogi i kolej w Europie Zachodniej w ostatnich dwóch
dekadach wynosiła niemal 1:1, podczas
gdy w Trójmorzu tylko 2:1. Duży i niewykorzystany potencjał tkwi również
w transporcie śródlądowym. Łączna
długość dróg rzecznych w Trójmorzu jest
o ponad 30 proc. wyższa niż w Niemczech, a jednocześnie przewożony tonaż
jest aż o 63 proc. niższy. Tymczasem
strategia przenoszenia drogowego transportu towarów na inne środki transportu, np. kolej lub transport wodny, nie
tylko udrażnia ruch na drogach samochodowych, ale także znacząco obniża
emisję gazów cieplarnianych.

Nowoczesna
energetyka
Eksperci są zgodni, że kluczową rolę
w rozwoju regionu odegra również
energetyka i cyfryzacja. Podobnie jak
w przypadku transportu tu także potrzeby są ogromne, szacowane na 87
mld euro w przypadku sieci energetycznych oraz 160 mld euro, jeśli chodzi
o technologie informacyjno-komunikacyjne. Powszechnie wiadomo, że efektywna infrastruktura energetyczna
oparta o niskoemisyjne technologie jest
podstawowym filarem bezpieczeństwa.
Będzie ona wymagała inwestycji chociażby w łączniki energetyczne czy
nowoczesne sieci przesyłowe.
Równie istotny będzie rozwój szeroko
pojętej cyfryzacji regionu Trójmorza

związanej z digitalizacją przemysłu
i usług oraz budową sieci 5G. Inwestycje cyfrowe będą wymagały najbardziej
innowacyjnego podejścia do finansowania – charakteryzują się bowiem
innymi właściwościami niż inwestycje
w klasyczną infrastrukturę. Chociaż
opierają się w znacznej mierze na aktywności sektora prywatnego, to szczególnie istotną rolę w ich rozwoju będą
odgrywać bodźce ze strony sektora
publicznego.
Połączenie zwiększonych inwestycji
cyfrowych z już istniejącymi przewagami komparatywnymi regionu, takimi
jak atrakcyjne koszty pracy i wysokie
kompetencje pracowników, może dać
nie tylko tej branży, ale także całej
gospodarce mocny impuls do dalszego
FPG
rozwoju. 
p. woz.
ARTYKUŁ POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z BGK
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Kolej napędza gospodarkę
Polska gospodarka nie będzie się rozwijać bez sprawnie działającego transportu
kolejowego. Dlatego trzeba inwestować w infrastrukturę kolejową i nowoczesny
tabor – zgodnie twierdzili uczestnicy II Kongresu Rozwoju Kolei, odbywającego się
na Stadionie Narodowym w Warszawie. Organizatorem jednego z najważniejszych
spotkań branży kolejowej były spółki z Grupy PKP.
Tekst Andrzej Bronowski

które – z powodu likwidacji w poprzednich
latach wielu linii i stacji kolejowych – dotyka
jeszcze sporą część polskiego społeczeństwa.

CPK – wielkie wyzwanie
Kongres był doskonałą okazją do dyskusji
na temat największych wyzwań stojących
przed polskim systemem transportowym,
o możliwościach zwiększenia konkurencyjności transportu kolejowego, nowych technologiach, innowacyjności. – Potrzebujemy
przełomu technologicznego i rozwoju opartego o nowe założenia komunikacyjne
i infrastrukturalne. Takim założeniem jest
Centralny Port Komunikacyjny (CPK), który
wraz z liniami kolejowymi będzie kołem
zamachowym rozwoju polskiej gospodarki,
zwiększając nasz potencjał handlowy i inwestycyjny. Dlatego rząd dołoży wszelkich

starań, żeby CPK powstał – zadeklarował
uczestniczący w spotkaniu branży kolejowej
premier Mateusz Morawiecki. Według rządowych założeń CPK zintegruje transport
lotniczy, kolejowy oraz drogowy. Wpisanie
tej inwestycji w system połączeń transeuropejskich sprawi, że Polska stanie się jednym z kluczowych hubów transportowych.

Rekordowe przewozy
Jak podkreślił Andrzej Adamczyk, Minister
Infrastruktury, ubiegły rok był dla kolei
jednym z najlepszych od 1989 r. Zanotowano znaczący przyrost liczby pasażerów
korzystających z kolei, rozwijały się też
przewozy towarowe. – Polska kolej jest
tym obszarem, gdzie bardzo wyraźnie
widoczne są efekty dobrej zmiany. Rozwój
dotyczy nie tylko samej kolei, ale także

FOT. ZBYSZEK KACZMAREK/GAZETA POLSKA(5)

W ostatnich latach, po długim okresie regresu, polska kolej zaczęła dynamicznie się
rozwijać, zarówno w obszarze przewozów
pasażerskich, jak i towarowych. To przede
wszystkim efekt realizowanych na niespotykaną dotychczas skalę inwestycji. Ale
także zmiany podejścia do transportu kolejowego. – Kolej ma strategiczne znaczenie
w wymiarze politycznym, militarnym, gospodarczym, jak i społecznym. Bez rozwoju
tego rodzaju transportu trudno byłoby realizować strategiczne projekty regionalne,
takie jak inicjatywa Trójmorza – mówił prezydent Andrzej Duda podczas inauguracji
tegorocznego Kongresu Rozwoju Kolei. Zdaniem prezydenta Dudy rozwój kolei, ze
względu na to, że jest to najbardziej ekologiczny środek transportu, ma też ogromne
znaczenie dla polityki zrównoważonego
rozwoju i polityki klimatycznej. Zwiększanie
liczby połączeń kolejowych to także sposób
na walkę z wykluczeniem komunikacyjnym,

jej partnerów, firm wykonujących inwestycje, producentów taboru i sprzętu
– podkreślił min. Adamczyk.
W 2019 r. polskie koleje przewiozły 335 mln
pasażerów. To najlepszy wynik w XXI w.
Według Krzysztofa Mamińskiego, Prezesa
Zarządu PKP S.A., transport pasażerski to
ważny element infrastruktury społecznej.
– Kolej staje się środkiem transportu
pierwszego wyboru. To m.in. efekt inwestycji w nowoczesny tabor, podniesienia
jakości usług, modernizacji dworców –
powiedział Mamiński. W ramach Programu
Inwestycji Dworcowych do 2023 r. zbudowanych i zmodernizowanych zostanie łącznie
189 dworców za kwotę 1,6 mld zł. Ale na
tym nie koniec, gdyż są już plany rozszerzenia programu o kolejne 150 dworców.
Warto wspomnieć, że 105 obiektów objętych programem jest pod opieką konserwatora zabytków. Ich renowacja jest więc
wkładem w zachowanie dziedzictwa na-

rodowego. Z drugiej strony, ponad
40 dworców powstanie w bardzo nowoczesnej formule Innowacyjnych Dworców
Systemowych,

Miliardowe inwestycje
Ireneusz Merchel, Prezes Zarządu PKP
Polskich Linii Kolejowych S.A., podkreślił,
że kolej staje się dostępniejsza i bardziej
komfortowa dzięki ogromnym inwestycjom
prowadzonym w ramach Krajowego Programu Kolejowego. Wartość tego programu
to blisko 76 mld zł. W 2019 r. PKP Polskie
Linie Kolejowe SA zmodernizowały łącznie
ok. 1,4 tys. km torów, wymieniły ponad
1200 rozjazdów i zwiększyły poziom bezpieczeństwa na blisko 700 przejazdach
kolejowo-drogowych. Żeby zwiększyć
poziom bezpieczeństwa, na sieci kolejowej

