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Czy euro w Polsce
to nie jest temat?
Kamil Goral

Podczas kampanii prezydenckiej powróciła kwestia terminu przyjęcia
przez Polskę euro. To niewygodny temat szczególnie dla Rafała Trzaskowskiego. Kandydat Koalicji Obywatelskiej co rusz odpowiada na to pytanie wymijająco, by potem narzekać, że pytany jest o kwestie nieistotne
w obecnych czasach.
Trzaskowski zdaje się nie pamiętać, że
prezydenta w Polsce wybiera się na 5 lat,
zatem kandydatów można, a nawet trzeba pytać o sprawy, które z dzisiejszej perspektywy wydają się mało aktualne. Temat euro wraca co jakiś czas w krajowej
debacie publicznej i najpewniej w kolejnych latach pojawi się jeszcze nieraz.
A że to sprawa istotna par excellance, nie
trzeba chyba nikogo przekonywać.

Dziwi zatem postawa prezydenta
Warszawy i kandydata na głowę państwa, który zdaje się to i podobne pytania zbywać wzruszeniem ramion
albo zwykłymi unikami. To o tyle ciekawe, że jeszcze wcale nie tak dawno, bo ledwie niecałe dwa lata temu,
ówczesny szef Platformy Obywatelskiej Grzegorz Schetyna zapowiadał
na zjeździe Europejskiej Partii Ludo-

wej w Finlandii: „Dla Platformy Obywatelskiej dołączenie Polski do strefy
euro jest ważnym celem. Po tym, jak
odsuniemy od władzy populistów, zaoferujemy polskim obywatelom plan
dołączenia do obszaru wspólnej waluty”.
Te słowa chyba nie zostały odwołane przez obecnego lidera tego ugrupowania Borysa Budkę? Przynajmniej nic
o tym nie wiemy…
W Helsinkach deklaracja Schetyny padła na podatny grunt. Tego właśnie od Polski oczekuje unijna elita: porzucenia złotego i zastąpienia go
wspólnym europejskim pieniądzem.
Dlaczego? Bo znaczna część polskiego eksportu to tak naprawdę eksport
z Polski, innymi słowy wywóz towarów, które w naszym kraju są jedynie
montowane. O ileż wygodniej byłoby
zagranicznym firmom działać, gdyby
u nas obowiązywało euro, a nie PLN.
One mają zobowiązania w euro, za euro sprzedają też swoje produkty. Złoty
stanowi w ich modelach biznesowych
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element ryzyka, którego chętnie by się
pozbyły.
Tymczasem dla Polski własna waluta to tarcza, która chroni w sytuacjach
kryzysowych. Dzięki temu, że mamy
własny pieniądz i suwerenną politykę
pieniężną, nasz bank centralny może
reagować na bieżącą sytuację ekonomiczną w Polsce. To niezwykle ważne
narzędzie polityki gospodarczej, także
obecnie rola NBP w walce z kryzysem
była ogromna.
To głowa państwa wskazuje kandydata na szefa banku centralnego (jest
powoływany za zgodą Sejmu) oraz
1/3 składu Rady Polityki Pieniężnej,
instytucji odpowiadającej za politykę pieniężną właśnie. Tymczasem Rafał Trzaskowski w tak ważnej sprawie
jak zachowanie złotego nie ma wiele
do powiedzenia, chowa się za podwójną gardą, jakby ten problem nie był
w ogóle istotny. W rzeczywistości jest
on bardzo ważny i deklaracja kandydata na prezydenta powinna być w tej
materii jasna.
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Rzecznik Praw Zwierząt,
czyli co właściwie?
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z zadaniami powierzonymi
Rzecznikowi Praw Obywatelskich, z tą tylko poprawką,
że odnosić się one mają do…
zwierząt.

Kwestią podnoszoną ostatnio coraz częściej w wyborach prezydenckich jest sytuacja zwierząt
w Polsce. Z tego powodu kandydaci opcji lewicowych i centrolewicowych, jak choćby środowiska
Platformy Obywatelskiej, Zielonych, Partii Razem, czy Lewicy, proponują utworzenie nowej instytucji państwowej – Rzecznika Praw Zwierząt. I niestety, nie jest to żart!

Ideologiczny front

Nietrudno zauważyć, że inicjatywa nosi w sobie silne podłoże ideologiczne zakorzenione
w modnej w ostatnich latach
na zachodzie postawie humanizującej zwierzęta i dehumanizującej ludzi. Większość
z wymienionych tu orędowników powołania nowego stanowiska to osoby hołdujące legalizacji związków partnerskich,
liberalizacji ustawy antyaborcyjnej, o nastawieniu antyklerykalnym czy wreszcie wprost
popierające dewiacje społeczności LGBT.
Uzupełnieniem tej układanki jest właśnie nadawanie
ludzkich przymiotów istotom,
które ludźmi nie są. Nie należy oczywiście wykorzystywać
zwierząt w sposób niezgodny
z polskim prawodawstwem,
ale takie kwestie są regulowane na bieżąco przez funkcjonujące już państwowe służby.
Są to Inspekcja Weterynaryjna, policja, straż miejska, czy
gminna. Nietrudno także domyślić się, jaką formę działania mogłaby przybrać nowa
instytucja.

Problem z ekologami

Jedną z orędowniczek pomysłu jest poseł Koalicji Obywatelskiej Katarzyna Piekarska. Polityk dała się poznać w ostatnim roku jako
obiekt ataków środowisk rolniczych, które nie szczędziły gorzkich słów pomysłom

Piekarskiej wprost uderzających w sektor hodowli zwierząt w Polsce. Pomysł
powstania Rzecznika Praw
Zwierząt wprowadziła jednak do polskiej debaty politycznej Sylwia Spurek, której wtórował ówczesny par-

tyjny kolega Robert Biedroń.
Dziś, co nie powinno dziwić,
inicjatywę ochoczo popierają
Zieloni, a za ich głosem ślepo
podąża Rafał Trzaskowski.
Jak utrzymują zainteresowani, instytucja ma wypełniać
zadania niemalże tożsame

Fałszywa alternatywa Rafała Trzaskowskiego
Kandydat Koalicji Obywatelskiej w wyborach prezydenckich krytykuje jeden z głównych
tematów kampanii Andrzeja Dudy, jakim są duże projekty inwestycyjne. Trzaskowski ma
do tego typu planów inne podejście, w zamian proponuje przedsięwzięcia o charakterze lokalnym.
Tymczasem i jedne, i drugie są
potrzebne i w żadnym wypadku się nie wykluczają. W swoim
przekazie wyraźnie zaznacza
to obecny prezydent. Wskazuje na konieczność powołania Funduszu Inwestycji Samorządowych z budżetem na
poziomie nawet 30 miliardów
złotych. Jednocześnie Andrzej
Duda wspiera takie projekty jak przekop Mierzei Wiślanej czy Centralny Port Komunikacyjny. Dla Trzaskowskiego
zaś trzeba wybrać: albo strate-

giczne inwestycje realizowane przez państwo, albo znacznie mniejsze projekty samorządowe.
Podejście włodarza Warszawy nie powinno specjalnie
zaskakiwać. To znane w jego
kręgach politycznych nastawienie, które określić można
jako mikromanię lub imposybilizm. Prawdopodobnie wynika ono z kompleksów i braku
wiary we własne umiejętności
organizacyjne. Taka postawa
była już artykułowana przez

