
Uproszczenie prawa, czyli 
obietnica, która nie zrujnuje 
budżetu
Kamil Goral

Walka o prezydenturę trwa w najlepsze. Liczy się każdy głos, a to oznacza, że rośnie też ochota do składania hoj-
nych obietnic. Rafał Trzaskowski deklaruje, że podniesie kwotę wolną od podatku nawet do 30 tysięcy złotych (dla 
najmniej zarabiających) oraz da każdej rodzinie 10 tysięcy złotych na tak zwany ekoremont.

Wartość tych propozycji to dziesiąt-
ki miliardów złotych. Skąd wziąć na 
to pieniądze? To już chyba słodka ta-
jemnica kandydata. Czyni to jednak 
jego deklaracje mało wiarygodnymi, 
zważywszy że jednocześnie prezy-
dent Warszawy odżegnuje się od pod-
noszenia podatków oraz ograniczenia 
świadczeń w rodzaju 500 plus.

Są jednak obietnice, które kosz-
tują niewiele, przynajmniej jeśli cho-
dzi o środki, które musiałby przezna-
czyć na nie budżet państwa. Jedną z nich 
jest uproszczenia prawa, szczególnie zaś 

przepisów regulujących kwestie podat-
kowe. To postulat znany od lat i konse-
kwentnie zgłaszany przez środowiska 
biznesowe. Wzór mamy i wcale nie jest 
on daleko od nas. Najlepszym przykła-
dem do naśladowania jest tutaj Estonia, 
małe nadbałtyckie państwo, które robi 
furorę w międzynarodowych rankingach 
biznesowych, szczególnie w odniesieniu 
do podatków. Tamtejsza ustawa o podat-
ku VAT liczy 50 stron, podatek dochodo-
wy od osób fizycznych reguluje akt praw-
ny spisany na 48 stronach. Nic dziwnego, 
że Bałtowie tak dobrze wypadają w czoło-

wych światowych notowaniach. U nas te 
i podobne ustawy liczą po kilkaset stron. 
Nie powinno zatem zastanawiać, że pol-
ski przedsiębiorca musi spędzać ponad 
300 godzin w roku, aby rozliczyć się z fi-
skusem, tak przynajmniej wynika z ran-
kingu Doing Business.

Nad polskim systemem podatkowym 
trzeba zatem solidnie popracować. To 
zadanie, które wymaga determinacji i za-
angażowania, ale jednocześnie nie kosz-
tuje tyle ile obietnice Rafała Trzaskow-
skiego. Problemem w naszym kraju wca-
le nie jest wysokość danin publicznych, 

największą trudność wciąż stwarza nie-
jasne prawo, którego często nie rozumie-
ją sami urzędnicy. To tutaj przydałoby 
się wsparcie ze strony prezydenta, któ-
ry mógłby wspólnie z rządem zabrać się 
za zmianę tej sytuacji. Ale zmianę na po-
ważnie, polscy przedsiębiorcy nie czeka-
ją na kosmetykę i zastąpienie jednego la-
biryntu przepisów innym. Potrzebny jest 
reset, dobrze skonsultowany z przedsię-
biorcami, przemyślany i taki, który prze-
trwa dłużej niż okres vacatio legis. Prawo 
musi być stabilne, ale aby takim było, nie 
można go pisać na kolanie. Nie liczyłbym 
zatem, że zupełnie nowe ustawy podat-
kowe uda się uchwalić w pierwszych stu 
dniach nowej kadencji głowy państwa. 
Niech proces ich przygotowania potrwa. 
W zasadzie musi potrwać. Tyle że owo 
oczekiwanie powinno przynieść określo-
ny efekt. Nie 300 ale 30 godzin rocznie na 
rozliczenie podatków, taki cel warto so-
bie postawić. Trudne, ale nie niemożliwe.

To praca dla całego rządu, z resor-
tami finansów i rozwoju na czele. I tu-
taj współpraca prezydenta i większości 
parlamentarnej przynieść może znako-
mite efekty. To byłoby takie 500 plus dla 
przedsiębiorców. Może warto wysłać do 
nich jasny sygnał w tej sprawie, wielu 
z nich pewnie na to czeka.
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Przez koronakryzys  
przejdziemy łagodnie?
W tym roku będzie źle, ale nie bardzo źle. W przyszłym będzie 
już znacznie lepiej, ale jeszcze nie dobrze. Przyszłość polskiej 
gospodarki na tle innych krajów rysuje się względnie dobrze, 
przynajmniej w opiniach ekonomistów.

Złoty jest fundamentem polskiej gospodarki 
Szok, jakim był lockdown gospodarki wynikający z pandemii koronawirusa, zmienił zu-
pełnie trajektorie polskiej polityki pieniężnej. Od wielu miesięcy główna stopa procentowa 
NBP utrzymywała się na niezmienionym poziomie 1,5 proc. Wydawało się, że niebawem 
powinniśmy wejść w cykl podwyżek tego parametru ustalanego przez Radę Polityki Pie-
niężnej. Tak się jednak nie stało.

Aby nie dopuścić do załamania 
się kluczowych wskaźników 
makroekonomicznych, RPP na 
posiedzeniach między mar-
cem a majem obniżyła główną 
stopę do rekordowego pozio-
mu 0,1 proc. Działania władz 
monetarnych wywołały licz-
ne zastrzeżenia, a nawet ostrą 
krytykę ze strony części ko-
mentatorów. Jeden z zarzutów 
odnosił się do wpływu, jaki ten 
ruch wywoła na kurs złotego 
wobec najważniejszych świa-
towych walut. Wskazywano 
m.in. na fakt, że wartość hi-
potek rozliczanych we fran-
ku wynosi w przeliczeniu na 
złote niemal 100 mld. Skoko-

wy wzrost na parze CHF/PLN 
mógłby pogorszyć spłacalność 
tych kredytów, mocno uderza-
jąc w te banki, które mają ich 
w swoich portfelach najwięcej.