montowane są nowe urządzenia sterowania ruchem kolejowym i nowe rozjazdy .
– Wzrost zainteresowania koleją to efekt
podniesienia komfortu podróży, ale też
– dzięki wprowadzaniu do taboru nowych
lokomotyw i wagonów – zwiększenia
prędkości przejazdów – stwierdził Marek
Chraniuk, Prezes Zarządu PKP Intercity
S.A. Wzrost liczby pasażerów wynika też
z tego, że z każdym nowym rozkładem
jazdy rośnie liczba obsługiwanych przez
przewoźnika miejscowości.
Z kolei rozwój przewozów towarowych
w ostatnich latach to m. in. efekt dobrej
kondycji polskiej gospodarki. – Przewóz
ładunków jest mocno skorelowany ze
wzrostem gospodarczym. Ale też transport
towarowy nie mógłby się rozwijać bez
inwestycji w infrastrukturę kolejowa i logistyczną – podkreślił Czesław Warsewicz,
FPG
Prezes Zarządu PKP CARGO S.A. 
TEKST POWSTAŁ WE WSPÓŁPRACY Z GRUPĄ PKP
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Prawo i Sprawiedliwość wygrało
ostatnie wybory parlamentarne,
w dużej mierze odnosząc się do
tematyki gospodarczej. Czy to
oznacza, że dla PiS te kwestie
mają teraz priorytet?
Sprawy gospodarki należą bez wątpienia
do najważniejszych w polityce Prawa
i Sprawiedliwości. Dzięki dobrym wynikom gospodarczym Polakom żyje się
lepiej. Dzięki temu, że lepiej zarabiają,
ale także dzięki transferom społecznym,
które wsparły polskie rodziny, seniorów,
ograniczyły skrajne ubóstwo wśród dzieci, pozwoliły na zwiększenie inwestycji
w infrastrukturę drogową. Szybki rozwój
gospodarczy umożliwia także prowadzenie ambitniejszej niż wcześniej polityki
w wielu obszarach, m.in. na arenie międzynarodowej, w sprawach bezpieczeństwa, obronności czy ochrony środowiska.
Dzięki dobrej sytuacji gospodarczej
pierwszy raz po 1989 r. będziemy mieli
budżet bez deficytu. W 2018 r. polska
gospodarka rozwijała się w tempie ponad
5 proc. PKB, a w 2019 r. niemal 4,5 proc.
PKB. Od kilku lat dane dotyczące wzrostu
gospodarczego należą rok w rok do najlepszych w Europie. W 2020 r., gdy obserwujemy spowolnienie gospodarcze
na świecie, prognozowany wzrost gospodarczy ma wynieść 3,5 proc. PKB
i wciąż będzie należeć do najwyższych
w Unii Europejskiej. Cały czas spada też
bezrobocie, które obecnie wynosi ok. 5
proc., czyli osiągnęliśmy poziom tzw.
bezrobocia naturalnego. W listopadzie
2019 r. mieliśmy 3,2 mld nadwyżki w handlu zagranicznym, a więc przewagi eksportu nad importem. Podsumowując,
zależy nam na gospodarce, mamy satysfakcję z dobrych danych makroekonomicznych, ale jesteśmy świadomi, że
musimy zrobić wszystko, aby utrzymać
wysokie tempo rozwoju, a także jeszcze
mocniej zaistnieć na rynkach globalnych.
A wyzwania w najbliższych latach będą
duże.

Silny impuls
dla polskiej
przedsiębiorczości
Od wielu lat propaguję ideę radykalnego uproszczenia
systemu podatkowego i stworzenia kodeksu
podatkowego, zawierającego całość regulacji
podatkowych. Inspiracją jest projekt niemieckiego
prof. Paula Kirchhofa
– mówi Bartłomiej Wróblewski, poseł Prawa
i Sprawiedliwości.
Rozmawiał Kamil Goral

FOT. IGOR SMIRNOW/GAZETA POLSKA

W kampanii wyborczej istotną
rolę odgrywało hasło „państwa
dobrobytu”. Czy należy je rozumieć wyłącznie w kontekście
ekonomicznym?
Konserwatywne państwo dobrobytu,
o którym mówimy, oznacza dbanie o wysoki poziom rozwoju gospodarczego, ale
także dążenie do sprawiedliwości, soli-
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Stanowczo należy sprzeciwiać się
praktykom protekcjonalistycznym
i monopolistycznym, bo niestety
rzeczywiście widzimy, że tego rodzaju
działania szkodzą
nie tylko gospodarkom państw
członkowskich, ale
szerzej procesowi
integracji europejskiej.
#

darności i spójności społecznej. Obejmuje także politykę prorodzinną oraz politykę zrównoważonego rozwoju między
różnymi częściami kraju, między miastem
i wsią. Nie zamierzamy – jak mówił podczas kampanii parlamentarnej w Krakowie prezes Jarosław Kaczyński – rezygnować przy tym z naszej tradycji,
patriotyzmu, przywiązania do Kościoła
katolickiego.
Jako członek Parlamentarnego
Zespołu na rzecz Wspierania
Przedsiębiorczości i Patriotyzmu
Ekonomicznego słyszał Pan pewnie nieraz o problemach polskich
firm. Czy Pańskim zdaniem
w ostatnich latach ich los się
poprawił?
Bardzo dobra sytuacja gospodarcza Polski jest efektem sukcesów polskich
przedsiębiorstw. Los wielu z nich się
poprawił. Miały w tym udział zmiany
przez nas przeprowadzone. CIT dla małych i średnich przedsiębiorstw został
obniżony z 19 na 15 proc., a w 2019 r.
dla małych firm i rozpoczynających działalność gospodarczą po raz drugi obniżony z 15 do 9 proc. Mogły z tego skorzystać przedsiębiorstwa, których
przychód ze sprzedaży nie przekroczył
1,2 mln euro, a więc ok. 5,2 mln zł. Skorzystało na tym ponad 400 tys. firm,
w większości polskich, zgodnie z naszym
programem wspierania polskiej własności i kapitału. W końcu 2020 r. albo najpóźniej w 2021 r. chcemy wprowadzić
estoński CIT. Chodzi o przesunięcie momentu poboru podatku na moment dystrybucji zysków z przedsiębiorstwa. Innymi słowy, gdy firmy będą inwestować,
nie zapłacą podatku, a ten będzie naliczany dopiero w momencie wypłaty
dywidendy. W przypadku mikroprzedsiębiorstw odeszliśmy od zryczałtowanej
składki ZUS, co jest dużą ulgą dla tego
segmentu firm. Szacujemy, że z Małego
ZUS Plus skorzysta ok. 320 tys. osób.
Dodam, że moim zdaniem należy pójść
dalej i dążyć do tego, aby w przyszłości
to rozwiązanie obejmowało nie tylko
mikroprzedsiębiorców, ale kolejne grupy
małych przedsiębiorstw. Wielu przedsiębiorców m.in. w branżach budowlanych
i produkcyjnych oczekuje ułatwień administracyjnych w zatrudnianiu pracujących już w Polsce obcokrajowców,
w szczególności przyspieszenia i uproszczenia procedur odnawiania pozwolenia
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na pobyt i pracę. Myślę, że i w tej sprawie powinniśmy zrobić krok do przodu,
co pozwoliłoby firmom lepiej planować.
Brak wykwalifikowanych rąk do pracy
jest w wielu miejscach barierą rozwoju.
Coraz trudniej mniejszym przedsiębiorstwom połapać się w podatkach, prawo zmienia się za
często, a rzekome ulgi podatkowe nieraz stanowią bardziej
kłopot niż… ulgę. Czy nie mamy
do czynienia z narastaniem fiskalizmu w naszym kraju?

W Unii Europejskiej narasta protekcjonizm, bogate kraje Wspólnoty naginają zasady jednolitego
rynku obawiając się konkurencji
przedsiębiorstw z państw naszego regionu. Czy widzi Pan sposób,
jak temu zaradzić?
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W końcu 2020 r.
albo najpóźniej
w 2021 r. chcemy
wprowadzić
estoński
CIT. Chodzi
o przesunięcie
momentu
poboru podatku
na moment
dystrybucji zysków
z przedsiębiorstwa.
#

Jednym z ważnych zadań naszej polityki jest zapobieganie biurokratyzacji UE
i pozatraktatowemu przenoszeniu kompetencji z państw narodowych na Unię.
Jednocześnie musimy być adwokatami
tego, co w Unii Europejskiej jest wartością, czyli zasad jednolitego rynku i uczciwej konkurencji między państwami i przedsiębiorcami. Dlatego stanowczo należy
sprzeciwiać się praktykom protekcjonalistycznym i monopolistycznym, bo niestety rzeczywiście widzimy, że tego
rodzaju działania szkodzą nie tylko gospodarkom państw członkowskich, ale

FOT. IGOR SMIRNOW/GAZETA POLSKA

O obniżkach CIT i ZUS już wspomniałem.
Warto dodać, że obniżka podatków objęła
w 2019 r. także podatek dochodowy od
osób fizycznych. W 2019 r. stawka PIT
został obniżona z 18 do 17 proc., a jednocześnie zostały podwyższone koszty uzyskania przychodów. Dodatkowo osoby
poniżej 26 lat nie będą w ogóle płacić PIT
z tytułu umowy o pracę. Żeby nie było
wątpliwości, uważam, że musimy zrobić
więcej. Trzeba myśleć o systemowym
uproszczeniu prawa podatkowego. Od
wielu lat propaguję ideę radykalnego
uproszczenia systemu podatkowego i stworzenia kodeksu podatkowego zawierającego całość regulacji podatkowych. Inspiracją jest projekt niemieckiego prof.
Paula Kirchhofa, który stworzył projekt
takiego kodeksu składającego się z zaledwie 237 artykułów w miejsce obowiązujących dziś wielu tysięcy przepisów. W tej
koncepcji zamiast wielu rodzajów podatków
i danin publicznych pozostałyby jedynie
cztery: podatek dochodowy, od spadków
i darowizn, VAT oraz akcyza. Tego rodzaju
rozwiązanie byłoby dodatkowym silnym
impulsem dla rozwoju polskiego społeczeństwa i gospodarki. Ułatwiłoby prowadzenie działalności gospodarczej. Konsekwencją
uproszczenia
systemu
podatkowego byłyby także niższe koszty
poboru podatków i niższe stawki podatkowe, co pozwoliłyby szybciej rozwijać się
polskim firmom, a dodatkowo przyciągnęły zagraniczne innowacje oraz kapitał.
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szerzej procesowi integracji europejskiej.
Co ciekawe, nierzadko są inspirowane
przez najsilniejsze kraje Unii w obszarach,
które są dla nich korzystne. Tak było np.
z dyrektywą o delegowaniu pracowników.
Jest pewnym paradoksem, że takie inicjatywy pochodzą z krajów, które werbalnie stawiają na rozwój integracji
europejskiej. W rzeczywistości jednak
taki sposób działania podważa sens
i wiarygodność Zjednoczonej Europy.
Unia prze do tzw. zielonego ładu,
nie licząc się ze skutkami dla

takich państw jak Polska. Mamy
szansę obronić się przed tego
typu projektami?
Polska musi konsekwentnie, ale rzeczowo
przedstawiać swoje racje w tej dyskusji.
Klarownie mówił o tym premier Mateusz
Morawiecki na szczycie w Brukseli w grudniu 2019 r. Nasz sektor energetyczny jest
konsekwencją decyzji politycznych, narzuconych Polsce po II wojnie światowej
przez Związek Radziecki. Rozumiemy, że
celem europejskiej polityki jest przejście
do bardziej przyjaznych dla środowiska