środowisko
Trzaskowskiego przy okazji dwóch kampanii wyborczych, prezydenckiej
i parlamentarnej w 2015 roku.
To wtedy padły deklaracje, że
pieniędzy na programy społeczne PiS nie ma i nie będzie.
To wtedy straszono Polaków
krachem finansów publicznych i załamaniem gospodarczym, jeśli do polskich rodzin
trafi 500 plus. Mottem ówczesnej władzy była zaś „ciepła
woda w kranie”, po rządzących
nie należało się zatem spo-

Środowiska ekologów dały się poznać w ostatnim czasie jako grupy skupione niemal wyłącznie na działaniach
destrukcyjnych. Kolejne inicjatywy, protesty, spotkania,
wiece, petycje i inne aktywności miały na celu obrzydzenie Polakom jednego z najcenniejszych sektorów rodzimej
gospodarki, czyli rolnictwa.
Kolejne ciosy dotykały sektorów hodowli bydła mięsne-

dziewać zbyt wiele. Poprzeczka była zawieszona na poziomie zlewu.
Teraz podobną logikę słychać w wypowiedziach prezydenta stolicy. Ambitne plany
inwestycyjne, które mogą być
impulsem rozwojowym dla
całej polskiej gospodarki spotykają się z drwinami z jego
strony. Tego nie da się zrobić –
wynika z przekazu Trzaskowskiego. Dajmy sobie spokój
z takim rozmachem, budujmy
baseny i chodniki, a nie porty
komunikacyjne. Mówi zatem
o „inwestycjach za rogiem” jako o jednym z trzech filarów
swojego programu.
W ostatnich dwóch latach
kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta dał się poznać jako kiepski organizator, salwy śmiechu wzbudzały

go, trzody chlewnej, drobiu,
zwierząt futerkowych, producentów mięsa halal czy koszernego i wielu innych branż
pokrewnych. Co istotne, to
z natchnienia takich właśnie
grup ideologicznych część polityków powzięła inicjatywę
dotyczącą utworzenia stanowiska Rzecznika Praw Zwierząt.
Można zatem domniemywać, że ów rzecznik stanowiłby swoistą formę usystematyzowania prawnego działań części grup tak zwanych
ekologów – osób, które niejednokrotnie łamały zasady bioasekuracji obowiązującej w kontekście epidemii
afrykańskiego pomoru świń
i ptasiej grypy, odbierały właścicielom zwierzęta gospodarskie bez asysty służb mundurowych czy podszywały się
pod państwowe służby.
Co gorsza, tak rozumiana ekologia zamknęła furtkę
medialną organizacjom, które
prowadzą rzeczywiste działania ma rzecz zwierząt – działania konieczne i pożyteczne
w formie prawnej obowiązującej dziś.
Gabinet polityczny ministra rolnictwa Jana Krzysztofa
Ardanowskiego zapowiedział
właśnie, że w najbliższych
dniach przy resorcie rolnictwa
utworzone zostanie stanowisko pełnomocnika ds. zwierząt. Ekspert powołany na to
stanowisko będzie miał za zadanie przede wszystkim nadzoru nad przestrzeganiem zasad dobrostanu określonych
w polskim prawodawstwie.
Jak podaje źródło zbliżone do
resortu rolnictwa, pełnomocnik będzie pozostawał w ścisłej z pracownikami Inspekcji
Weterynaryjnej.
Jacek Podgórski,
dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

projekty warszawskiego ratusza w rodzaju strefy relaksu czy wypasu kóz nad Wisłą.
Na oba przedsięwzięcia poszły setki tysięcy złotych i oba
zakończyły się spektakularną klapą. Do dziś ludzie łapią
się za głowę słysząc o porozstawianych na Placu Bankowym paletach, na które miasto
wydało prawie milion złotych,
i które ze względu na lokalizację kojarzą się z wieloma rzeczami, ale na pewno nie z relaksem. Ratusz skompromitował się też wspomnianym
wypasem kóz, na który wydano niemal 100 tys. zł, i w efekcie którego większość zwierząt padło. Strach bierze na
samą myśl, że podobne inicjatywy Trzaskowski miałby
wspierać jako głowa państwa.
Kamil Goral

fpg 24 . pl 

26 czerwca 2020

FOR UM P O L S KI E J GO S P O DA R KI 3

Minimalny dochód gwarantowany w Polsce
– utopia czy nadzieja?

o rozwoju gospodarki. Zatem
to nie technologia, ale starzenie się, w połączeniu z rosnącą nierównością, może wpłynąć negatywnie na poziom
wydatków
konsumenckich.
Niski popyt może doprowadzić do kolejnej fali zwolnień
nawet w tych sektorach, które nie są bezpośrednio zagrożone automatyzacją”.

Czy każdy obywatel, niezależnie od swojej sytuacji materialnej, powinien otrzymywać od państwa jednakową, określoną ustawowo, kwotę pieniędzy? Taką, za którą nie jest wymagane jakiekolwiek świadczenie wzajemne, a przede wszystkim
praca? Czy ten dochód, bez innych form zarobku oraz pomocy społecznej, zapewniałby możliwość minimum egzystencji?

Substytut zasiłków

Minimalny,
gwarantowany
przez państwo bezwarunkowy dochód podstawowy dla
każdego obywatela, to już od
ponad pół wieku przedmiot
sporów polityków, ekonomistów oraz związkowców i różnych aktywistów. Wszystkie
środowiska – od lewactwa
do skrajnej prawicy – na tym
konflikcie próbują zbić polityczny kapitał. Jednak wiele
wskazuje na to, że już niedługo życie samo napisze scenariusz urzeczywistnienia takiego, kontrowersyjnego społeczno-politycznego modelu
finansów publicznych.
Zdecydowanym akceleratorem mobilizującym do podejmowania prób wykorzystania tego instrumentu jest
światowy kryzys. Największy
w dziejach lockdown z pewnością przesunie ciężar debaty ze sfery ideologii do praktyki zarządzania gospodarką. Dodatkowym elementem
przemawiającym za podjęciem prób wdrożenia idei minimalnego dochodu gwarantowanego jest perspektywa
intensywnego
wykorzystania transformacji cyfrowej do
walki ze skutkami koronakryzysu. W pierwszym rzędzie dotyczyć to będzie tych
państw, które są w awangardzie rozwoju technologicznego. Jednak należy spodziewać
się, że niektórzy politycy w innych krajach też będą chcieli

włączyć takie świadczenie do
arsenału swoich sposobów na
łagodzenie skutków społeczno-gospodarczych pandemii.

Podatki i praca robotów

Jak na początku roku poinformował „Business Insider”
na podstawie raportu Oxfam
przygotowanego
z okazji
Światowego Forum Ekonomicznego w Davos – niespełna 2153 najbogatszych osób
w 2019 roku posiadało tyle
majątku, co 4,6 miliarda najbiedniejszych ludzi na świecie. W opracowaniu podkreślono, że „nieodpłatna praca
kobiet i dziewcząt każdego roku przynosi gospodarce trzy
razy większy dochód niż cały
sektor technologiczny”.
Składnik wyzysku darmowej
lub taniej siły roboczej w kształtowaniu bogactwa będzie się
zmniejszać. To właściciele najbardziej efektywnych przedsiębiorstw informacyjno-informatycznych przejmują coraz
więcej światowego bogactwa.
Wartość dodana wytwarzana
przez te podmioty kreuje zyski niespotykane w innych gałęziach gospodarki. Taki jest
efekt dziejowej zmiany modelu
funkcjonowania społeczeństw
we wczesnej fazie rozwoju cywilizacji informacji.
Kolejne etapy tej rewolucji
nadejdą już wkrótce. Będą one
zaskakiwać swoją gwałtownością oraz zakresem wpływu na

życie nie tylko każdego z nas,
ale i myślicieli wciąż tkwiących w tradycyjnych paradygmatach. Trudno w tej sytuacji
oprzeć się refleksji nad jednym z podstawowych aksjomatów współczesnej ekonomii. Mówi on o tym, że źródłem bogactwa jest przede
wszystkim praca, kapitał
i renta gruntowa. W cywilizacji robotów pojęcie „praca” ma zupełnie inny wymiar
od tego, na którym zbudowano całą współczesną teorię zarządzania i ekonomii. Do tej
pory rządy nakładały na ludzi
podatki za pracę, a teraz stoją przed problemem opodatkowania algorytmów zarządzających cyfrowym światem
wartości. Dla inteligentnych
maszyn człowiek jest jedynie
jednym ze źródeł danych oraz
ich konsumentem.