Rzeczywiście, złoty się osła-
bił, ale głównie ze względu na 
globalną sytuację gospodar-
czą, w okresach turbulencji 
frank przeważnie zyskuje na 
wartości. Niemniej po wyraź-
nym osłabieniu w marcu złoty 
zaczął odrabiać straty. Okaza-
ło się nawet, że jednym z celów 
władz monetarnych jest nie-
dopuszczenie do nadmiernego 
wzmocnienia krajowej walu-
ty, obawy z tym związane były 
przedmiotem dyskusji na po-

siedzeniu Rady Polityki Pie-
niężnej.

Jak wynika z opublikowa-
nych w czerwcu minutes (spra-
wozdania z dyskusji na posie-
dzeniu RPP), członkowie Rady 
wskazywali podczas majowych 
obrad, że zatrzymanie aprecja-
cji złotego powinno mieć pozy-
tywny wpływ na stabilność ma-
kroekonomiczną w Polsce.

„Ponadto, obniżka stóp 
ograniczy ryzyko dalszej apre-
cjacji złotego wobec głównych 
walut, która w sposób procy-
kliczny wzmacniałaby negatyw-
ny wpływ silnego spadku popy-
tu zagranicznego na dochody 
eksporterów, a przez to oddzia-

ływałaby negatywnie na aktyw-
ność i zatrudnienie w polskiej 
gospodarce. W konsekwencji, 
a także wobec oczekiwanej ni-
skiej aktywności oraz dynamiki 
cen za granicą, dalsza aprecja-
cja złotego zwiększałaby ryzy-
ko deflacji, co przy wyższym niż 
przed pandemią poziomie bez-
robocia byłoby niekorzystne dla 
stabilności makroekonomicz-
nej. Większość członków Ra-
dy zwracała uwagę, że obniżka 
stóp procentowych, wspiera-
jąc wszystkimi wskazanymi ka-
nałami wzrost aktywności go-
spodarczej, będzie ogranicza-
ła ryzyko spadku inflacji poniżej 
celu inflacyjnego NBP w hory-
zoncie oddziaływania polityki 
pieniężnej”

Problemem jest wciąż słaby 
popyt zewnętrzny, który skut-
kuje wyraźnym spadkiem pol-
skiego eksportu. Zbyt silny zło-
ty mógłby to zjawisko jeszcze 
spotęgować, w praktyce ruj-
nując polskie firmy działające 

na zagranicznych rynkach. To 
nie pierwszy raz, kiedy w sytu-
acji kryzysowej polityka kurso-
wa odgrywa bardzo ważną rolę. 
Podobnie było podczas ostatnie-
go kryzysu finansowego, któ-
ry następnie przeniósł się do 
realnej gospodarki. Polski zło-
ty uległ wówczas deprecjacji 
(osłabieniu), co przełożyło się na 
wzrost konkurencyjności nasze-
go eksportu i w znacznej mierze 
uchroniło Polskę przed recesją.

Ogromnym atutem, jakim 
dysponują obecnie decyden-
ci odpowiadający za politykę 
gospodarczą (w tym wypad-
ku chodzi o bank centralny), 
jest możliwość odziaływania 
na kluczowe agregaty makro-
ekonomiczne poprzez mecha-
nizm kursu walutowego. Po-
twierdza to, że własna waluta 
pozwala skutecznie i możliwie 
szybko reagować na nagłe szo-
ki, tych zaś w ostatnich latach 
nie brakuje.

Kamil Goral

Międzynarodowy Fundusz Wa-
lutowy nie ma wątpliwości: tnie 
prognozy globalnego wzrostu 
gospodarczego. Pandemia oka-
zała się dla mrożonych gospo-
darek bardziej toksyczna, niż 
pierwotnie sądzono. MFW prze-
widuje, że globalny spadek PKB 
wyniesie 4,9 proc. w 2020  r. 
Z kolei w 2021 r spodziewa-
ny jest wzrost światowego PKB 
o 5,4 proc. Przy tym należy pa-
miętać, że punkt odbicia będzie 
ustawiony tak nisko, jakiego 
świat od dawna nie widział. Pro-
gnozy PKB obniżono na ten rok 
niemal wszystkim krajom.

Grupa Coface w „Country 
and sector risks barometer” 
jest dosadna w swoich ocenach. 
Eksperci firmy są przekonani, 
że recesja będzie silniejsza niż 
nawet w 2009 r., czyli podczas 
poprzedniego, dużego świato-
wego kryzysu. PKB uśrednio-
ne wyniesie 4,4 proc., oczywi-
ście na minusie. Przyspieszenie 
wzrostu ekseprci widzą dopie-
ro w 2021 r. i oceniają nawet na 
+5,1 proc., niemniej PKB w USA, 
strefie Euro, Japonii i Wiel-
kiej Brytanii – pomimo ogrom-
nych pieniędzy wpompowa-
nych przez rządy do gospoda-

rek – pozostaną na poziomie od 
2 do 5 punktów niższym od tego 
z 2019 roku.

Kiedy wrócimy do 
normalności?
Czy straty uda się względnie 
szybko nadrobić?   Jest to wąt-
pliwe. Niepewność co do koro-
nawirusa wcale nie została roz-
wiana. Co rusz mówi się o spo-
dziewanej jesienią nowej fali 
pandemii. W takiej sytuacji fir-
my wstrzymują się przed inwe-
stycjami, kończąc tylko te roz-
poczęte, a przy tym starają się 
dopasować profil swojej dzia-
łalności do nowej rzeczywisto-
ści. Jest to oczywiście niełatwe.