źródeł energii, ale potrzebujemy więcej
czasu i wsparcia na transformację naszej
energetyki. Innymi słowy, droga Polski
do ambitnych unijnych celów musi być
dłuższa. Gdybyśmy ustąpili, odbiłoby się
to na naszej gospodarce, a w konsekwencji koszty poniosłoby polskie społeczeństwo. Za zimnowojenny podział Europy
płacilibyśmy po raz kolejny. To niesprawiedliwe i tego nie możemy akceptować.
W dyskusji na temat osiągnięcia neutralności energetycznej będziemy konstruktywnie uczestniczyć, ale oczekujemy
zrozumienia polskiej specyfiki. FPG
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Kiedy dominujące
państwo widzi
na horyzoncie
konkurenta,
który gwałtownie
rośnie w siłę,
ale nie osiągnął
jeszcze poziomu
państwa
dominującego,
zaczyna
przeciwdziałać.

Największe wyzwanie
XXI wieku
Historycznie wyznacznikiem poziomu siły gospodarczej państwa była
własność prywatna i dzisiaj jest tak samo. Własność jest bardzo ważna,
ale dzisiejsze państwo powinno być przede wszystkim nadzorcą i pilnować
jakości produktów, rzetelnej informacji oraz czuwać nad ryzykiem zmów.

#

Tekst Jarosław Mańka

drugiego. I tak Tukidydes w monografii
„Wojna peloponeska” opisał historię, kiedy doszło do wojny Sparty z Atenami,
spowodowanej lękiem Sparty przed nagłym wzrostem znaczenia Aten.

Pułapka Tukidydesa
Innymi słowy, kiedy dominujące państwo
widzi na horyzoncie konkurenta, który
gwałtownie rośnie w siłę, ale nie osiągnął
jeszcze poziomu państwa dominującego,
zaczyna przeciwdziałać. (Odtąd nieuchronna rywalizacja między starym mocarstwem
a wschodzącą potęgą będzie nazywana
„pułapką Tukidydesa”).

Doskonałym przykładem mogą być tutaj
zmagania Rzymu z Kartaginą. Słynna
sentencja Kato Starszego w Senacie:
„A poza tym sądzę, że Kartaginę należy
zniszczyć”, odnosiła się właśnie do sytuacji gospodarczej Kartaginy po przegranej
wojnie z Rzymem. Kartagina w szybkim
tempie stawała na nogi, wzbudzając duży
niepokój zwycięskiego imperium.
Na naszym podwórku warto przyjrzeć się
rywalizacji Polski z Państwem Krzyżackim.
Bez wątpienia do zwycięstwa pod Grunwaldem przyczynił się okres rozwoju
gospodarczego Królestwa Polskiego za
czasów Kazimierza Wielkiego. Na szczególną uwagę zasługuje historia zdobycia
Malborka przez Polskę, a szczególnie
jeden fakt. To, co nie udało się po zwy-
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Przyglądając się sytuacji gospodarczej
Polski i świata na początku roku 2020,
warto pokusić się o refleksję: w jakim
stopniu gospodarka kraju stanowi o jego
niepodległości? Pytanie z kategorii retorycznych, ale niezwykle istotne szczególnie dla nas. Przecież to właśnie Polska
została dotknięta utratą swojej państwowości na ponad 120 lat na skutek m.in.
słabości gospodarczej XVIII-wiecznej
Rzeczypospolitej. Można by rzec „historia magistra vitae est” (historia nauczycielką życia), a historia gospodarcza?
Tym bardziej.
Już w starożytności sąsiadujące ze sobą
greckie państwa–miasta bacznie przyglądały się sobie nawzajem, by nie dopuścić
do wzrostu znaczenia jednego kosztem

cięskiej bitwie pod Grunwaldem, wyszło
wiosną 1457 r. Wtedy to nieopłacone
wojska najemne strzegące zamków odsprzedały za 190 tys. zł węgierskich
Malbork, Tczew i Iławę. Królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi udało się zebrać
żądaną kwotę.
W roku 1525 (Hołd pruski) wydawało się,
że Polska wyszła z tej rywalizacji zwycięsko. Nic bardziej mylnego. O tym, że była
to ze wszech miar błędna ocena, przekonaliśmy się bardzo boleśnie podczas
rozbiorów Polski. Cytując klasyka: „Wygrać
i spocząć na laurach, to klęska”.
Mało znanym faktem w naszych dziejach
gospodarczych jest zniesienia pańszczyzny
na ziemiach polskich 100 lat przed carskim
ukazem wyzwalającym chłopów w 1864

r. Mieszkańcami Rzeczypospolitej Pawłowskiej (lata 1769–1795), obejmującej swoim obszarem 3 tys. ha nieopodal Wilna
(dzisiejsze Solneczniki), byli wolni chłopi,
którym pańszczyznę zamieniono na czynsz.
Prawa i obowiązki „pawłowian” regulowała konstytucja przyjęta miesiąc przed
Konstytucją 3 Maja (sic!). Bardzo szybki
rozwój nowoczesnego rolnictwa, szkolnictwa i bogacenie się jej mieszkańców dawał
nadzieję, że w przyszłości takie reformy
mogą rozszerzyć się na całą Rzeczpospolitą Obojga Narodów.
Udanemu eksperymentowi społecznemu
małej Rzeczypospolitej z dużą uwagą
przyglądali się notable państwowi. Pojawiła się szansa, by zreformowany kraj
mógł w końcu wystawić odpowiednio

silną armię. Ruch reformatorski w naszym
kraju oczywiście nie uszedł uwadze sąsiadów. Silna, zreformowana Rzeczpospolita była im zupełnie nie na rękę.

Wiara, tradycja
i własność
W czasie zaborów jako naród przeżyliśmy
kilka zrywów niepodległościowych, ale
przyszedł także czas na pracę u podstaw.
Filarami naszego przetrwania stały się
wiara, tradycja i… własność prywatna. To
właśnie własność ziemska i silne polskie
przedsiębiorstwa gwarantowały rozwój
gospodarczy i fundusze na rozwój kultury.
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Legendarna Fabryka H. Cegielskiego czy
„Nafta” Ignacego Łukasiewicza angażowały się m.in. w pomoc powstańcom czy
w wiele innych akcji charytatywnych. Zaborcy doskonale zdawali sobie sprawę, że
zorganizowani, wykształceni i zamożni
Polacy mogą być groźnym przeciwnikiem.
I mieli rację. Ich zakrojona na szeroką skalę akcja rusyfikacyjna i germanizacyjna nie
przyniosła spodziewanego efektu. Polska
się odrodziła.
Czasy II Rzeczypospolitej wiązały się z ogromnym wysiłkiem gospodarczym zniszczonego wojną kraju. Dość znanym faktem jest
to, że wkrótce po toczonych wojnach o granice Polski przyszło nam także stoczyć
wojnę gospodarczą z Niemcami. Mniej
znane są natomiast relacje gospodarcze
Polski z jej sojusznikiem – Francją. Niestety, nie były one partnerskie. Francja ustawicznie uzależniała umowy polityczne od
ustępstw gospodarczych, traktując Polskę
jak półkolonię. Nie warto było płacić ustępstwami gospodarczymi za polityczny sojusz
z Francją, skoro w 1939 r. tak naprawdę
zostaliśmy bez sojuszników.
Samodzielności gospodarczej nie mieliśmy
także w czasach Polskiej Rzeczpospolitej
Ludowej, kiedy jako państwo funkcjonowaliśmy w orbicie ZSRR. Tym razem tzw.
sojusznik narzucił nam system rozliczeń
pt. rubel transferowy, dzięki któremu
Polska nierzadko sprzedawała towary ze
stratą. Tym bardziej docenić trzeba pracowitość naszych ojców i dziadków, którzy w takich warunkach potrafili wypracować olbrzymią liczbę fabryk i zakładów
pracy oraz marek rozpoznawalnych nie
tylko w bloku wschodnim.