Pieniądze za darmo

Oczywiście nie sposób przecenić rolę człowieka jako konsumenta danych, które otrzymuje on za „darmo”. Nie do
końca jest świadomy tego, że
pracuje bez wynagrodzenia,
np. dla właściciela ulubionego
serwisu społecznościowego
lub przeglądarki internetowej.
Warto zasygnalizować następstwa zbliżającego się upowszechnienia superszybkich
komputerów
kwantowych
oraz sieci neuronowych. Czas,
który dzieli nas od masowego

zastosowania tych osiągnięć
technologicznych, porównując do wcześniejszych „cywilizacyjnych kamieni milowych”
– wydaje się już tylko chwilą. Wtedy okaże się, że nawet
ubogie społeczeństwa, które
w wyścigu cybernetycznym są
autsajderami, staną przed dylematem, co zrobić z nadmiarem ludzi zbędnych.
Dziś, wyparci przez automaty eksperci i specjaliści
z wysokorozwiniętych krajów znajdują jeszcze zatrudnienie w uboższych rejonach świata. Jednak nie należy
mieć złudzeń. W konkurencji
ze sterowanymi algorytmami automatami, powszechnie
wykorzystującymi
sztuczną
inteligencję – ludzka wydajność i efektywność nie mają szans na wygrana. W końcu
nadejdzie czas, gdy te „starsze” i mniej zaawansowane
roboty trafią na uboższe rynki. Wtedy popyt na pracowników w krajach, gdzie głównym
atutem były niskie koszty pracy, zostanie drastycznie zredukowany.
Z drugiej strony, jak zauważa Martin Ford w przełomowej książce „Świt robotów”:
„W krajach takich jak Japonia, Polska czy Rosja, w których populacja spada, trudno
będzie unikać długich okresów stagnacji i deflacji, ponieważ to właśnie ludzie są głównym czynnikiem decydującym

Państwo jako „system transferów socjalnych i świadczeń”,
wobec coraz bardziej ograniczonych możliwości pozyskiwania środków, będzie musiało ograniczyć fiskalizm.
Zwłaszcza
opodatkowanie
ludzkiej pracy, która dziś jest
towarem luksusowym, obłożonym akcyzą, tak samo jak
alkohol czy wyroby tytoniowe. Wprowadzenie minimalnego, gwarantowanego przez
państwo dochodu bezwarunkowego dla każdego obywatela, oznaczać będzie całkowitą zmianę polityki finansowej
i społecznej. Jeden „zasiłek”
– „dochód gwarantowany” –
spowoduje likwidację wielu różnorodnych świadczeń.
To także rewolucja w sposobie
myślenia o systemie zapewnienia godziwych warunków
życia seniorom.
Biorąc pod uwagę prognozy demograficzne, jedynym rozwiązaniem dla anachronicznych systemów emerytalnych będzie jednakowe
świadczenie dla wszystkich
obywateli. Pieniądze na emerytury obywatelskie będą pochodzić wprost z budżetu. Już
dziś w Polsce finansuje się
w ten sposób np. emerytury
sędziów i prokuratorów. Jak
widać, jest to możliwe do zrealizowania. Obszar dotyczący
uwarunkowań przeprowadzenia takiej operacji na masową skalę, powinien być przedmiotem badań i analiz oraz
w miarę szybkich decyzji.
W cieniu pandemii i zagrożeń, które wynikają z kryzysu spowodowanego zamrożeniem gospodarki, politycy
wielu krajów dyskutują o czasowym wprowadzeniu dochodu gwarantowanego. Miałby to być sposób na ratowanie
poziomu życia i podtrzymanie
słabnącego popytu. Potraktowanie takiego powszechnego
„zasiłku” jako stałego źródła
utrzymania może spowodować więcej szkód niż pożytku. Roboty jeszcze nie zastąpiły pracy człowieka, a więc
wciąż aktualne jest stwierdzenie Miltona Friedmana: „jeśli płacicie ludziom za to, że
nie pracują, a każecie im płacić podatki, gdy pracują, nie
dziwcie się, że macie bezrobocie”.
Janusz Grobicki
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Czy unijny budżet powinien martwić
polskich rolników?
Propozycja dla Polski względem nowej unijnej perspektywy budżetowej na lata 2021-2027 opiewa w tym momencie na 170 mld euro. To o 6 mld więcej, niż Polska mogła wykorzystać w ramach poprzedniego budżetu. Ile środków z tej puli przypadnie rolnikom i czy mogą być oni zadowoleni z unijnej propozycji?
W ramach nowego budżetu
Polscy rolnicy mogą liczyć na
33,5 mld euro w siedmioletniej perspektywie. To i dużo,
i mało – jak zawsze bowiem
wszystko zależy od perspektywy. Punkt widzenia rolników jest tu jednoznaczny i zasadza się na krytyce planowania nie uwzględniającego
nowych strategii dla unijnego
rolnictwa. Środowiska rolnicze i przetwórcze podkreślają, że proponowana kwota to
wprawdzie bardziej korzyst-

na propozycja niż w latach poprzednich, ale wciąż o 9 mld
niższa aniżeli w poprzedniej perspektywie finansowej.
Trudno nie przyznać im racji.

Budżet na rolnictwo,
a Zielony Ład

Unijna strategia dla rolnictwa, czyli Europejski Zielony Ład, będzie wymagać od
gospodarzy
diametralnego przeformułowania finansów przedsiębiorstw rolnych.
Obowiązkowe przeznaczenie

25 procent powierzchni gruntów pod uprawy ekologiczne,
obligatoryjne roczne wyłączenie z produkcji 10 procent powierzchni użytków, czy ograniczenie możliwości stosowania nawozów to wyzwania,
które pociągną za sobą potężne straty finansowe odczuwalne najpierw przez samych
rolników, a później przez konsumentów. Chodzi o uczynienie Europy bardziej ekologiczną – praktyka może okazać się
jednak niezwykle brutalna.
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Zmuszenie Europejczyków
do zwiększenia zakupów produktów ekologicznych będzie
wiązało się z potencjalnym
wzrostem wydatków – żywność ekologiczna jest po prostu droższa. Aby uniknąć zbytnich podwyżek – jak twierdzą
liczni analitycy – mieszkańcy Starego Kontynentu zwrócą
się w stronę towarów importowanych. Towarów o niższej
niż obecnie jakości oraz niższej cenie, a jednocześnie nie
pochodzących z gospodarstw
unijnych. Spowoduje to drenaż środków i uzależnienie
europejskiego rynku konsumenckiego od największych
światowych dostawców żywności – Chin, USA czy Brazylii
czy – lokalnie – Ukrainy.
Właśnie o tym mówią rolnicy, kiedy domagają się przeformułowania obecnej propozycji. Szczególnie zdeter-

minowani w tym zakresie
są Polacy, którzy otrzymują
znacznie mniej środków z tytułu dopłat do rolnictwa niż
koledzy z zachodu kontynentu oraz – co szczególnie ważne w kontekście wspomnianej
ekologii – zmniejszyli w ostatnich 10 latach areał upraw
ekologicznych o 25 proc. Nowa
perspektywa budżetowa nie
uwzględnia niestety żadnych
rekompensat za straty poniesione w wyniku nowej strategii Zielonego Ładu, a te mogą
być ogromne.