Tymczasem straty w pro-
dukcji w niektórych sektorach, 
zwłaszcza w działalności usłu-
gowej i sektorach opartych 
o surowce energetyczne, są 
ogromne. Wymusiło to wpom-
powywanie miliardów eu-
ro i dolarów w gospodarki po-
szczególnych krajów przez 
banki centralne i rząd, zazwy-
czaj via banki, próbując w ten 
sposób osłonić sferę produk-
cyjną. Pozwoliło to tylko na od-
sunięcie w czasie nieuchron-
nych problemów: zwolnień 
oraz problemów z przepły-
wami pieniężnymi w firmach. 
Ze względu na słabą kondy-
cję firm mogą i zapewne po-
jawią się i w Polsce dawno nie 
widziane, poważne kłopoty ze 
spłatami kredytów. Także kon-
sumenckich.

W ocenie głównych ekono-
mistów Coface, do 2021 r. ska-
la niewypłacalności przedsię-
biorstw na świecie wzrośnie 
o jedną trzecią w porównaniu 
z 2019 r. Pomimo wsparcia ze 
środków publicznych dopie-

ro teraz przetoczy się fala upa-
dłości firm – przewidują eks-
perci Coface. Przejdzie ona 
przez wszystkie dojrzałe go-
spodarki: USA, Wielką Bryta-
nię, Japonię, Francję i Niemcy.

Także wiele gospodarek 
wschodzących mocno odczu-
je ekonomiczne konsekwen-
cje pandemii w nadchodzą-
cych miesiącach – wyrażanych 
spadkiem przychodów z tury-
styki, mniejszymi transferami 
od osób pracujących za grani-
cą, słabością nabywczą walut 
lokalnych oraz niższymi wpły-
wami z eksploatacji taniejących 
surowców podstawowych.

Także Agencja Fitch spo-
dziewa się spadku polskiego 
wskaźnika PKB o 3,2 proc. r/r, 
ale w 2021 r. wzrostu o 4,5 proc. 
a w 2022 r. o 3,3 proc. Agencja 
uaktualniła kwartalne progno-
zy aktywności gospodarczej 
w Polsce i inne wskaźniki ma-
kro. Po tej aktualizacji powia-
ło lekkim optymizmem. Auto-
rzy raportu szacują, że w II-IV 
kw. 2020 r. PKB Polski r/r wy-
niesie odpowiednio: -5,6 proc. 
(poprzednio szacowali -6,1 
proc.), -5,0 proc. (-5,2 proc.) 
i -3,3 proc. (-3,5 proc.). W tym 
samym raporcie agencja pod-
trzymała prognozę spadku 
światowego PKB w 2020 r. o 4,6 
proc., czyli  sytuację postrzega 
w lepszych barwach niż MFW.

Według ekspertów Coface, 
do poziomu sprzed pandemii 
nie powrócimy ani w tym, ani 
w 2021 r. 

Także OECD i S&P uważa-
ją, że Polskę czeka w tym ro-
ku recesja. Zdaniem Jerzego 
Kropiwnickiego ożywienie go-
spodarcze w przyszłym roku 
nie będzie wystarczająco sil-

ne, by nasz PKB był wyższy niż 
w 2019 roku.

Na horyzoncie inflacja
Faktem jest, że na Zachodzie 
Europy, do którego zalicza-
my w tym przypadku i Pol-
skę, ucieka się od dyskusji nt. 
wpływu ogromnych „luzowań” 
i akcji pomocowych na przy-
szłą inflację. Nie dopuszcza się 
też myśli o stagflacji, ale przez 
zamykanie oczu te zagroże-
nia nie znikną. Ważną kwestią 
pozostaje, w którym momen-
cie NBP zdecyduje się na serię 
podwyżek stóp podstawowych.

Piotr Kuczyński, zna-
ny i kontrowersyjny anali-
tyk i ekonomista, jest prze-
konany, że większość eks-
pertów przesadza w tym, jak 
bardzo COVID-19 zdemolu-
je gospodarkę. Dlatego nie 
dziwią go lepsze statystyki – 
dziś w Polsce, UE i na całym 
świecie widać lekkie ożywie-
nie w gospodarce. Chociaż – 
w jego opinii, z którą można 
się zgodzić, jaki jest faktycz-
ny stan polskiej ekonomii po-
każą dopiero dane GUS z lip-
ca i sierpnia. Z kolei Marcin 
Czaplicki, ekonomista PKO 
BP także nie bez racji uważa, 
że kluczowym czynnikiem, 
który zdecyduje o tempie od-
rodzenia gospodarczego, jest 
nadal sytuacja epidemicz-
na, a zatem element niezależ-
ny od gospodarki. Wyraźnie 
wyższy niż w kwietniu odczyt 
PMI nie przesądza, że polska 
gospodarka niedługo wyjdzie 
z recesji, ale jest kolejnym 
wskaźnikiem potwierdzają-
cym, że najgorsze ma już za 
sobą.  I oby tak było.

Robert Azembski
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Po ogłoszeniu zamrożenia go-
spodarki powiało grozą: ga-
stronomia straciła 75 proc. ob-
rotów, a jej czas wydawał się 
policzony. Szczególnie tych 
barów, restauracji i innych 
placówek gastronomicznych, 
które zdalny dowóz towarów 
traktowały tylko jako dodat-
kową część swojego biznesu 
albo nie miały go wcale. Tak 
wysokie spadki obrotów po-
zwalały przypuszczać, że bar-
dzo wiele lokali nie przetrwa 
lockdownu. Tym bardziej, że 
nie było wiadomo, jak długo 
epidemia potrwa.

Spadek obrotów
Kiedy 18 maja br. kawiarnie, 
restauracje i inne punkty ga-
stronomiczne otworzyły się 
na przyjęcie klientów, sprze-
daż była niższa niż przed ob-
ostrzeniami średnio o 30 proc. 
Najwięcej ucierpiały oczy-
wiście te placówki, które nie 
zorganizowany sprzedaży 
zdalnej, tam zanotowano aż 
50-procentowy spadek.