Warunek konieczny
Siła gospodarcza zawsze przekłada się
na siłę polityczną. Inną pozycję w Unii
Europejskiej mają Niemcy, inną kraje
Europy Wschodniej. To jakby oczywistość,
która przekłada się na konkretne przypadki. Polska gospodarka to oprócz dużych
spółek skarbu państwa setki tysięcy małych i średnich przedsiębiorstw, które na
rynku europejskim spotykają się z wieloma trudnościami.
– W krajach starej unii pod płaszczykiem
praworządności zamyka się wejście konkurencji, w tym również polskim firmom.
Z drugiej jednak strony kapitał starych
krajów UE domaga się swobodnego dostę-
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Trzeba sobie
zdawać sprawę,
że jeżeli w jakiejś
branży jest
zbyt duży
udział kapitału
zagranicznego,
który zaczyna
dominować
w danym sektorze,
to kapitał ten
zazwyczaj próbuje
narzucać warunki
zakupowe oraz
promować
produkty
pochodzące ze
swojego kraju
macierzystego.
Tak np. wyglądała
kwestia polskiego
cukru.
#
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pu do naszego rynku. Trzeba sobie zdawać
sprawę, że jeżeli w jakiejś branży jest zbyt
duży udział kapitału zagranicznego, który
zaczyna dominować w danym sektorze, to
kapitał ten zazwyczaj próbuje narzucać
warunki zakupowe oraz promować produkty pochodzące ze swojego kraju macierzystego. Tak np. wyglądała kwestia polskiego
cukru. W pewnym momencie państwo może
stać się wręcz zakładnikiem kapitału zagranicznego. Warto o tym pamiętać – tłumaczy dr Stanisław Kluza, ekonomista, były
minister finansów.
Ważnym elementem składowym wpływającym na siłę gospodarczą państwa jest jego
kapitał ludzki. W czasach gdy w Polsce
dorastał wyż demograficzny z lat 80., rządzący nie uruchomili żadnego programu
prorodzinnego, a duże bezrobocie skłaniało
młodych ludzi do jednego – wyjazdu z Polski.
– Tym samym jako państwo pozbyliśmy
się ok. 2,5 mln młodych, wykształconych
ludzi. Dodając do tego deficyt ok. 4,5 mln
ludzi z racji niedoboru zastępowalności
pokoleń, robi się naprawdę poważna
liczba – zauważa dr Cezary Mech, były
wiceminister finansów.
Według szacunków w 2060 r. ludność
Europy będzie stanowiła jedynie 5 proc.
ludności świata. Europa jako kontynent
nadal posiada olbrzymi kapitał, jednak
bez idei i z coraz mniejszą liczbą mieszkańców jej pozycja z każdym rokiem
będzie słabła. Jako kraj możemy jednak
poprzez odpowiednie otoczenie prawno-podatkowe oraz programy prorodzinne
złagodzić to, co nieuchronne.

Skuteczność państwa
– Historycznie wyznacznikiem poziomu siły
gospodarczej państwa była własność prywatna i dzisiaj jest tak samo. Tyle że w ciągu ostatnich dziesięciu lat bardzo wzmocniła się funkcja regulacyjna państwa.
Należy pamiętać, że koncerny potrafią
bardzo silnie lobbować, próbując forsować
przepisy korzystniejsze dla siebie niż dla
państwa czy swoich klientów. Wyzwaniem
XXI w. będzie więc nie tyle kwestia własności, ile skuteczności państwa w obronie
praw swoich obywateli. Własność jest bardzo ważna, ale państwo powinno być przede
wszystkim nadzorcą i pilnować jakości
produktów, rzetelnej informacji oraz czuwać
nad ryzykiem zmów – podkreśla dr StaniFPG
sław Kluza. 
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PRAWO GDZIE KOŃCZĄ SIĘ KOMPETENCJE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE?

TSUE
nie ma władzy
absolutnej
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Osią działalności
TSUE jest prawo
unijne. Każdorazowe
próby poszerzania
jego kompetencji
należy traktować
jako manipulację
mającą na celu
coraz większą
ingerencję instytucji
wspólnotowych
w sprawy
wewnętrzne państw
członkowskich
#

Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej na stałe zagościł w polskiej
publicystyce. Do takiego wniosku można dojść dokonując porannego
przeglądu prasy. Wzmożone zainteresowanie działalnością TSUE
spowodowane było m.in. orzeczeniem w sprawie frankowiczów, potem
kontrowersyjnym wyrokiem dotyczącym „immunitetu dla hiszpańskich
separatystów”, no i bez ustanku instytucja ta przypomina o swoim istnieniu
w związku z reformą sądownictwa w Polsce.
Tekst Anna Goral
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I chociaż o samym Trybunale zostało
napisane już wiele, to jednak za sprawą
polityków totalnej opozycji, wspieranych
przez nadzwyczajną kastę ludzi, można
odnieść wrażenie, że wciąż napisano za
mało. Warto zatem przyjrzeć się instytucji, na którą tak często powołują się
wszyscy ci, którym stan praworządności
w Polsce spędza sen z powiek.

•

•

•

#

w wyniku działania lub bezczynności
UE bądź jej urzędników.
Innymi słowy, osią działalności TSUE jest
prawo unijne. Każdorazowe próby poszerzania jego kompetencji należy traktować jako manipulację mającą na celu
coraz większą ingerencję instytucji wspólnotowych w sprawy wewnętrzne państw
członkowskich.

Konstytucja czy prawo
unijne?
Postawione pytanie często pojawia się
w kontekście zasady pierwszeństwa
(prymatu) prawa unijnego nad prawem
krajowym. Zasada prymatu nie została

expressis verbis wyrażona w Traktacie
o Unii Europejskiej (TUE) ani w Traktacie
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE).
Wywodzi się z orzecznictwa Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej i w praktyce budzi bardzo poważne wątpliwości
interpretacyjne. Zgodnie ze stanowiskiem
TSUE omawiana zasada wyklucza nie
tylko stosowanie, ale i stanowienie przepisów krajowych sprzecznych z przepisami unijnymi.
Tymczasem analizując linię orzeczniczą
przyjętą przez zdecydowaną większość
sądów państw unijnych, należy stwierdzić, że wskazana zasada jest niczym
innym jak regułą kolizyjną znajdującą
zastosowanie wtedy i tylko wtedy, gdy
dochodzi do sprzeczności pomiędzy
prawem unijnym a prawem krajowym.
I to w sytuacji, gdy sprzeczności tej nie
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•

dokonuje wykładni prawa w zakresie
pytań prejudycjalnych wnoszonych
przez sądy krajowe państw członkowskich;
orzeka w sprawach skarg przeciwko
państwom członkowskim za naruszenie prawa UE wnoszonych przez
Komisję Europejską lub inny kraj
unii;
rozpatruje skargi o unieważnienie
aktów prawnych UE jeżeli jakiś akt
prawny został uznany za niezgodny
z Traktatami;
rozpatruje skargi na instytucje UE
w sytuacji osób fizycznych lub przedsiębiorstw, które doznały szkody
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Już 9 lat temu
polski Trybunał
Konstytucyjny
wyraził sprzeciw
wobec prób
nadawania
TSUE prawa do
interpretowania
przepisów polskiego
prawa.

Współczesna wyrocznia
delficka?
Słuchając wypowiedzi niektórych polityków, można odnieść wrażenie, że Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej to
jakiś sąd nad sądami, nieomylny w swej
naturze, którego orzeczenia powinny
być bezrefleksyjnie stosowane we wszystkich państwach członkowskich. Bezrefleksyjnie, czyli bez poszanowania dla
norm, które odzwierciedlają tożsamość
narodową danego kraju, zawartych w poszczególnych konstytucjach. Tak przynajmniej przynależność do Unii rozumie
totalna opozycja.
Tymczasem Trybunał Sprawiedliwości
Unii Europejskiej to instytucja, której
podstawową funkcją jest wykładnia
prawa wspólnotowego, tak aby było
ono w jednakowy sposób interpretowane we wszystkich państwach członkowskich. W skład Trybunału wchodzi
28 sędziów i 11 rzeczników generalnych,
którzy powinni być wybierani spośród
osobistości o nieposzlakowanej opinii
i wybitnych osiągnięciach w zakresie
prawa.
Jak można przeczytać na oficjalnej stronie TSUE, organ ten:
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da się usunąć za pomocą wykładni normy krajowej w duchu prawa europejskiego. Tylko w takim przypadku prawo
unijne znajduje zastosowanie przed
prawem krajowym.
Powyższe wynika również z zabezpieczonej w art. 4 (2) TUE zasadzie poszanowania równości i tożsamości narodowej państw członkowskich, zgodnie
z którą „Unia szanuje równość Państw
Członkowskich wobec Traktatów, jak
również ich tożsamość narodową, nierozerwalnie związaną z ich podstawowymi strukturami politycznymi i konstytucyjnymi. Szanuje podstawowe funkcje
państwa, zwłaszcza funkcje mające na
celu zapewnienie jego integralności terytorialnej, utrzymanie porządku publicznego oraz ochronę bezpieczeństwa
narodowego. W szczególności bezpie-

PRAWO GDZIE KOŃCZĄ SIĘ KOMPETENCJE TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UE?

czeństwo narodowe pozostaje w zakresie wyłącznej odpowiedzialności każdego Państwa Członkowskiego”.
Nic więc dziwnego, że sądy konstytucyjne takich państw jak Francja czy Niemcy
wprost negowały zasadę prymatu prawa
unijnego. W 2001 r. francuska Rada Stanu stwierdziła, że „zasada pierwszeństwa
prawa wspólnotowego nie może podważać w krajowym porządku prawnym
najwyższej mocy Konstytucji”.
Z kolei w 2009 r. Federalny Trybunał
Konstytucyjny, badając zgodność konstytucji niemieckiej z Traktatem Lizbońskim, stwierdził, że „tożsamość konstytucyjna pozostaje sferą regulacji
konstytucyjnej wolnej od ingerencji
prawa europejskiego”, odrzucając tym
samym automatyczne uznanie zasady
pierwszeństwa prawa wspólnotowego.

stów, stwierdził: „Nie należy negować
istnienia zasady pierwszeństwa prawa
europejskiego, jednak nie można nadawać jej charakteru absolutnego. Istnieją
bowiem pewne wyjątki, kiedy zasada ta
nie może mieć zastosowania. Jednym
z nich jest sytuacja umożliwienia uniknięcia odpowiedzialności karnej ludziom,
którzy z pełną świadomością naruszyli
normy prawa krajowego i którzy byli
sądzeni za najpoważniejsze zbrodnie
przewidziane w hiszpańskiej konstytucji”.
Jak zauważył sędzia Manuel Marchena
(przewodniczący Izby Karnej Hiszpańskiego Sądu Najwyższego), orzeczenie
TSUE w sprawie Junqueras nie tylko
podważa autorytet hiszpańskiej jurysdykcji, ale także uderza w najważniejsze
w wartości hiszpańskiego społeczeństwa,
na których straży stoi konstytucja.