Co może komisarz
Wojciechowski?

Warto przy tym pamiętać, że
zarzuty środowisk rolnych
nie powinny koncentrować
się na osobie komisarza Wojciechowskiego, który nie jest
tu jednym źródłem podejmowanych decyzji. Nowa strategia zakłada swoistą interdyscyplinarność, łączącą rolnictwo, klimat, bioróżnorodność
oraz kwestie handlowe. Za zagadnienia klimatyczne odpowiedzialny jest nieprzychylny Polsce – co nie jest tajemnicą – Frans Timmermans, za
umowy handlowe odpowiada były komisarz ds. rolnictwa
Phil Hogan, a za bioróżnorodność Stella Kyriakides.
Wypadkową decyzji tych
polityków są kolejne problemy
unijnego rolnictwa związane
ze stopniowym otwieraniem
się unijnego rynku na towary
spoza wspólnoty. Tymczasem
Unia Europejska powinna zapewnić impuls inwestycyjny
wspólnotowym rolnikom poprzez wprowadzenie bardziej
zwartego systemu ochrony
celnej i stopniowego ograniczania kontyngentów na przywóz artykułów rolno-spożywczych do UE.
Jacek Podgórski,
dyrektor Instytutu Gospodarki Rolnej

Uwaga, można odziedziczyć
zaległe składki ZUS
Sąd Najwyższy uznał, że trzeba zapłacić zaległe składki ZUS
za zmarłego małżonka. Jak wynika z treści orzeczenia, rozdzielność majątkowa nie chroni przed odpowiedzialnością za
zadłużenie zmarłego małżonka w ZUS w przypadku przyjęcia spadku po nim.
Okazuje się, że zniesienie
współwłasności pomiędzy małżonkami niekoniecznie chroni
współmałżonka przed zadłużeniem w ZUS zmarłego małżonka. Wszystko zależy jednak od
tego, czy i jak zostanie przyjęty
spadek po zmarłym. Tak wynika z jednego najnowszych orzeczeń Sądu Najwyższego, który szczególnie ważny jest dla

wdów i wdowców po osobach
prowadzących działalność gospodarczą.
Jak wynika z orzeczenia, o ile skutkiem zniesienia
wspólności majątkowej pomiędzy małżonkami będzie brak
majątku wspólnego, o tyle odpowiedzialność za zobowiązania publicznoprawne nadal będzie odnosić się do ogółu praw

majątkowych zmarłego, o których mowa w art. 922 KC.
Obciążające zmarłego należności z tytułu niezapłaconych
przez niego składek – według
stanu na dzień otwarcia spadku – będą zaś przechodzić jako
obowiązek majątkowy zmarłego, a więc jako dług spadku, na
spadkobierców, którzy przyjęli spadek, w granicach ich odpowiedzialności za ów dług –
uznał Sąd Najwyższy w orzeczeniu z 29 maja 2020 roku (sygn.
akt II UK 190/18).
Przyjęcie spadku stanowi oświadczenie woli spadkobiercy, które można złożyć
przed sądem w trakcie postępowania o stwierdzenie nabycia spadku lub przed notariuszem. Spadek można przyjąć

albo wprost albo z tzw. dobrodziejstwem inwentarza.
Przyjęcie spadku wprost
ma ten skutek, że spadkobierca przyjmuje spadek bez żadnych ograniczeń. Przejmuje też
długi spadkowe, za które odpowiada całym swoim majątkiem,
co ma ten skutek, że jeśli długi są wyższe, niż to co zostało
odziedziczone, to spadkobierca musi pokryć brakującą kwotę z własnego majątku. Przyjęcie spadku z dobrodziejstwem
inwentarza ogranicza odpowiedzialność za długi spadkodawcy tylko do wysokości wartości spadku. Z tym jednak, że
kodeks cywilny przewiduje, że
ograniczenie odpowiedzialności odpada, jeżeli spadkobierca
podstępnie pominął w wyka-

zie inwentarza lub podstępnie
nie podał do spisu inwentarza
przedmiotów należących do
spadku lub przedmiotów zapisów windykacyjnych albo podstępnie uwzględnił w wykazie
inwentarza lub podstępnie podał do spisu inwentarza nieistniejące długi.
Spadek można także odrzucić. Nie dziedziczymy wtedy po zmarłym, ale też nie odpowiadamy za jego długi spadkowe.
W kontekście orzeczenia Sądu Najwyższego, przed decyzją
w sprawie spadku warto się dobrze zastanowić. Szczególnie,
gdy nasz zmarły współmałżonek prowadził przed śmiercią
działalność gospodarczą.
Marek Kutarba
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Powszechny podatek cyfrowy w globalnej wiosce
Wykonanie wydatków budżetu państwa w okresie styczeń – maj 2020 r. wyniosło 183,0 mld zł, tj. 42,0% planu – poinformowało Ministerstwo Finansów. Skąd biorą się te pieniądze? Oczywiście to podatki, które wszyscy musimy płacić. Jednak
czy naprawdę wszyscy?
Truizmem jest już powtarzanie znanego cytatu o tym, że
„rząd nie ma żadnych własnych pieniędzy, a wszystkie, którymi dysponuje, pochodzą z kieszeni obywatela”.
Okazuje się, że państwo może mieć pieniądze nie opodatkowując pracy ludzi oraz ich
wydatków. Takim „zasobem”,
który jest zupełnie pomijanym w gorących dyskusjach
o źródłach finansowania wydatków budżetowych, są potencjalne dochody z „pracy”
robotów, sztucznej inteligencji oraz obszaru informacyjno-informatycznego. Nie dostrzega się tego strumienia
środków, które powinny służyć wszystkim, a ciągle pozostają w rękach światowych
korporacji oraz właścicieli coraz intensywniej robotyzowanych przedsiębiorstw. Sytuacja „postpandemiczna” albo,
nazwijmy ją „przejściową” –
między pierwszą, a druga falą
pandemii z pewnością wpłynie na wzrost wdrożeń rozwiązań szeroko kojarzonych
z rewolucją Industry 4.0.
Przedsiębiorcy, którzy posiadają jeszcze kapitał, mają umysł otwarty na innowacje oraz rozumieją otoczenie
gospodarcze, chętniej będą
decydować się na robotyzację i automatyzację procesów
biznesowych. Taki wybór wydaje się oczywistym w kontekście ciągłego zagrożenia
lock downem lub problemami
wynikającymi z konieczności
troszczenia się o los pracowników. Roboty nie biorą zwolnień lekarskich ani urlopów.
Nie opiekują się dziećmi, nie
zakładają związków zawodowych i nie protestują, gdy bezskutecznie domagają się podwyżki. Roboty pracują 24 godziny na dobę przez siedem
dni w tygodniu. Dzień i noc.
Perfekcyjnie. Nigdy nie odczuwają zmęczenia i dyskomfortu wynikającego z hałasu
lub działającej klimatyzacji.