Według najnowszego ra-
portu Związku Przedsiębior-
ców i Pracodawców (ZPP) tak-
że lokale, które prowadziły 
sprzedaż na wynos i w dowo-
zie (w systemie tzw. delive-
ry), osiągały niewielkie obro-

ty, na poziomie 5–10 proc. 
w porównaniu z analogicznym 
okresem poprzedniego ro-
ku. W raporcie czytamy także, 
że polska gastronomia to po-
nad 76 tys. lokali, które gene-
rują blisko 37 mld zł dla krajo-
wego PKB. Rynek jest zdomi-
nowany przez małych i mikro 
przedsiębiorców. Duże bizne-
sy można policzyć na palcach 
jednej ręki. Branża gastrono-
miczna, w zależności od pory 
roku, zatrudnia blisko milion 
osób, głównie młodych ludzi. 
Niekorzystnie odbiły się na 
niej zakaz handlu w niedzie-
lę w galeriach, ostatni wzrost 
cen warzyw i owoców, pod-
wyżka akcyzy za alkohol, ale 
i znacznie mniejszy ruch 
w lokalach, brak także tury-
stów zagranicznych. A grozi 
jej przecież jeszcze wprowa-
dzenie tzw. opłaty cukrowej, 
która jest niczym innym jak 
kolejnym podatkiem.

To wszystko prawda. Jed-
nocześnie nie wolno zapomi-
nać, że branża uzyskała środ-
ki – częściowo bezzwrotne 
– z Tarczy Finansowej. Pie-
niądze są wykorzystywane na 
utrzymanie zatrudnienia. Do-
stała również dopłaty do pen-
sji pracowników, które wspar-
ły wypłaty za okres pandemii.

Nie wrócili na rynek
Przenieśmy się na chwilę na za-
chód Europy. Z szacunków Uni-
cre, portugalskiej firmy ob-
sługującą płatności bezgo-
tówkowe, wynika, że pomimo 
usunięcia restrykcji dla ga-
stronomii, obroty branży były 
o 60 proc. niższe wobec stanu 
z pierwszej połowy marca, czyli 
sprzed zamrożenia gospodarki. 
Właścicieli restauracji, barów, 
kawiarni oraz innych punktów 
gastronomicznych administra-
cyjnie zmuszono podczas lock-
downu do sprzedaży zdalnej. 
Kto nie chciał tego robić, mu-
siał zawiesić lub zamknąć dzia-
łalność gospodarczą. Dopie-
ro pomiędzy 3 a 17 maja rząd 
Portugalii pozwolił na obsłu-
giwanie klientów w ogród-
kach restauracyjnych, przy za-
chowaniu dwumetrowego dy-
stansu między konsumentami. 
Ale niemal co trzecia restau-
racja już nie wróciła na rynek. 
Ci, którzy przetrwali, otworzy-
li… o 65 proc. więcej placówek, 
niż przed zamrożeniem rynku. 
Wygląda, jakby COVID–19 po-
pchnął branżę do konsolida-
cji, wymuszając jednocześnie 
zmianę dominującego modelu 
obsługi gości na zdalną.

W trzy tygodnie po po-
nownym odmrożeniu wło-

skiego rynku restauracyjne-
go okazało się, że obroty by-
ły o 50 proc. niższe niż przed 
pandemią – podała federacja 
gastronomiczna Fipe. W re-
stauracjach przychody spadły 
o 54 proc., w barach – prawie 
o połowę. W ponad 30 proc. 
lokali gastronomicznych po-
żegnano się aż z połową pra-
cowników. Powód? Brak tu-
rystów, zwłaszcza zagranicz-
nych. Działalność otwartych 
po 4 maja restauracji i barów 
w Hiszpanii nie przełożyła się 
na wzrost ich obrotów. Prze-
trwało 62 proc. hiszpańskich 
placówek gastronomicznych, 
narzekając na mało klientów 
i niskie obroty, o połowę niż-
sze od analogicznego okresu 
poprzedniego roku. Winną nie 
jest tym razem głównie ab-
sencja turystów. Wraz z roz-
luźnieniem restrykcji gastro-
nomia przeniosła się na pla-
że lub w okolice kąpielisk, do 
których sami krajowcy przy-
zwyczaili się podczas lock-
downu.

Chęć odbicia
Koronawirusowe mrożenie 
rynku gastronomicznego po-
traktowało naszych zachod-
nich sąsiadów brutalniej. Po 
części można to oczywiście 
przypisywać faktowi, że Wło-
chy, Portugalia, a szczegól-
nie Hiszpania, żyją z turysty-
ki bardziej, niż mająca dostęp 
do zimnego morza, mniej-
szej ilości walorów turystycz-
nych i tylko części Tatr Polska, 
a udział w tych krajach tury-
styki w wytwarzaniu PKB jest 
wyraźnie wyższy. Może też ich 
osłonowe działania były mniej 
skuteczne od naszych „tarcz”? 
A może strach ludzi przed sto-
łowaniem się poza domem jest 
jeszcze większy niż w Polsce?

To zrozumiałe, że polscy 
restauratorzy chcą się od-
bić po trzymiesięcznym za-
stoju. W niektórych loka-
lach, szczególnie sieciowych 
i w większych miastach, ceny 
wzrosły niewiele. Właścicie-
le usprawiedliwiają podwyż-
ki koniecznością zachowy-
wania wciąż obowiązujących 
obostrzeń. Choćby zakupem 
dodatkowych środków sani-
tarnych, ale przede wszystkim 
ograniczeniami co do licz-
by gości, limitowanym i rzad-
szym rozstawieniem stolików. 