Podmiot wtórny

Kto nie wykonuje
orzeczeń TSUE?

Może nie tak stanowczo, ale jednak krytycznie w stosunku do analizowanej
zasady odniósł się polski Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11 maja 2011 r.
„Zachowanie pierwszeństwa Konstytucji
w warunkach integracji europejskiej musi
być uznane za równoznaczne z zachowaniem suwerenności państwa (...)
Każda bowiem organizacja międzynarodowa pozostaje podmiotem wtórnym,
którego powstanie, funkcje oraz kształt
instytucjonalny zależą od odpowiednio
wyrażonej woli państw członkowskich
i suwerennych zbiorowości narodowych
w tychże państwach. ETS nie dysponuje
przy tym przekazaną mu kompetencją
dokonywania wykładni prawa krajowego”.
Innymi słowy, już 9 lat temu polski Trybunał Konstytucyjny wyraził sprzeciw
wobec prób nadawania TSUE prawa do
interpretowania przepisów polskiego
prawa. Jest to niezwykle istotne w kontekście obecnej sytuacji, w jakiej znalazł
się nasz kraj. Komisja Europejska 14
stycznia br. podjęła decyzję o złożeniu
wniosku do Trybunału Sprawiedliwości
Unii Europejskiej o zastosowanie tzw.
środków tymczasowych w sprawie dotyczącej Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.
Również hiszpański Sąd Najwyższy zanegował zasadę prymatu prawa unijnego nad krajowym. Komentując wyrok
TSUE w sprawie katalońskich separaty-

Zgodnie z przewidywaniami polityków
totalnej opozycji, w najbliższej perspektywie czeka nas polexit z tą różnicą, że
o ile Wielka Brytania sama zdecydowała się na opuszczenie Unii, o tyle my
zostaniemy z niej... wyrzuceni. W taki
oto sposób – ich zdaniem – ma zakończyć
się niewykonanie przez Polskę wyroków
(?) TSUE.
Należy jednak wyraźnie zaznaczyć, że
na chwilę obecną nasz kraj nie zastosował się tylko do jednego orzeczenia
Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Liderami w ignorowaniu TSUE są
Grecy (11 postanowień), na drugim
miejscu znajdują się Włosi z liczbą 10
niewykonanych orzeczeń, zaś niechlubne podium zamykają Hiszpanie z 7 postanowieniami.
Jeżeli zatem nasz kraj czeka polexit, to
co zatem powinno spotkać inne państwa
członkowskie, które – jak widać – mają
większy niż Polska problem z podporządkowaniem się do orzeczeń TSUE?
Biorąc jednak pod uwagę podwójne
standardy, które ostatnio zapanowały
w Unii, wszystko jest możliwe. Miejmy
jednak nadzieję, że jak już będą wyrzucać, to nie tylko nas… W końcu Węgry
też mają problem z zasadą praworządności, zaś hiszpański Sąd Najwyższy nie
wykonał wyroku TSUE, nazywając go
FPG
„nowatorską doktryną”. 
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Skutek rozwoju
technologicznego
to przyspieszona
likwidacja wielu
tradycyjnych
profesji.
W związku z tym
rosną obawy
o przyszłość tych,
dla których wciąż
są one źródłem
utrzymania.

Czy sztuczna
inteligencja odbierze
nam pracę? Nie taki
diabeł straszny…
Czy szansą dla polskiej gospodarki będzie sięgnięcie po
dojrzałe i sprawdzone rozwiązania gospodarki cyfrowej,
bez ryzyka fazy eksperymentów we wczesnym etapie
jej rozwoju? Z podobnej premii już skorzystaliśmy na
początku transformacji. Dobry, polski przykład to wejście
w bankowość elektroniczną z pominięciem etapu czeków.

#

Tekst Janusz Grobicki

odłącznym elementem naszego życia jak
kiedyś zegarek. Ta technologia zmieniła
nasze przyzwyczajenia, kształtuje nowe
formy komunikacji, stała się czynnikiem
globalnych przemian cywilizacyjnych
i kulturowych. Wpłynęła także na zmianę
podejścia do kwestii związanych z organizacją i funkcjonowaniem społeczeństw,
państw, gospodarki. Wszechobecny smartfon sprawił, że pytanie o to, czy sztuczna
inteligencja odbierze nam pracę, to zrozumiały dziś dylemat nie tylko futurystów,
ale każdego współczesnego człowieka.
Skutek rozwoju technologicznego to przyspieszona likwidacja wielu tradycyjnych
profesji. W związku z tym rosną obawy
o przyszłość tych, dla których wciąż są
one źródłem utrzymania. Jednak z drugiej
strony, wyzwania technologiczne zaowocowały narodzeniem się nowych, dotych-

czas nieznanych zawodów. To one wyznaczą kierunki rozwoju.

Broń masowego rażenia
Gdy 16 lat temu powstał Facebook, nikt
nie przypuszczał, że będzie to początek
ery mediów społecznościowych – najpotężniejszego, globalnego narzędzia komunikacji marketingowej. Po aferze „Cambridge Analytica” połączenie socjografii
i mediów społecznościowych zostało
uznane za broń masowego rażenia. Ta
broń to podstawowe narzędzie pracy
specjalistów ds. marketingu cyfrowego
i menedżerów mediów społecznościowych.
Wzrost znaczenia obecności przedsiębiorstw w przestrzeni wirtualnej zaowo-

FOT. ADOBE STOCK

Codzienność sprawia, że nie dostrzegamy
ogromnych zmian, w których uczestniczymy. Proces przemian najlepiej ilustruje krótka, bo zaledwie 27-letnia historia
smartfonu. W 1993 r. na rynku pojawił
się jego protoplasta – The IBM Simon
Personal Communicator z panelem dotykowym, który umożliwiał korzystanie
z poczty e-mail, kalendarza i kalkulatora.
20 lat temu Nokia 9210 Communicator
był pierwszym smartfonem z kolorowym
wyświetlaczem. Natomiast niewątpliwie
przełomową datą była prezentacja pierwszego iPhona w 2007 r.
Trudno w to uwierzyć, ale 10 lat temu ze
smartfonów korzystało na całym świecie
zaledwie 500 mln abonentów. W 2010 r.
smartfony zagarnęły już połowę rynku
telefonów komórkowych. Dziś urządzenie
z dotykowym ekranem jest tak samo nie-

cował powstaniem wielu nowych miejsc
pracy. Początkowo obszarem komunikacji
w mediach społecznościowych zajmowano się nieco po amatorsku, ale dzisiaj
świadomość ich olbrzymiego znaczenia
biznesowego zmusza firmy do zatrudniania ludzi o najwyższych kompetencjach.
Gdy w 2008 r. powstał Google Android,
nikt nie przewidywał, że 10 lat później
w Google Play i App Store będzie dostęp
do ponad 6 mln aplikacji mobilnych, a liczba pobrań już dawno przekroczyła 50 mild.
Aplikacje mobilne są efektem pracy nowej
grupy zawodowej – twórców aplikacji,
którzy we współpracy z projektantami
aplikacji (odpowiedzialnymi za grafikę),
programistami aplikacji i deweloperami
aplikacji sprawiają, że aplikacja robi to, co
powinna, i umożliwia korzystanie ze wszystkich wymaganych funkcji.

Zapotrzebowanie na specjalistów w tych
dziedzinach skutkuje zmianami w systemie kształcenia oraz certyfikacji zdobywanych kwalifikacji. Wiele uczelni
modyfikuje pod tym kątem programy
nauczania i uruchamia nowe kierunki
studiów. Często w formie e-learningu.
Nauczyciele e-learningu to także nowa
grupa zawodowa.