Forma wyrównania szans

Wydajność i efektywność automatów jest nieporównywalnie wyższa niż ludzi. Wartość
dodana wytwarzana przez coraz „sprytniejsze” maszyny,
wielokrotnie przekracza tę,
którą są w stanie osiągnąć nawet najlepsi pracownicy. Produktywności zautomatyzowanych przedsiębiorstw nie da
się zwyciężyć na konkurencyjnym rynku przez żadną,

nawet najlepiej zarządzaną –
tradycyjną i opartą na ludzkiej
pracy firmą. Jeśli porównamy koszty pracy, okaże się, że
wraz z amortyzacją robotów,
ich właściciele coraz mniej
martwią się o wszelkiego rodzaju obciążenia. Inaczej jest
tam, gdzie zatrudnia się ludzi.
Optymiści będą z pewnością twierdzić, że roboty i tak
nas nie zastąpią, a rewolucja technologiczna, likwidując
wiele miejsc pracy, stworzy
nowe. To cześć prawdy. Trzeba zdać sobie sprawę z tego, że już w niedalekiej przyszłości większość powtarzalnych czynności, które w tej
chwili wykonują ludzie, zostanie przejęta przez roboty. Tego typu operacje dają się łatwo
opisać odpowiednimi algorytmami, które sterują wyposażonymi w sztuczną inteligencję maszynami.
Coraz bardziej efektywne
procesy uczenia maszynowego znacząco rozszerzają możliwości sztucznej inteligencji,
która bezwzględnie eliminuje ludzką konkurencję. Niebawem okaże się, że obok bariery demograficznej dodat-

kowym zmartwieniem będzie
nie brak rąk do pracy, ale nadmiar ludzi – zupełnie zbędnych. W krajach rozwiniętych
politycy i menedżerowie zauważają już ten problem. Zapóźnione w rozwoju technologicznym państwa w tej chwili
stają się „zastępczym” miejscem kontynuacji karier dla
wykluczonych przez automaty
„ekspertów” i „specjalistów”
z najbogatszych i najbardziej
nasyconych informatyką rynków pracy.

Teraz Netflix, a jutro
Google i Facebook?

Jak zauważył Martin Ford
w „Świcie robotów” – zautomatyzowane algorytmy finansowe odpowiadają za 70% wymiany handlowej na giełdach.
W gruncie rzeczy ludzie zostali już wyeliminowani z aktywności na rynkach kapitałowych. Teraz jedne algorytmy
próbują być sprytniejsze od
drugich. Tak zwane „rynki”,
na których aktywność ludzka
ogranicza się do odczytywania
danych, codziennie określają nam na przykład ceny walut, w których płaci się nam

za pracę. Być może jest to dostatecznie przekonujący argument w dyskusji o tym, czy
sztuczna inteligencja przejmie
kontrolę nad ludźmi.
W tej sferze jesteśmy już
od dawna od niej zależni. Zawody stanowiące niemal połowę wszystkich miejsc pracy w USA mogą zostać zautomatyzowane do 2035 roku. To
wszystko odbywa się w sytuacji, gdy podatki dla korporacji i ludzi zamożnych obniżane są do stawek minimalnych.
Nic więc dziwnego, że wąska, kilkuprocentowa grupa
najbogatszych ludzi na świecie przechwytuje ponad 90%
wszystkich dochodów, które
wytwarza ludzkość.
W dyskursie na temat tzw.
„podatku cyfrowego” najwięcej miejsca poświęca się gigantom internetowym. To przede
wszystkim Google, Facebook
i inne wielkie serwisy społecznościowe oraz globalne platformy e-commerce. Być może
dlatego koncentrują one uwagę polityków i ekonomistów,
ponieważ są im znane. Rzeczywisty, zupełnie niekontrolowany przez „zbiorową wy-

obraźnię” obszar kreowania
zysków przez algorytmy jest
znacznie bardziej powszechny, niż oceniają to specjaliści
od tworzenia i nakładania podatków. Czasem, zupełnie bezwiednie uda im się opodatkować „sztuczną inteligencję”.
Tak stało się w przypadku tzw.
„podatku bankowego”.

Regulatorzy światowego
bogactwa

Banki już dawno przestały być
instytucjami, które realizację swoich celów biznesowych
opierają na aktywności bankowców. Większość czynności
bankowych jest zalgorytmizowana. Operacje odbywają się
automatycznie. To wynik komunikacji nie ludzi, ale inteligentnych systemów informacyjno-informatycznych. Cała
analityka bankowa oraz obszar ryzyka, stały się domeną
systemów klasy business intelligence i big data. Ciekawe,
ile banków w Polsce przyspieszyło proces cyfrowej transformacji, aby optymalizować
koszty po wprowadzeniu „podatku bankowego”?
Gotówka powoli odchodzi
w przeszłość, a wymiana handlowa opiera się na transakcjach bezgotówkowych. Świat
jest coraz bliżej wykreowania globalnego, wirtualnego
pieniądza międzynarodowego. Gdy to wreszcie nastąpi –
z pewnością nie będzie nim
dotychczas wszystkim znana
waluta. Wstępem jest kariera
bitcoina, który coraz częściej
wzbudza zainteresowanie i lęk
rządzących światowymi finansami środowisk. Nobliwe
gremia
międzynarodowych
ekspertów, polityków i wielkie
organizacje gospodarcze deliberują od prawie dziesięciu lat
o konieczności wprowadzenia
tzw. podatku cyfrowego. Liczne zespoły naukowców przedstawiają analizy potencjalnych
dochodów z opodatkowania
popularnych przeszukiwarek
internetowych czy platform
społecznościowych.
Czas mija, nieubłaganie
potwierdzając, że tzw. „regulatorzy” nie są w stanie nadążyć ze swoimi „regulacjami”
za zwyczajnym życiem, którego w całości nie da się ująć
w zapisy ustaw. W przypadku
transformacji informacyjno-informatycznej i digitalizacji
gospodarki ułomność systemów biurokratycznych sprawia, że ludzka praca ciągle
stanowi podstawę dochodów
państw. Zyski kreowane przez
algorytmy, trafiają bez większych obciążeń do kieszeni
maleńkiej grupki światowych
wirtuozów bogactwa. Bogaci
stają się jeszcze bardziej bogatsi, a biedni ubożeją.
Janusz Grobicki

6 FORU M P OLSKIEJ GO SPODA RKI

26 czerwca 2020

Komisja Europejska zablokuje fuzję
koncernów PSA – Fiat Chrysler?