Analizując dane Eurostatu 
za 2019 r., widać, że w polskich 
restauracjach ceny sięgnęły 
75  proc. średniej europejskiej. 
To dużo. Szczególnie bio-
rąc pod uwagę mniejszą war-
tość nabywczą średniej pen-
sji Polaka. Nie wszyscy polscy 
restauratorzy są powściągli-
wi w ustalaniu cen. Pieniądze 
z „tarcz” zostały wzięte. Ale 
jeszcze nie zaczął się w pełni 
sezon, a znad polskiego mo-

rza i polskich gór dochodzą 
wieści o horrendalnych ra-
chunkach potwierdzonych 
dowodami w postaci parago-
nów. Tak drogo jeszcze nie by-
ło! Cóż, niektóre lokale w taki 
właśnie sposób próbują wyko-
rzystać „swoje pięć minut”, ja-
kie przyniósł sezon wakacyjny. 
Na szczęście w taki sposób nie 
działa cała branża. Pozosta-
je wiele lokali, które nie ma-
ją komfortu tłumu turystów 
i dla których każda pomoc, 
każda ulga będzie na wagę 
złota. Przedstawiciele sekto-
ra gastronomicznego słusznie 
zwracają uwagę, by nie spoglą-
dać na całą branżę przez pry-
zmat praktyk tylko tych przed-
siębiorców, którzy wykorzy-
stując sytuację, windują ceny 
do horrendalnych rozmiarów.

Co z VAT-em?
W liście otwartym do premie-
ra ZPP zawarł apel o wpro-
wadzenie jednolitej, 8-proc. 
stawki VAT na wszystkie usłu-
gi gastronomiczne. Propozy-
cja ta uporządkowałoby po-
datki i na pewno pomogła 
sektorowi gastronomiczne-
mu. Bo pomimo odmroże-
nia restauracji, klienci omija-
ją lokale. Faktem jest też, że od 
początku czerwca u naszych 
niemieckich sąsiadów obni-
żono podatek VAT (Mehrwert-
steuer) z 7 do 5 proc., m.in. na 
jedzenie na wynos, do hoteli 
i restauracji. 

Na razie jednak jest, jak 
jest. Restauratorzy mogliby 
pochylić się we własnym za-
kresie nad stosowanymi przez 
siebie marżami. Marża ga-
stronomiczna dodawana jest 
do kosztu wytworzenia porcji 
potrawy czy jednostki wyro-
bu gastronomicznego, np. 1 kg 
szynki, do ceny zakupu towa-
rów sprzedawanych w formie 
nieporcjowanej, np. butel-
ki piwa lub porcjowanej (np. 
szklanki soku) czy do kosztu 
zestawu przygotowanego na 
imprezę. Marżą można opero-
wać. Nie jest to wielkość stała, 
tylko procentowo określana 
i zależy głównie od szerokości 
oferty gastronomicznej, jako-
ści obsługi i lokalizacji lokalu 
gastronomicznego, czyli tzw. 
kryteriów miękkich. General-
nie im mniejsza konkurencja, 
tym można (ale nie trzeba) na-
liczać wyższą marżę. 

Nadchodzą dwa miesią-
ce największego sezonu tury-
stycznego. Również uczniowie 
i studenci żegnają naukę aż do 
września. Jeśli epidemia nie 
zyska wyraźnie na sile, można 
spodziewać się zdjęcia ostat-
nich obostrzeń. To zazwyczaj 
jest dobry czas dla branży ga-
stronomicznej. Ten nie musi 
taki być, warto więc pochylić 
się nad postulatami tej branży.

Robert Azembsk

Jak pomóc branży gastronomicznej  
przetrwać koronakryzys
Chociaż przedstawiciele branży przestrzegają przed zapaścią niedogrzanego po zdjęciu je-
dynie części tylko obostrzeń rynku i wtórują im ekonomiści, są pewne podstawy, by twier-
dzić, że placówki gastronomiczne poradzą sobie. Nie zmienia to faktu, że państwo może, 
a nawet powinno prowadzić racjonalną politykę fiskalną i nie dokładać gastronomii no-
wych ciężarów.
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Banki nie są świętymi krowami
Małe i średnie przedsiębiorstwa liczą na to, że sektor finansowy nie porzuci ich w kryzysie, 
a nad chęcią wyżyłowania za wszelka cenę zysków, do którego przyzwyczaili się przez lata ak-
cjonariusze banków, przeważy chęć utrzymania dobrych relacji i wspólnego radzenia sobie 
w koronawirusowym kryzysie. Chociaż wielu przedsiębiorców wzruszy w tym momencie ramio-
nami, uśmiechając się sceptycznie, jest jednak nadzieja.

Z uznaniem należy ocenić 
przedłużenie przez banki do 
końca września terminu obo-
wiązywania tzw. moratorium 
pozaustawowego, czyli skła-
dania przez firmy wniosków 
o wakacje kredytowe. Spróbuj-
my uwierzyć, że banki zgodziły 
się na to, zapewne bez entuzja-
zmu, ale nie wyłącznie pod na-
ciskiem decyzji Europejskiego 
Urzędu Nadzoru Bankowego. 
Zdecydowały się na odłoże-
nie części swoich przychodów 
na przyszłość. Mimo skarg na 
obciążenie podatkiem banko-
wym i obaw o to, że pogorsze-
niu ulegnie sytuacja finansowa 
sporej grupy przedsiębiorców, 
czyli ich klientów.

Co dla firmy 
z moratorium?
Stanowisko banków zostało 
wypracowane „pod patrona-
tem Związku Banków Polskich, 
w ramach uzgodnień z banka-
mi-członkami ZBP i w związku 
ze stanem pandemii koronawi-
rusa SARS-CoV-2”. Ponieważ 
bankami-członkami jest lwia 
część banków w Polsce, moż-
na przyjąć, że za przedłuże-
niem moratorium były wszyst-
kie banki, łącznie z bankami 
spółdzielczymi. Moratorium 
obowiązuje dla instrumentów 
pomocowych udzielanych od 
13  marca 2020 r. do 30  wrze-
śnia 2020 r., a MŚP mogą wy-
stępować o odroczenie spłat 
rat kapitałowych lub kapitało-
wo-odsetkowych w trybie au-
tomatycznym lub uproszczo-
nym na maksymalnie 6 mie-
sięcy (niezależnie od liczby 
złożonych wniosków przez da-
nego klienta).