Nowa ścieżka kariery
Na razie w dużych korporacjach, ale już
niedługo w mniejszych organizacjach, konieczne będzie zarządzanie procesami
komunikacji, szkoleniami pracowników
w zakresie umiejętności miękkich oraz
korzystania z najnowszych zdobyczy tech-

nologicznych. Dzisiaj wykształca się nowa
ścieżka kariery korporacyjnej. Dyrektor ds.
uczenia się (CLO – Chief Learning Officer)
powoli staje się niezbędnym członkiem
kadry zarządzającej. CLO tworzy środowisko
pracy, w którym silnie zmotywowani pracownicy w maksymalnym stopniu i z zadowoleniem wykorzystują swoje możliwości.
Ostatecznie wysiłki edukacyjne CLO prowadzą do zwiększenia produktywności
i wyższych zysków dla firmy.
Z kolei za optymalizację wyszukiwania
stron internetowych i treści oraz ich pozycjonowanie, odpowiada specjalista SEO
(Search Engine Optimization). Nie sposób
wyobrazić sobie funkcjonowania nowoczesnego przedsiębiorstwa, wykorzystującego technologie informacyjno-informatyczne bez analityków Big Data (Big
Data Analyst). Pojawienie się tego zawodu to skutek wzrostu mocy obliczeniowej
komputerów oraz konieczność eksploracji i opracowywania analiz wielkich wolumenów w hurtowniach danych. Zaledwie 14 lat temu w USA po raz pierwszy
wykorzystano w biznesie chmurę obliczeniową. Za migrację danych oraz zarządzanie procesami w chmurze odpowiada
specjalista ds. chmury obliczeniowej
(cloud computing specialist). Ktoś mógłby powiedzieć, że to bardzo wąskie profesje, które egzystują w jakiejś odległej
rzeczywistości. Jednak chyba nie ma
wątpliwości, że np. pojawienie się aplikacji Uber i zawodu „kierowcy Ubera”
w 2009 r. zmieniło radykalnie organizację
transportu miejskiego (i nie tylko). W 2015 r.
w USA ponad 327 tys. osób było „kierowcami
Ubera”.

Umiejętność kreowania
wzrostu
To zaledwie kilka przykładów nowych
zawodów, które narodziły się w świecie
cyfrowej gospodarki. Obrazują one potencjał wzrostu wynikającego z rozwoju technologii. Z pewnością rynek pracy się zmieni, ale nie przestanie istnieć.
Bez względu na własne przekonania,
nawyki i ograniczenia, wszyscy pracownicy i przedsiębiorcy są już uczestnikami transformacji cyfrowej. Im szybciej
to zrozumiemy, tym łatwiej otworzymy
się na nowe obszary biznesowe oraz
podejmiemy skuteczną walkę z będącą
w awangardzie technologicznej światoFPG
wą konkurencją. 
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To koniec
kultu młodości

Praca, obok renty gruntowej i kapitału, to podstawowe źródło bogactwa. Od
ponad pięciu lat statystyki informują, że w Polsce jest jej pod dostatkiem.
Najniższy od 1991 r. poziom bezrobocia odnotowaliśmy w październiku 2019 r.
Było to zaledwie 5 proc. Teraz bezrobocie nieznacznie wzrosło, do 5,2 proc., ale
i tak jest na bardzo niskim poziomie.
FOT. ADOBE STOCK

Tekst Janusz Grobicki
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Wyniki aktywności ekonomicznej ludności
w kontekście powtarzanej w przestrzeni
publicznej frazy o „braku pracowników”
powinny skłaniać do głębszej refleksji. Jak
poinformował Główny Urząd Statystyczny,
osoby aktywne zawodowo w II kwartale
2019 r. stanowiły 56,2 proc. ludności
w wieku 15 lat i więcej. Na 1000 osób
pracujących przypadało 837 osób bezrobotnych lub biernych zawodowo. Lukę na
rynku pracy wypełniają imigranci.
Starzejemy się jako społeczeństwo. W kolejnych dekadach spodziewany jest systematyczny wzrost liczby ludności w wieku 60 lat i więcej. Za 20 lat populacja w tej
grupie wzrośnie do 13,7 mln i będzie
stanowiła ponad 40 proc. ogółu ludności.
W 2050 r. aż 42 proc. mieszkańców miast
i 38 proc. mieszkańców wsi będzie miało
co najmniej 60 lat. Liniowo wzrasta liczba
osób w wieku od 60 do 79 lat, które urodziły się w latach boomu urodzeń z przełomu lat 50. i 60. W ciągu 30 lat liczba
osób w wieku produkcyjnym spadnie z 62
do 56 proc.
Współczynnik aktywności zawodowej
Polaków w grupie wiekowej od 55 do 64
lat w 2017 r. wyniósł 50,1 proc. W Szwecji wskaźnik ten to 80,6 proc. Wśród osób
liczących ponad 65 lat czynnych zawodowo było zaledwie 5,5 proc. Polaków. Liderem w tej grupie jest Estonia. W 2017 r.
pracownicy czynni zawodowo w wieku
powyżej 65 lat stanowili tam 26,2 proc.
ogółu zatrudnionych.
Główne przyczyny bezrobocia są dokładnie zdefiniowane – wysokie koszty pracy,
nieodpowiednie wykształcenie bezrobotnych i brak chęci do przekwalifikowania
się, nieumiejętność dostosowania się
pracowników do współczesnej gospodarki wolnorynkowej, postępująca mechanizacja i automatyzacja pracy. Raport Randstad „flexibility@work 2019” wskazuje,
że pomimo całkowitego wzrostu zatrudnienia średnio tylko 1 na 7 pracowników
straci pracę w wyniku automatyzacji.
Istnieje cały pakiet recept na zwalczanie
bezrobocia. Natomiast rozwiązanie problemu „braku rąk do pracy” często sprowadza się do poszukiwania sposobu na
zapełnienie wakatów imigrantami.
Rozwój technologiczny to duża szansa dla
polskich przedsiębiorców, którzy nie mogą
obsadzić wszystkich stanowisk pracy.
W ostatnim Europejskim Rankingu Innowacji Polska zajęła 26. miejsce, wyprzedzając Węgry, Bułgarię i Rumunię. Na 10
tys. pracowników w polskim przemyśle
przypadają 42 roboty. W Korei Południowej,
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Zdarza się,
że 30-letni
pracownik HR pyta
doświadczonego,
poszukującego
pracy 55-letniego
inżyniera o to,
czy ten potrafi
obsługiwać
komputer.
#

która jest światowym liderem – 710.
W Niemczech – 322.
Wzrost efektywności, produktywności,
jakości, obniżenie kosztów działalności są
oczywistym skutkiem wprowadzenia technologii informacyjno-informatycznych.
Poprawa konkurencyjności pozwala przedsiębiorstwom wejść na zupełnie inny
poziom strategicznego rozwoju. Dotyczy
to również zmiany podejścia do polityki
kadrowej przedsiębiorstw.
Czy w takiej sytuacji konieczny będzie
jeszcze „import” imigrantów, zwłaszcza
w sytuacji, gdy wielu polskich pracowników
w dojrzałym wieku bezskutecznie stara
się o zatrudnienie? Jak wynika z szacunków
OECD, automatyzacją zagrożonych jest
ok. 20 proc. stanowisk, które dziś zajmują osoby w wieku powyżej 55 lat. Jednak
czy brak wykwalifikowanych pracowników
to jeden z największych problemów rynku
pracy, skoro poza nim jest znaczna część
dojrzałej, dobrze wykształconej populacji?
Wielu analityków nakłada na barki państwa
obowiązek działań sprzyjających aktywizacji zawodowej tej grupy wiekowej. Jednak bez zmiany mentalności pracodawców,
którzy preferują coraz trudniej dostępną
„młodość”, nawet najlepsze programy
okażą się nieskuteczne. Walka z analfabetyzmem cyfrowym (nie tylko wśród
najstarszych pracowników) to zadanie
instytucji publicznych i pracodawców. Obie
strony powinny ponosić ciężar odpowiedzialności za tworzenie odpowiedniego
systemu edukacyjnego, promującego
zdobycze rewolucji cyfrowej, naukę języ-

ków obcych, podnoszenie i zmianę kwalifikacji.
Tymczasem Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy wyłącza
chętnych do pracy emerytów z pomocy
państwa w zakresie szkoleń zawodowych,
finansowanych ze środków Funduszu
Pracy. Niestety, pracodawcy nie mają
świadomości straty, która wynika z „wypychania” poza przedsiębiorstwa ludzi
o największym doświadczeniu, wiedzy
i stażu. Konieczna jest zmiana modelu
zarządzania wiekiem. Polityka kadrowa
ciągle ściśle wiąże się ze szkodliwym
stereotypem tzw. seniora. Stygmatyzuje
on ludzi, którzy nie należą już do pożądanej grupy „młodych”. Już samo nazewnictwo rozlicznych programów utrwala taki
stereotyp i poprzez odmienianie przez
wszystkie przypadki słowa „senior”, nadaje im charakter wykluczający.
Podmioty zajmujące się rekrutacją nie są
przygotowane do zmiany pokoleniowej
na rynku pracy. Rekruterzy nie potrafią
przeprowadzać rozmów kwalifikacyjnych
z kandydatami w dojrzałym wieku. Dochodzi do groteskowych sytuacji. Zdarza
się, że 30-letni pracownik HR pyta doświadczonego, poszukującego pracy
55-letniego inżyniera o to, czy ten potrafi obsługiwać komputer.
Być może dlatego przedstawiciele grupy
wiekowej od 50 do 64 lat zdobywają pracę dopiero po czterech miesiącach poszukiwań. Ludziom w wieku od 18 do 29 lat
zajmuje to zaledwie 60 dni. Obecnie Polacy na znalezienie nowego stanowiska
poświęcają średnio 3 miesiące.
Aż 77 proc. dużych i 60 proc. małych
przedsiębiorstw deklaruje, że jest zainteresowanych zwiększaniem zatrudnienia
w oparciu o przedstawicieli Pokolenia Z,
czyli najmłodszych. Zatrudnienie osób
w wieku emerytalnym bierze pod uwagę
tylko 21 proc. małych i 34 proc. dużych
firm.
Ilustrowana danymi statycznymi sytuacja
na rynku pracy wydaje się niemal idealna.
Coraz częściej słyszy się o „rynku pracownika”, jednak zarówno pracownicy, jak
i pracodawcy narzekają. Jedni nie mogą
znaleźć odpowiedniej dla siebie pracy,
a drudzy mają problem z rekrutacją odpowiednich pracowników. Przypomina to
sklep odzieżowy. Gdy wejdziemy do środka, wybór idealnie pasującego do sylwetki ubioru okazuje się niemożliwy. Dodatkowo stwierdzamy, że w ofercie są tylko
ubrania skrojone dla wysportowanych
FPG
młodzieńców.
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Polską gospodarkę
czeka rok pełen wyzwań