KE najwyraźniej podzieliła kategorię lekkich samochodów
dostawczych na kilka seg-

mentów, a komunikat prasowy wskazuje na mocną pozycję grupy w segmencie mniejszych pojazdów użytkowych,
a zdaniem Brukseli, konkurencja w tej kategorii jest już
mniejsza niż w segmencie samochodów osobowych.
KE argumentuje, że „rynek
lekkich samochodów dostawczych wydaje się charakteryzować stosunkowo wysokimi
barierami wejścia i ekspansji,
takimi jak na przykład potrzeba posiadania rozbudowanej
sieci usług, które nie mogą zostać utworzone szybko i łatwo.
Zatem wejście nowego gracza na rynek wydaje się mało
prawdopodobne”.
Komisja ma 90 dni roboczych na ustalenie, czy jej podejrzenia dotyczące fuzji są
uzasadnione. A dwaj producenci mogą zaproponować
„środki zaradcze”. Dyskretne
negocjacje ze służbami Komisji powinny zatem odbyć się
do 22 października, kiedy to
Bruksela będzie musiała podjąć ostateczną decyzję. Najbardziej prawdopodobnym rozwiązaniem, które rozwiałoby
obawy władz europejskich, by-

przez Socjalistyczną młodzieżówkę w Alicante, w którym zgilotynowano Mariano
Rajoya. Potem wszyscy pozowali uśmiechnięci do zdjęć
z odciętą „głową” ówczesnego premiera.
Rząd i PSOE zareagowały z przesadą, grożąc Partido
Popular, że wniesie skargę
do sądu w związku z rozpowszechnianiem na Twitterze,
na początku 2019 r., humorystycznego filmu, wyrażające-

go życzenie, by Sanchez odszedł, podobnie jak odeszły
inne ulubione postaci chłopca piszącego list.
To powtarzające się co roku wydarzenia, w których
tylko zmienia się nazwisko
poszkodowanego
polityka.
Tak więc w latach rządów Rajoya podobny materiał opublikowano również w mediach społecznościowych.
Ale makabryczne żarty nie
są niczym nowym. Jak pisa-

Komisja Europejska uważa, że fuzja koncernów samochodowych może budzić obawy dotyczące
konkurencji na rynku lekkich samochodów dostawczych w co najmniej 15 krajach.
Francuska PSA i Fiat-Chrysler (FCA) będą musiały udowodnić, że tak nie jest. Komisja Europejska wszczęła „dogłębne dochodzenie”
w sprawie fuzji producentów
samochodów, którzy po połączeniu stworzą czwartą największą grupę motoryzacyjną
na świecie.
Konkurencja obawia się
połączenia koncernów. Silna
pozycja obu grup w sektorze
pojazdów użytkowych została
zauważona, kiedy ogłoszono
plany fuzji pod koniec 2019 r.
Operacja miała trwać od 12 do
18 miesięcy.

34 proc. rynku

Obie grupy razem będą miały 34 proc. europejskiego rynku samochodów dostawczych:
PSA zdobyła 25 proc. rynku
dzięki produkcji Citroën Ber-

lingo, Peugeot Partner i Peugeot Expert, podczas gdy Fiat-Chrysler ma 9 proc. dzięki
Ducato, Doblo i Talento.
Jednak na całym rynku europejskim te dwie grupy nie
przekroczą progu 40 proc.,
ogólnie uznanego przez Komisję Europejską za niedopuszczalny.
KE w komunikacie prasowym napisała, że operacja połączenia obu koncernów może osłabić konkurencję w co
najmniej 15 krajach, w tym we
Francji, Wielkiej Brytanii,
Włoszech i Hiszpanii.
W szczególności konkurencja może zostać zakłócona we
Francji, według danych CCFA
(Komitet Francuskich Producentów Samochodów), PSA
i Fiat osiągnęli prawie 44 proc.
rynku lekkich samochodów dostawczych (LCV) w pierwszych

Jakobinizm europejskiej lewicy
Hiszpańska prokuratura zamierza złożyć wniosek o zbadanie i zidentyfikowanie autorów wideo nagranego w Maladze,
w którym ktoś strzela do zdjęć premiera Pedro Sancheza, wicepremiera Pablo Iglesiasa, ministra spraw wewnętrznych
Fernando Grande-Marlaski, minister Irene Montero i rzecznika Unidas Podemos (UP) w Kongresie Pablo Echenique.
Żarty w złym guście oraz te
makabryczne z udziałem premierów nie są nowością ani
też ideą „niedemokratycznej”

prawicy, jak sugeruje lewica.
W 2015 r. przywódcy i działacze PSOE uczestniczyli w wydarzeniu
zorganizowanym
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pięciu miesiącach 2020 r. Według szacunków firmy badawczej Kepler Cheuvreux, obie
grupy miałyby razem łącznie
ponad 45 proc. rynku we Włoszech i prawie 35 proc. w Hiszpanii.
„W wielu krajach PSA lub
FCA są już na szczycie rynku
lekkich samochodów dostawczych, a połączenie wyeliminowałoby jednego z głównych
konkurentów” – uważa Komisja Europejska. W większości
z 15 krajów, o których mowa,
przewiduje się skumulowany udział w rynku, a PSA –
Fiat-Chrysler miałby również
„najszerszą gamę marek i modeli wszystkich typów”.

Wysokie bariery wejścia

łoby wycofanie jednej lub kilku
marek w niektórych krajach.
Ale PSA i Fiat-Chrysler prawdopodobnie zdecydują się na
to rozwiązanie tylko w ostateczności.

Błyskawiczna reakcja

Obie grupy zareagowały błyskawicznie na ogłoszenie Komisji. Opublikowały komunikat, w którym informują,
że zamierzają „kontynuować
współpracę […] w tym samym
konstruktywnym duchu, który
zdefiniował projekt połączenia grup”. Koncerny zamierzają przedstawić KE – i pozostałym organom regulacyjnym
– istotne zalety fuzji dla swoich klientów, dla przemysłu
europejskiego i każdej z firm.
Potwierdziły tym samym swój
cel zakończenia operacji do
końca pierwszego kwartału
2021 r.
Koncerny PSA – Fiat Chrysler otrzymały już zielone światło na fuzję od organów
antymonopolowych
w dziewięciu krajach, w tym
w Stanach Zjednoczonych,
Chinach, Japonii i Rosji.
Katarzyna Stańko,

ło ABC w 2016 r., sama organizacja młodzieżowa PSOE
opublikowała na swoich portalach
społecznościowych
zdjęcie, na którym pokazała
liderów młodzieżówki w towarzystwie m.in. burmistrza
gminy Alicante Rafala Manuela Pinedy i kandydatki
do Senatu Nory Taj. Zdjęcie
ukazuje kilku radnych PSOE
w miejscowości Los Montesinos z odciętą głową Rajoya.
Źródło: abc.es

fpg 24 . pl 

26 czerwca 2020

FOR U M P O L S KI E J GO S P O DA R KI 7

Między wandalizmem a przepisywaniem
historii: szaleństwo antyrasizmu
Ruch antyspołeczny, który dotarł do Europy ze Stanów Zjednoczonych, niekiedy przekazywany przez środowisko uniwersyteckie, zagraża pomnikom i zabytkom, ale także literaturze, przemysłowi filmowemu i muzyce, pamięci o przeszłości,
również kulturze i historii Francji – pisze Jean-Christophe Buisson na łamach „Le Figaro”.
Po brytyjskim premierze Borisie Johnson i jego wypowiedzi: „Jestem bardzo ostrożny wobec wielkiej kampanii,
która ma na celu przerobienie jak w Photoshopie, całego
naszego krajobrazu kulturowego”, również po amerykańskim prezydencie Donaldzie
Trumpie, który stwierdził:
„Moja administracja nigdy nie
będzie rozważać zmiany nazw
naszych wspaniałych i legendarnych baz wojskowych”, teraz kolej na Emmanuela Macrona, który wkracza na szaleńczą arenę, jaka została
otwarta przez aktywistów ruchu #BlackLivesMatter. Trzeba zauważyć, że wypowiadając
powyższe słowa podczas swojego uroczystego wystąpienia,
prezydent Francji wyraził tym
samym życzenie ogromnej
większości Francuzów.