Do końca maja firmy zło-
żyły 109 tys. wniosków o tzw. 
pozaustawowe wakacje kre-
dytowe, do dziś – ponad 
110 tysięcy. ZBP twierdzi, że 
banki rozpatrzyły pozytyw-
nie 86  proc. tych wniosków. 
Łączna kwota odroczonych 
rat miała wynieść ok. 18,2 mld 
zł i wartość ta niewątpliwie 
robi wrażenie.

– Jeśli klient miał morato-
rium na trzy miesiące i teraz 
na początku lipca chciałby je 
przedłużyć o kolejne trzy, to 
musi złożyć ponownie wnio-
sek. Trzeba pamiętać, że mak-
symalny termin odroczenia 
spłaty rat to 6 miesięcy. Jeśli 
ktoś już wykorzystał te 6 mie-
sięcy, to nie ma już upraw-
nienia w ramach moratorium 

– informuje Tadeusz Białek, 
wiceprezes Związku Banków 
Polskich.

Istnieje możliwość (ale nie 
obowiązek) przedstawienia 
przez firmę dodatkowego za-
bezpieczenia kredytu, w tym 
m.in. gwarancjami BGK. Z sy-
gnałów, które do nas napły-
wają od firm, wynika jednak, 
że owa „możliwość” w prakty-
ce potrafi się zamieniać w do-
tkliwą konieczność. Żeby fir-
ma utrzymała korzystne dla 
siebie warunki, musi wykupić 
np. kosztowną polisę na ży-
cie czy inny, zazwyczaj zbędny 
jej produkt bankowy. W takiej 
sytuacji atrakcyjność wakacji 
kredytowych maleje i korzyść 
tego całego rozwiązania sta-
wia pod dużym znakiem za-
pytania.

Wielokierunkowe ruchy?
Krzysztof Pietraszkiewicz, 
prezes ZBP, mówił jeszcze 
w maju o „pewnych, wielo-
kierunkowych ruchach”, które 
mieli robić przedsiębiorcy po 
wejściu w życie antykryzyso-
wej Tarczy finansowej: „Część 
klientów indywidualnych 
i przedsiębiorców podejmu-
je decyzje kolidujące. Wycofu-
ją swoje wnioski o przesunię-
cie harmonogramu spłat kre-
dytów dlatego, że spodziewali 

się gorszej sytuacji, a ona się 
nie ziściła. Miejsca pracy i wy-
nagrodzenia zostały utrzyma-
ne. W niektórych przypadkach 
wyraźnie widać, że klienci – 
szczególnie przedsiębiorcy – 
uzyskali już lub są w trakcie 
uzyskania ulgi z ZUS i korzy-
stają z preferencyjnego syste-
mu podatkowego, do tego ne-
gocjują nowe umowy ze swo-
imi partnerami biznesowymi, 
a mimo tego wszystkiego do-
konują zmian w składanych 
wnioskach do banków”.

Trochę dziwne te dywaga-
cje o „wielokierunkowych ru-
chach”. Przyjmijmy, w dobrej 
wierze oczywiście, że Pie-
traszkiewicz nie sugerował, iż 
przedsiębiorcy próbowali coś 
„zachachmęcić” przy okazji 
korzystania z dobrodziejstw 
tarcz antykryzysowych. Ot, 
zwyczajnie, na początku był 
większy bałagan niż zwykle 
i już się to „wyprostowało”.

Czego boją się banki?
Banki zazwyczaj nie boją się 
niczego i nigdy. Czasem tyl-
ko udają lęk, czy przez swoich 
przedstawicieli demonstru-
ją „zatroskanie”, by uzyskać od 
państwa jakieś dodatkowe ko-
rzyści albo przykryć preten-
sje klientów. Szczególnie te 
duże, sieciowe i międzynaro-

dowe organizacje finansowe, 
przyzwyczaiły się do ponad-
przeciętnych żniw na polskim 
rynku. Faktem jest też, że już 
w pierwszym miesiącu trwa-
nia pandemii wartość kredy-
tów zagrożonych, a nie spłaca-
nych należycie od 90 dni – jak 
poinformował Bankowy Fun-
dusz Gwarancyjny – wzrosła 
o 2,5 mld zł. Z tego aż 1,4 mld 
zł to kredyty udzielone fir-
mom. Komitet Stabilności Fi-
nansowej, takie specjalne gre-
mium powołane z udziałem 
sektora bankowego, mówi na-
wet o „credit crunch” czyli – 
w uproszczeniu – zapaści, za-
walenia się rynku kredytów 
dla firm. Bo jeśli klienci, któ-
rzy odroczyli raty, nie wznowią 
ich spłacania, a do nich dołączą 
jeszcze następni, nie dający ra-
dy obsługiwać zadłużenia, złe 
kredyty przygniotą banki. Te 
zaś mogą odwrócić się od swo-
ich klientów, a koszty kryzy-
su kredytowego w postaci ko-
nieczności utworzenia rezerw 
celowych przerzucać wyłącz-
nie na firmy. A gdzie było wła-
ściwe zarządzanie przez banki 
ryzykiem kredytowym, gdy by-
ła ku temu pora?

Faktem też jest, że ban-
kom dało popalić trzykrot-
ne obniżenie stóp procen-
towych przez bank central-
ny, zaś maksymalną wysokość 
odsetek pobieranych od kre-
dytów ogranicza ustawa an-
tylichwiarska. Hamuje im to 
drogę do wypracowywania 
wysokich zysków.