Perspektywa spowolnienia związana ze spadkiem tempa PKB do około 3,5 proc.,
inwestycje prywatne poniżej zapowiedzi ze Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
koszt związany z dążeniem do neutralności klimatycznej – przed nami rok pełen wyzwań
dla polskich przedsiębiorców. Ale kto wie, czy to najważniejsze wyzwanie nie będzie
dotyczyć walki o polskie firmy w Brukseli i Strasburgu.
Tekst Piotr Hofman

FOT. MAT.PRAS

Piotr Hofman, prezes Rady Gospodarczej Strefy Wolnego Słowa

Od dawna w swoich publikacjach Rada Gospodarcza Strefy Wolnego Słowa zwraca
uwagę na rażące naruszenia w funkcjonowaniu rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.
Mechanizm jego działania jest podważany
zarówno na poziomie krajowym, jak również
poprzez regulacje przyjmowane na szczeblu
europejskim. W efekcie firmom z takich
krajów jak Polska w każdy możliwy sposób
rzuca się kłody pod nogi i piętrzy trudności
w korzystaniu z traktatowych swobód. Chociaż prawo europejskie niby nie pozostawia
złudzeń, że wszyscy powinni być równi
i traktowani w taki sam sposób, to doskonale wiemy, że praktyka często temu przeczy. Kontrole, inspekcje, kary – narzędzia
stosowane w celu wyeliminowania z rynku
państw tzw. starej Unii naszych przedsiębiorstw są przeróżne. I niestety, często
skuteczne. Na razie jako państwo mamy
ogromny problem, by się temu przeciwstawić.
Walka o polskie przedsiębiorstwa w Brukseli i Strasburgu powinna być więc w tym
roku jednym z priorytetów dla polskiego
rządu. Dobry przykład dały niedawno europosłanki Prawa i Sprawiedliwości Beata
Szydło, Elżbieta Rafalska, Joanna Kopcińska
i Anna Zalewska, które w piśmie wysłanym
do Komisji Europejskiej odniosły się do sytuacji polskich firm na rynku francuskim
i stanęły w ich obronie. Rada Gospodarcza
Strefy Wolnego Słowa – jako stowarzyszenie
zrzeszające przedsiębiorców głównie z sek-

Dla naszego
stowarzyszenia
będzie to rok,
w którym
zamierzamy
potwierdzić, iż
silna pozycja
na mapie
gospodarczych
organizacji
w Polsce,
jaką sobie
wypracowaliśmy,
nie była dziełem
przypadku.
#

tora MŚP – deklaruje, że w tej walce wesprze
każdego.
Dla naszego stowarzyszenia będzie to rok,
w którym zamierzamy potwierdzić, iż silna
pozycja na mapie gospodarczych organizacji w Polsce, jaką sobie wypracowaliśmy,
nie była dziełem przypadku. Nadal będziemy przekonywać rządzących do rozwiązań
ułatwiających prowadzenie działalności
gospodarczej, szczególnie bacznie przyglądając się zapowiadanym zmianom w systemie podatkowym. Będziemy również wspierać rzecznika małych i średnich
przedsiębiorców, ministra Adama Abramowicza w nieustającej walce o przestrzeganie
przez urzędników Konstytucji dla Biznesu.
Tym bardziej że polską gospodarkę czeka
rok pełen wyzwań – perspektywa spowolnienia związana ze spadkiem tempa PKB
do około 3,5 proc., inwestycje prywatne
poniżej zapowiedzi ze Strategii na Rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju, wyższe ceny
energii związane z dążeniem do neutralności klimatycznej to tylko niektóre z nich.
Na pewno nie zabraknie nas też na najważniejszych gospodarczych wydarzeniach
w tym roku – Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach, Forum Ekonomicznym w Krynicy, Kongresie 590 czy Europejskim Kongresie Małych i Średnich
Przedsiębiorstw.
FPG
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Polskie
przedsiębiorstwa
padają niejako
ofiarą swojego
sukcesu.
W sposób
naturalny dla
części z nich
rynek krajowy
staje się za mały.
Próbują zatem
sił w państwach
tzw. starej Unii.
Mają przy tym
w ręku wiele
mocnych kart.

Protekcjonizm
w unijnym wydaniu
Regulacje, zarówno te przyjmowane na poziomie
krajowym, jak i unijnym, to obecnie narzędzie silnego
protekcjonizmu uprawianego przez największe kraje
Wspólnoty. Jego efektem mogą być bardzo poważne
problemy polskich firm, które zdecydują się funkcjonować
na wspólnym unijnym rynku. Trzeba szybko zacząć
działać, aby coś z tym problemem zrobić!
Tekst Kamil Goral

O ochronie rynku wewnętrznego mówi także
bogate orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Nie brak także dyrektyw zapewniających funkcjonowanie
rynku. Nie chroni to jednak przed nasileniem
się praktyk protekcjonistycznych.
Te bowiem są i prawdopodobnie będą się
nasilać. Chodzi o liczne przypadki łamania
wskazanych wyżej gwarancji odnoszących
się do czterech traktatowych swobód. Informacje o nich zawiera tzw. Czarna Księga
przygotowana przez Ministerstwo Rozwoju.
Na stronie resortu czytamy w tym temacie:
„Dodatkowe wymogi certyfikacyjne, częste
i ponadmiarowe kontrole, a także utrudniony
dostęp do informacji – to tylko niektóre z dyskryminujących praktyk, z którymi polskie
firmy spotykają się w państwach UE – wynika z Czarnej Księgi przygotowanej przez MR
na podstawie skarg przedsiębiorców”. Owe
praktyki, o których mowa, to tylko niektóre

#

z niedozwolonych działań, jakie podejmowane są wobec polskich przedsiębiorców na
rynkach innych krajów Unii Europejskiej.
Powód jest prosty: ochrona rodzimych przedsiębiorców przed konkurencją, z jaką najczęściej nie dałyby sobie rady. Czyli protekcjonizm
w najczystszej postaci.
Można powiedzieć, że polskie przedsiębiorstwa padają niejako ofiarą swojego sukcesu.
W sposób naturalny dla części z nich rynek
krajowy staje się za mały. Próbują zatem sił
w państwach tzw. starej Unii. Mają przy tym
w ręku wiele mocnych kart. Wśród nich jest
przewaga kosztowa, wynikająca z niższych
płac. Sprawia ona, że oferta polskich przedsiębiorców jest znacznie bardziej atrakcyjna
cenowo. Dodatkowo polskie produkty i usługi charakteryzują się coraz wyższą jakością,
co obala wciąż pokutujący na Zachodzie mit
o tym, że w naszej części Europy nie da się
kupić nic wartościowego.
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Unia Europejska wciąż kojarzy się z organizacją o charakterze gospodarczym,
której celem jest zbudowanie przestrzeni
regulacyjnej zapewniającej wzrost dobrobytu. Kluczowym elementem tej przestrzeni jest rynek wewnętrzny. O jego powołaniu
mówi art. 3 ust. 3 Traktatu o Unii Europejskiej. Na czym dokładnie on polega, informuje art. 26 Traktatu o Funkcjonowaniu
Unii Europejskiej (TFUE). Stwierdza on, że
ów rynek opiera się na czterech swobodach
odnoszących się do przepływu osób, usług,
towarów i kapitału. Wiele przepisów TFUE
nawiązuje do owych swobód oraz gwarancji ich przestrzegania.
Z perspektywy prawnej wszystko wygląda
znakomicie. Pierwotne prawo unijne, stanowiące swego rodzaju konstytucję dla Wspólnoty, zapewnia funkcjonowaniu rynku wewnętrznego dostateczną ochronę. Gdyby na
tym poprzestać, pewnie nie byłoby problemu.
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Trzeba mieć także na uwadze, że w wielu
krajach dawnej Piętnastki występuje bardzo
silne przywiązanie do krajowych produktów,
zjawisko znane jako patriotyzm gospodarczy
u nas dopiero się rozwija. W Niemczech jednak jest to postawa utrwalona. Często zatem
polskie towary spotykają się z konsumenckim
bojkotem tylko dlatego, że są polskie. Znanym
przykładem jest tutaj casus Orlenu, który
w Niemczech musiał występować pod inną
marką, aby móc funkcjonować na zaodrzańskim rynku. Teraz na szczęście Orlen wraca
ze swoim logotypem na nadreński rynek.
Protekcjonizm wychodzi jednak poza poszczególne kraje UE. Coraz częściej wykorzystuje
się do tego celu instytucje unijne i stanowione na poziomie wspólnotowym prawo. Powód
jest prosty, zachodnia Europa przeżywa
poważne problemy gospodarcze, wysokie
bezrobocie i niski wzrost stymulują rządy
w największych krajach Unii do aktywności