Ikonoklazm

Ten nowy swoisty ikonoklazm, który został importowany ze Stanów Zjednoczonych, przeszedł przez Antyle,
Wielką Brytanię i w szczególności przez Belgię, a który ma
na celu zniszczenie posągów,
czy pomników wybudowanych na cześć wielkich postaci z historii, a które są oceniane, do wyboru: albo jako rasistowskie, albo popierające
niewolnictwo czy kolonializm,
został potępiony przez prawie całą francuską klasę polityczną. Jednakże nie obyło się
bez zastrzeżeń. I tak niektórzy politycy po lewej stronie
sceny politycznej zastanawia-

ją się na przykład nad stosowością zachowania przed budynkiem Zgromadzenia Narodowego posągu Colberta,
cenionego ministra finansów
Ludwika XIV, ale także inspiratora Czarnego Kodeksu, kodeksu który ustalił w XVII wieku legalne ramy prawne dla
niewolnictwa. Do grona takich polityków zaliczyć można Jeana-Marca Ayraulta, byłego premiera, socjalistę, który nagle odzyskał pamięć po
tym, jak przez 26 lat siadywał
jako poseł w ławach sali imienia Colberta i po tym, jak bardzo często chadzał ulicą imienia Colberta w Nantes, w mieście, którego był burmistrzem
przez 23 lata…
Inni politycy zastanawiają się, czy nazwiska takie jak
Faidherbe, Bugeaud czy Gallieni, a więc nazwiska wojskowych biorących udział w kolonizacji Afryki, nie powinny
być wymazane z tablic ulic,
bez zważania na inne zasługi
tych osób chociażby podczas
I wojny światowej. Podobnie
trwa dyskusja nad postacią
Napoleona, który „przywrócił
niewolnictwo i gardził kobietami”. Słychać też zgrzytanie
zębami w kontekście Ludwika XIV, który pracował rzeczywiście w bardzo nikły sposób
nad utworzeniem porozumienia francusko-niemieckiego,
ale „zmusił” też protestantów
do ucieczki z Francji. Podkreśla się również fakt, że to generał de Gaulle był szefem
rządu tymczasowego, w okresie kiedy tłumiona była rebe-

lia w Sétif w Algierii, w maju
1945 r .

Odwieczna debata

Ta polemika, oprócz tego,
że ożywia odwieczną debatę
między pamięcią o przeszłości, a historią, to zaprasza do
koszmarnej zbiorowej skruchy („Nie wolno pozwolić człowiekowi, aby gardził całym sobą” – mawiał mądry Bossuet)
i zmienia kierunek uniwersalistycznego przekazu, jaki dotychczas niósł ze sobą dyskurs antyrasistowski. Ta debata, która emanuje z bardzo
poruszonych, ale mało reprezentatywnych mniejszości, jest
sterylna i niebezpieczna głównie z dwóch powodów: z jednej
strony dlatego, że nie ma końca; z drugiej strony, dlatego, że
otwiera drzwi do oczywistej
cenzury, ciągłego przepisywania historii i do opartej na winie negacji. Polemika ta zapowiada po prostu nadejście społeczeństwa totalitarnego, na
wzór tego opisywanego przez
George’a Orwella w powieści
1984 r., gdzie „książki zostały przepisane… przemianowano nazwy pomników, ulic oraz
budynków…”.
Ta polemika nie ma końca,
ponieważ nasze ulice, nasze
place i nasze parki są pełne
tysięcy pomników przywódców politycznych i wojskowych, których nasza epoka może rzeczywiście obwiniać za wszystko, począwszy
od śmierci ludzi im współczesnych, ponieważ tak, owszem,
na wojnie giną ludzie.

Niewykonalne zadanie

Ale obwiniać można również za gesty i słowa, które
w oczach współczesnej moralności czynią z określonych
osób potwory. Czy powinniśmy oczyszczać przestrzeń
publiczną z jakichkolwiek wizerunków mężczyzn czy kobiet, na których ciąży choćby
cień wątpliwości? Czy powinniśmy ich zastępować ludźmi nieskazitelnymi? Jeśli tak,
to kim? A przede wszystkim,
kto o tym ma decydować?
W imię czego, jakiej wartości,
jakiej niepodważalnej władzy
zwierzchniej?
Zadanie to jest niewykonalne. Historia nie jest manichejska, nie można jej mocno
upraszczać. Ona jest złożona, bo ci, którzy ją tworzą, są
tylko ludźmi, którym nieobce są sprzeczności, paradoksy, akty przemocy, czy jeszcze życzliwości, wady i cnoty.
Idąc tym tokiem rozumowania, żadna z wielkich postaci, które zostały uhonorowane poprzez wzniesienie
pomnika w ubiegłych dziesięcioleciach i stuleciach, nie
umknęłaby promotorom historii, ale nie tej przez wielką
literą H, ale tej aktualnie pisanej przy pomocy wielkiego
topora. I to nawet te postaci
historyczne, które wydawałyby się poza wszelkimi podejrzeniami.
To, co obserwujemy obecnie, to właściwie nic nowego.
Od lat niektóre stowarzyszenia próbują zakazać ponownego wydania komiksu Tintin w Kongo, argumentując,
że wizja czarnoskórych, którą przedstawia autor komiksu Hergé, jest rasistowska.
Możemy przyjąć taką ocenę,
ale tu podobnie, zakazując jakichkolwiek dzieł ilustrujących im współczesne czasy,
pod pretekstem, że są niestosowne, używamy metod bliskich metodom stalinowskim,
które polegały na wymazywaniu ze zdjęć rewolucyjnych
twarzy tych, którzy stali się
niewygodni – zaczynając od
Trockiego.
Stany Zjednoczone już weszły w ten cykl. I tak w 2018 roku zmieniono nazwę nagrody
literackiej imienia Laury Ingalls, nazwanej tak na cześć
słynnej małej dziewczynki z warkoczykami, której losy można było śledzić godzi-

nami w serialu „Mały domek
na prerii”.
Powód? Ta powieść autobiograficzna w ośmiu tomach,
autorstwa Laury Ingalls Wilder, która ukazała sie w latach 30. XX wieku, z bohaterką
o tym samym imieniu i nazwisku, niosła w treści „uczucia
antyamerykańskie i anty- murzyńskie”.
Co jest jeszcze bardziej
niesłychane, książki takie jak
„Huckleberry Finn”, „Chatka wuja Toma” i „Zabić drozda” autorstwa Harpera Lee
(jedna z ulubionych książek…
Baracka Obamy) zostały zaatakowane przez ruchy antyrasistowskie do tego stopnia,
że wycofano je z programów
szkolnych i bibliotecznych.
Z tego powodu, że rasistowskie postacie w tych powieściach używały słowa „murzyn” lub „czarnuch”. I nic nie
szkodzi, że tamte powieści,
opisując rzeczywistość, jednocześnie ją potępiały.
Czy wkrótce podobny los
czeka film Pancernik Potiomkin, Październik i wszystkie
świetne sowieckie filmy propagandowe? Czy przed emisją każdego westernu ukazującego Apaczów, Navajos
lub Siuksów jako okrutnych
i spragnionych krwi dzikusów, będzie emitować ostrzeżenia na temat charakteru pokazywanych obrazów? Czy
zamierzamy „doprecyzowywać” trzy czwarte wypowiedzi filmowych Clinta Eastwooda i Charlesa Bronsona? Czy
zabronimy filmu Mary Poppins, bo scena z kominiarzem
zaczyna jawić się jako przykład negatywnego postrzegania „blackface”? Czy będziemy organizować debaty
w tych stacjach telewizyjnych,
które mają w programie emisje serialu Północ-Południe
lub Diukowie Hazardu, którego bohaterowie jeżdżą pomarańczowym Dodgem Charger o imieniu „General Lee”
z umieszczoną na dachu flagą
Konfederacji?