Chociaż ZBP alarmuje 
o szybkim przyrastaniu w ban-
kach złych kredytów, być mo-
że nawet 2,5-krotnie w ciągu 
dwóch lat, oraz o spadku zy-

sków banków „nawet o kilka-
dziesiąt procent”, w samym 
środowisku bankowym nie 
wszyscy podzielają to „czar-
nowidztwo”. Kierujący od lat 
Gdańską Akademią Bankową 
wiceprezes IBnGR prof. Leszek 
Pawłowicz mówił na tegorocz-
nym Europejskim Forum Fi-
nansowym, że co prawda „sza-
cunki pogorszenia portfela 
kredytowego są dość pesymi-
styczne, ale ich zmaterializo-
wanie może nastąpić w przy-
szłym roku”. Dopiero w przy-
szłym roku. Może…

Zmiana myślenia
Nie ma co dramatyzować. 
Tym bardziej, że krajowy sek-
tor bankowy ma dobry bu-
for kapitałowy. Zarabiał do-
tąd, od 20 lat z górą, rokrocz-
nie po kilkadziesiąt miliardów 
złotych netto. Na pogorsze-
nie się jakości portfela kredy-
towego na skutek kryzysowego 
spowolnienia gospodarki nie-
które banki mają odpowiedź 
taką, jak zwykle: niech zapła-
cą klienci. Rosną więc marże 
nowo udzielanych kredytów. 
Mnożą się przychody „pozaod-
setkowe”, czyli różne prowizje 
i opłaty. Zwiększają się naciski 
na wykupywanie dodatkowych 
i kosztownych produktów. Ma-
leje wartość kredytu, który fir-
ma może dostać. Branże, które 
szczególnie ucierpiały wsku-
tek COVID-owej zapaści, ta-
kie jak turystyczna, hotelar-
ska czy gastronomiczna, trafi-
ły wręcz w niektórych bankach 
na „czarną listę”. Czyli listę 
klientów, którym kredytu nie 
należy udzielać.

Potrzebna jest zmiana my-
ślenia. Naprawdę to nie jest 
tak, że bank musi zawsze 
„swoje” zarobić. Nawet kosz-
tem klienta, kosztem firmy, 
z którą od lat dobrze współ-
pracuje, kosztem całego sek-
tora, czy zagrożonej branży. 
Kosztami kryzysu powinno się 
dzielić tak, jak w czasach pro-
sperity dzieli się zyskami. Jest 
jednak szansa, że taki sposób 
rozumowania dotrze także do 
bankowców.

ZBP mówi o „rewitalizo-
waniu”, a w razie potrzeby 
„restrukturyzowaniu” firm. 
– Zaproponujemy takie in-
strumentarium, by nie do-
szło do „credit crunchu”. Będą 
to m.in. dodatkowe narzędzia 
restrukturyzacyjne dla firm, 
bo te obecne są niewystar-
czające. Narzędzia, które będą 
mogły pomóc firmom i całym 
branżom poszkodowanym 
skutkami pandemii. Oczeki-
walibyśmy jednak pewnej li-
beralizacji podatku bankowe-
go, co pomoże z kolei sektoro-
wi – dodaje prezes Białek.

To też weźmy za dobrą mo-
netę. Czekamy na konkrety.

Robert Azembski
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Dlaczego social media są dziś strategicznym narzędziem 
komunikacji z klientem
Budowanie lojalności wobec marki jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na sukces przedsiębiorstwa. Spo-
sób prowadzonej komunikacji z grupą docelową za pośrednictwem odpowiednich narzędzi promocyjnych, odgrywa kluczową ro-
lę w budowaniu wierności wobec marki. Jednym z najbardziej efektywnych kanałów nawiązywania więzi z klientami są media 
społecznościowe.

Podstawowym elementem 
wartości marki wobec konsu-
mentów jest zaufanie. W han-
dlu elektronicznym, który 
nabiera coraz większego zna-
czenia, wpływ na zaufanie 
mają takie czynnik, jak po-
lityka bezpieczeństwa danej 
marki w sieci, ochrona da-
nych osobowych konsumen-
tów na stronie internetowej 
e-sklepu oraz proces dostar-
czania produktu do finalnego 
odbiorcy.

Jednak we wszelkich kon-
taktach – niezależnie od te-
go, czy dotyczy to firmy, czy 
relacji prywatnych – zaufanie 
powstaje w procesie komuni-
kacji. Media społecznościowe 
stworzyły możliwość bezpo-
średniej rozmowy między do-
stawcami i klientami. Stały się 
także forum wymiany infor-
macji i opinii oraz miejscem, 
w którym każdy może w cza-
sie rzeczywistym skomento-
wać aktualne wydarzenia lub 
publikowane informacje. Wi-
zerunek kształtowany w so-
cial mediach oraz zamiesz-
czane tam rekomendacje są 
podstawowymi czynnika-
mi tworzącymi obraz przed-
siębiorstwa w zbiorowej wy-
obraźni.

Wszechmoc hejtu?
Wiele organizacji obawia się 
obecności w mediach spo-
łecznościowych. Podstawo-
wym argumentem uzasadnia-
jącym taką postawę jest obawa 
przed tzw. hejtem. Takie prze-
konanie jest absolutnie nie-
uzasadnione. Brak własnego 
profilu nie zabezpiecza przed 
komentarzami w mediach 
społecznościowych. Wystar-
czy, że są tam nasi klienci, 
znajomi i partnerzy bizneso-
wi. Ich opinie o nas, bez moż-
liwości naszej reakcji, komen-
tarza, a nawet zgody – mogą 
być publikowane i komento-
wane przez wszystkich.