także na tym polu. Sprawa jest o tyle problematyczna, że przyjmowane na poziomie
wspólnotowym dyrektywy i rozporządzenia
stają się integralną częścią krajowych porządków prawnych (dyrektywy po późniejszej
implementacji przez parlamenty krajowe).
Niemal 70 proc. obowiązujących w naszym
kraju regulacji ma swoje unijne pochodzenie.
Po przyjęciu niekorzystnych rozwiązań z glejtem z Brukseli znacznie trudniej bronić się
przed działaniami niekorzystnymi dla polskich
firm. Rządy w Niemczech czy Francji powiedzieć mogą, że realizują tylko przepisy europejskie i same mają w związku z tym związane ręce. Wszystko może się już zatem
odbywać w białych rękawiczkach.
Ostatnio o sile tego mechanizmu przekonują się polskie firmy transportowe, w które
uderzyć ma tzw. pakiet mobilności. Jego
celem jest zwiększenie kosztów funkcjonowania tego typu przedsiębiorstw z naszego
kraju, mamy 30-proc. udział w unijnym rynku. Chodzi o nałożenie na nie skomplikowanych procedur i wraz z mechanizmem skutkującym znacznym wzrostem wynagrodzeń.
Po jego wprowadzeniu wiele takich podmiotów może mieć poważne problemy, a trzeba
przyznać, że w ostatnich latach krajowy
sektor transportowy znacznie zainwestował
w rozwój. Teraz może się okazać, że będą to
utopione pieniądze.
Czy możemy się jakoś temu przeciwstawić?
Na pewno trzeba działać, nasza obecność
w Unii nie może się odnosić jedynie do dyskusji o wysokość wypłat dla Polski ze wspólnego budżetu. To temat istotny, nie oznacza
jednak, że nie należy się skupić także na
innych aspektach naszego członkostwa.
Tymczasem są one wyraźnie pomijane w rodzimej debacie publicznej. Warto zacząć
zatem od budowania świadomości tego, że
w UE podejmowane są dla Polski kluczowe
decyzje. Kiepsko jest, jeśli chodzi o polski
lobbing w Unii, niestety jest on obecnie zdecydowanie niewystarczający. Z danych, jakie
zaprezentował w zeszłym roku Polski Instytut
Ekonomiczny, wynika, że udział lobbystów
biznesowych z naszego kraju wynosi 2 proc.
ich ogólnej liczby. Siedmiokrotnie więcej mają
ich natomiast znacznie bogatsze od nas
Niemcy, ponad trzykrotnie większa jest liczba tych pochodzących z Francji. Także jeśli
chodzi o wydatki na ten cel wypadamy blado.
W tej kwestii polskie firmy są w unijnych
instytucjach zwyczajnie niedoreprezentowane. Jeśli w porę czegoś z tym nie zrobimy, za
FPG
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Jaki ZUS dla małych firm?
Ci, którzy mieli nadzieję, że propozycja rzecznika MŚP Adama Abramowicza
wprowadzenia dobrowolności płacenia składek na ZUS przez przedsiębiorców
jednak skruszy mur niechęci do tego rozwiązania ze strony rządu, muszą obejść
się smakiem. Nie skruszy.
Tekst Krzysztof Budka

O reformie ZUS trzeba jednak rozmawiać, tym bardziej że duża część obywateli uważa, że mamy w Polsce jeden
z najbardziej niewydolnych, skomplikowanych, nieuczciwych i szkodliwych
systemów płacenia tzw. składek na
ubezpieczenie społeczne. Szczególnie
padają wtedy przykłady mikro i małych
przedsiębiorców, którzy nie są w stanie
przy nieregularnych dochodach miesięcznych rzędu 2,5–3 tys. zł dźwignąć
składki, która (łącznie zdrowotna i emerytalna) sięga już niemal 1,5 tys. zł.
A przecież muszą jeszcze zapłacić
podatek dochodowy, więc na rękę
zostaje im tyle, że to cud, iż wciąż chce
im się jeszcze w taki biznes bawić.
Abramowicz, argumentując wówczas
swoją propozycję, mówił: – Efekt tego

systemu jest taki, że mali przedsiębiorcy albo na potęgę zadłużają się
w ZUS-ie, albo przechodzą do szarej
strefy, albo wreszcie prowadzą działalność gospodarczą tylko przez czas,
kiedy mogą skorzystać z ulg, po czym
wyrejestrowują firmę. Żadne z tych
rozwiązań nie służy ani tym przedsiębiorcom, ani polskiej gospodarce.
I choć nie spotkał się z uznaniem ze
strony partii rządzącej, cała sprawa
nie poszła na marne, bo rozpoczęła
się ogólnopolska dyskusja na temat
zmian w ZUS-ie. Nie było może efektu lawiny, ale powiedzmy, że kropla
zaczęła drążyć skałę. Dziś nikt już
nie neguje potrzeby dyskusji na ten
temat. Rząd nie proponuje co prawda dobrowolności, mówiąc, że dla
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Wiosną ubiegłego roku wspomniany
rzecznik publicznie ogłosił, że będzie
przekonywał rząd do jak najszybszego wprowadzenia tzw. modelu niemieckiego, co w dużym skrócie można określić właśnie jako dobrowolność
płacenia na ZUS przez przedsiębiorców. O sprawie zrobiło się głośno.
Abramowicz podszedł do tematu
bardzo rzetelnie: przeprowadził konsultacje, przygotował symulacje,
zaprosił na spotkanie przedstawicieli organizacji zrzeszających przedsiębiorców, władze ZUS, a także premiera, którego akurat zastępował
minister Marek Suski. Cały pomysł
błyskawicznie jednak rozbił się o mur.
Rzecznik MŚP usłyszał, że nie ma woli
politycznej do takich zmian i koniec.

przedsiębiorców wprowadził Ulgę na
start czy Mały ZUS Plus, niemniej –
jak słusznie zauważył rzecznik MŚP
– ustawa o systemie ubezpieczeń
społecznych, która umożliwia płacenie niższych składek na ZUS, jest
pierwszym w historii polskiej gospodarki rozwiązaniem, w którym zanegowano zasadę, że przedsiębiorca
powinien płacić ryczałtową składkę
na ubezpieczenia społeczne. I to jest
punkt wyjścia do kolejnych pro przedsiębiorczych zmian.
Jakich? To było jedno z zagadnień,
o jakich chcieliśmy porozmawiać
podczas debaty zorganizowanej przez
Radę Gospodarczą Strefy Wolnego
Słowa oraz redakcję „Forum Polskiej
Gospodarki” pt: „Jaki ZUS dla małych
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O reformie
ZUS trzeba
rozmawiać, tym
bardziej że duża
część obywateli
uważa, że mamy
w Polsce jeden
z najbardziej
niewydolnych,
skomplikowanych,
nieuczciwych
i szkodliwych
systemów
płacenia tzw.
składek na
ubezpieczenie
społeczne.
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firm?”. Do udziału w niej zaprosiliśmy
Marka Niedużaka (wiceministra
rozwoju), Pawła Wojciechowskiego (głównego ekonomistę ZUS),
Kamila Rybikowskiego (radcę
Biura Rzecznika MŚP), Łukasza Kozłowskiego (głównego ekonomistę
Federacji Przedsiębiorców Polskich)
oraz przedstawiciela Rady Gospodarczej SWS Kamila Gorala.
ZUS to temat rzeka, nic więc dziwnego, że przez ponad półtorej godziny dyskutanci z chirurgiczną precyzją wskazywali, co w systemie
działa, a co nie działa i podrzucali
propozycję ewentualnych zmian. Nie
miejsce tu, by wszystkie argumenty
i pomysły opisywać – odsyłamy więc
wszystkich zainteresowanych na
stronę fpg24.pl, gdzie debatę można zobaczyć w całości.
Konkluzja jednak jest taka, że radykalnych zmian nie ma się co spodziewać, bo zdaniem rządu (a także
głównego ekonomisty ZUS) system,
jaki mamy w Polsce, jest jednym z…
najlepszych na świecie. Dlaczego?
No właśnie… Tym bardziej odsyłamy
na fpg24.pl i zachęcamy do obejrzenia debaty.
Przy okazji – i to chyba dobra wiadomość dla wszystkich mikro i małych
przedsiębiorców – minister Niedużak
zadeklarował, że rząd ostatecznie
porzucił pomysł „Testu przedsiębiorcy”. – Wbiliśmy kołek osikowy w tego
potwora. Tematu już nie ma i zapewniam, że nie wróci – stwierdził. FPG
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