Świętoszkowata
moralność

Każde ustępstwo w stosunku
do tego ruchu w głębi totalitarnego, a który przyozdobiony jest świętoszkowatą moralnością, będzie skutkować
kolejnymi ustępstwami. Będziemy preferowali, tak jak
paryskie kino Le Grand Rex
w przypadku filmu Victora
Fleminga, usunąć z repertuaru dzieło bez walki, po prostu
na prośbę jego dystrybutora
(Warner Bros), aby nie ucierpieć z powodu ataków oskarżających nas grup antyrasistowskich stowarzyszeń.
Źródło: Jean-Christophe Buisson/
Le Figaro
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Unia Europejska otwiera oczy
na kryzys demograficzny
Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen opublikowała analizę na
temat spadku populacji oraz starzenia się społeczeństwa, jakie odnotowywano przez ostatnie 30 lat w krajach Europy Wschodniej, ale także we Włoszech, Grecji i w Hiszpanii. Taka
ewolucja demograficzna ma potężne konsekwencje ekonomiczne, społeczne i polityczne.
Rok 2019 był rokiem, w którym po raz drugi z rzędu Unia
Europejska odnotowała więcej zgonów niż urodzeń. Nawet jeśli populacja europejska nadal nieznacznie rosła,
osiągając 513 milionów mieszkańców w przeddzień Brexitu,
to wynikało to jedynie z faktu, że saldo migracyjne było
dodatnie. Niektóre kraje, takie jak Irlandia, Szwecja, Dania czy Francja, nadal odnotowują naturalny wzrost (populacji), natomiast inne są
pod tym względem wyraźnie
w tendencji spadkowej.
Tak jest w przypadku krajów Europy Wschodniej, i to
od końca lat 80. Ostatnio podobnie jest też w krajach południowych, takich jak Włochy, Hiszpania czy Grecja. Jest
to trend o konsekwencjach
gospodarczych, społecznych
i politycznych, których znaczenia europejscy przywódcy
przez długi czas nie potrafili
poprawnie ocenić.

Ciekawy raport

Komisja Europejska po raz
pierwszy wprowadza do budżetu kopertę specjalnie poświęconą wspominanemu wy-

żej zagadnieniu, prezentując
przy okazji „raport na temat
wpływu transformacji demograficznej”.
Ten liczący około 30 stron
dokument przedstawia dosyć posępny opis ewolucji, jaka ma obecnie miejsce w sferze demografii. Według raportu, populacja UE, szacowana
na 447 milionów obywateli, po
tym jak od Europy odłączyła
się Wielka Brytania, znajduje
się w fazie stagnacji po tym, jak
przez pół wieku odnotowywała nieustanny wzrost. Czytamy
w nim, że oczekiwana długość
życia, począwszy od lat sześćdziesiątych XX wieku, wzrosła
o 10 lat, a współczynnik dzietności przez długi okres odnotowywał spadek, aby ostatnio
nieznacznie wzrosnąć. Podsumowując: jeśli obecny trend
demograficzny się utrzyma,
liczba Europejczyków powinna
zacząć spadać począwszy od
2030 roku, tak aby w 2070 roku
osiągnąć poziom 424 mln – co
oznaczałoby spadek o 5 proc.
na przestrzeni pół wieku.

18 proc. w dół

Prognozy te, rozpatrywane
w skali całego kontynentu,

oznaczają kilka problemów.
W sferze gospodarczej autorzy raportu szacują przede
wszystkim, że do 2070 r. UE
utraci około 18 proc. swojej populacji w wieku produkcyjnym. Zatroskani takim elementem hamującym
rozwój zamożności społeczeństwa, wspomniani ekonomiści wzywają do rozwijania aktywności zawodowej
kobiet oraz rozwijania szkoleń osób o niskich kwalifikacjach zawodowych, a także
do zachęcania seniorów, tzn.
osób w wieku od 55 do 64 lat,
do utrzymywania aktywności
zawodowej.
Jednocześnie prawie wcale nie zastanawiają się nad rolą, jaką mogłaby odegrać napływowa siła robocza, czyli imigranci. Przewidując, że
odsetek osób w wieku powyżej 65 lat osiągnie 30 proc. populacji na przestrzeni około
50 lat, ekonomiści podkreślają
potrzebę uwzględnienia faktu,
że wypłacane emerytury zaczną ciążyć na finansach publicznych. Dodatkowo raport
zwraca uwagę, że systemy
opieki zdrowotnej poszczególnych krajów będą musia-

fp g24.p l
ły zostać dostosowane do tego, że odsetek Europejczyków
w wieku powyżej 80 lat w całej populacji będzie rósł. Ten
odsetek do 2070 r., osiągnie
najprawdopodobniej poziom
13 proc. populacji.
Bardziej niż przed wspomnianymi ogólnymi danymi,
raport alarmuje przed losem
regionów, które odnotowują
wyludnienie. I tak w Bułgarii, w Rumunii, na Węgrzech
i w krajach bałtyckich mnóstwo wiosek stopniowo pustoszeje. Zjawisko to można tłumaczyć kumulacją
kilku czynników: współczynnikiem urodzeń, jaki nastąpił po upadku Bloku Sowieckiego, exodusem ze wsi do
miast oraz otwarciem granic
Europy Zachodniej, jaki miał
miejsce w 2000 roku.

Polityka prorodzinna

Natomiast warto zauważyć, że
kraje Europy Wschodniej nie
są już jedynymi dotkniętymi
tym demograficznym kryzysem. Współczynnik dzietności
odnotowywany na Półwyspie
Iberyjskim, w południowych
Włoszech czy jeszcze w niektórych regionach Grecji, nie
przekracza 1,25 dziecka na kobietę – co jest wynikiem dalekim od 2,1 dziecka na kobietę, a więc wynikiem, jaki byłby
niezbędny do zapewnienia zastępowalności pokoleń.
Według raportu Komisji
Europejskiej, 31 milionów Europejczyków zamieszkuje aktualnie strefy, które kumulują
szybki spadek populacji oraz
dochody, które w przeliczeniu

na mieszkańca są na poziomie
dużo niższym niż średnia europejska.
Niektórzy liderzy polityczni z krajów Europy Środkowej i Wschodniej od wielu lat
ostrzegają przed psychologicznym i politycznym wpływem wyludnienia, jakie ma
miejsce w ich krajach. – To zagrożenie strukturalne, praktycznie problem egzystencjalny – oceniał w wywiadzie dla
Financial Times, w grudniu
2019 roku, premier Chorwacji
Andrej Plenkovic.
Viktor Orban, premier Węgier, był pierwszym, który umieścił politykę rodzinną i wparcie liczby narodzin
w centrum swojego programu
politycznego.

Zestaw narzędzi

Autorzy raportu na temat demografii europejskiej nie tyle wzywają do działania
w celu odwrócenia głębokich
trendów, istniejących na obszarach dotkniętych wyludnieniem, ile do korygowania
najbardziej dotkliwych skutków takiego trendu demograficznego, poprzez wprowadzenie odpowiednich mechanizmów wsparcia.
W tym celu „odpowiedni zestaw narzędzi” powinien
wkrótce zostać zaproponowany państwom członkowskim,
a fundusz stymulacyjny ogłoszony niedawno przez przewodniczącą KE Ursulę von der
Leyen, może częściowo być
przeznaczony na realizację tego zadania.
Źródło: Cyrille Louis/Le Figaro