Jeśli nie mamy profilu w da-
nym medium społecznościo-
wym, to nie wiemy nawet 
o tym, że jesteśmy podmio-
tem wielu publicznych dysku-
sji. Jeśli ich treść sprzyja inten-
cjom wyrażanym przez kre-
owany przez nas wizerunek, 
to taka sytuacja może cieszyć. 
Inaczej jest, gdy poddawani je-
steśmy krytyce. Nie możemy 
zaprezentować swojego sta-
nowiska, bronić się lub wyja-
śnić ewentualnego nieporozu-
mienia. W ten sposób można 
utracić dobrą reputację, bu-
dowaną często latami przy za-

angażowaniu wielu sił i kosz-
tem dużych nakładów finanso-
wych. Trudno mieć pretensje 
do klientów, którzy nie szczę-
dzą nam krytyki, skoro sami 
zdecydowaliśmy, że nie chce-
my się z nimi komunikować.

Wielkie obawy przed hej-
tem powinny ustąpić wobec 
ryzyka, które wynika z za-
niechania działań w obszarze 
mediów społecznościowych. 
Przede wszystkim są to stra-
ty wizerunkowe, ale również 
i marketingowe. Z racji ko-
munikacyjno-informacyjnego 
charakteru – media społecz-
nościowe są jednym z najbar-
dziej efektywnych i skutecz-
nych kanałów komunikacji 
marketingowej. Efektywność 
wynika nie tylko z walorów 
marketingowych. Wszelkiego 
rodzaju działania promocyjne 
w social mediach nie wymaga-
ją tak wielkich budżetów, jak 
w przypadku kampanii tra-
dycyjnych. Skuteczność social 
media marketingu wynika nie 
tylko z wykorzystania algo-
rytmów, ale również z możli-
wości bezpośredniego dotar-
cia do grup zainteresowanych 
naszą ofertą. Z tego względu 
kontakt z klientem, którego 
„znamy” z portalu społeczno-

ściowego, przypomina sprze-
daż bezpośrednią. Wszystkie 
atuty akwizycji mogą być wy-
korzystane w procesie przed-
stawiania oferty oraz realiza-
cji pozostałych faz sprzeda-
ży, łącznie z przedstawieniem 
kontraktu do zatwierdzenia, 
umowy lub zamówienia.

Komunikacja strategiczna
„Wyznawcy lęku przed hej-
tem” powinni wiedzieć, że 
media społecznościowe dają 
wiele możliwości eliminowa-
nia takich wynaturzeń. Z dru-
giej strony, social media są nie 
do przecenienia w sytuacjach 
kryzysowych. Zarządzanie ko-
munikacją kryzysową z po-
minięciem mediów społecz-
nościowym może przesądzić 
o strategicznym sukcesie lub 
klęsce organizacji.

Publiczność zainteresowa-
na sensacyjnymi informacja-
mi, coraz częściej jako pierw-
sze, wiarygodne źródło wie-
dzy o aktualnościach, traktuje 
właśnie swoje media społecz-
nościowe. Brak możliwo-
ści dwustronnej komunikacji 
z klientami, gdy poszukuje on 
wiadomości o tym, co się u nas 
dzieje, sprawia, że jesteśmy 
zdani na to, co inni o nas piszą. 

Może się zdarzyć, że ton kry-
zysowej narracji będą nadawać 
nasi zawistni konkurenci. Upo-
wszechnianie nieprawdziwych 
informacji – tzw. „czarny PR” 
już nieraz był przyczyną strat, 
a nawet bankructwa rynko-
wych liderów. Żeby takich sy-
tuacji uniknąć, nie należy kon-
centrować się jedynie na po-
tencjale marketingowym social 
mediów. Warto uwzględnić 
ich specyfikę w systemie ko-
munikacyjno-informacyjnym 
przedsiębiorstwa, a zwłaszcza 
w strategii zarządzania kryzy-
sowego.

Jak podaje socialpress.pl, 
w Polsce z Internetu korzy-
sta 30,63 miliona osób. Stano-
wi to 81% całkowitej populacji 
i o 263 tysiące (+2,3%) osób wię-
cej w stosunku do ubiegłego ro-
ku. Aktywnymi użytkownika-
mi mediów społecznościowych 
jest 19 milionów osób, a więc 
połowa całkowitej populacji na-
szego kraju. Prawie wszyscy, bo 
aż 97% z nas eksploruje social 
media korzystając z urządzeń 
mobilnych. W 2019 r. do sie-
ci społecznościowych dołączy-
ło 1,4 mln (+7,8%) polskich użyt-
kowników.

Liczby wskazują na ol-
brzymi, gotowy do zagospo-
darowania potencjał mar-
ketingowy i biznesowy sie-
ci społecznościowych. Polscy 
przedsiębiorcy powinni śmie-
lej wykorzystywać ten ka-
nał do promocji i komunikacji 
z klientami. Niestety, śledząc 
profile wielu przedsiębiorstw 
i organizacji – na przykład 
na Facebooku – często trud-
no oprzeć się wrażeniu, że ich 
właściciele zapomnieli o ich 
istnieniu. Nie są aktualizowa-
ne. Komentarze pozostają bez 
odpowiedzi, a ostatnie wpisy 
pochodzą sprzed kilkunastu 
miesięcy.

Zapomniany profil użyt-
kownika, zwłaszcza gdy jest 
nim przedsiębiorstwo, nie 
sprzyja promocji dobrej re-
putacji. Straszy martwą for-
mą egzystencji w wirtual-
nej społeczności – przeraża 
anachroniczną pustką i bier-
nością. Przekaz, który kreu-
je, niesie negatywne konota-
cje i przekreśla szansę na jaki-
kolwiek sprzedażowy sukces. 
Pamiętając o tym, że w Inter-
necie, a zwłaszcza w sieciach 
społecznościowych, wszyst-
kie podmioty są równe, war-
to skorzystać z takiej oczy-
wistej szansy. Profesjonalnie 
prowadzony profil maleńkiej 
firmy może być bardziej sku-
teczną platformą zdobywania 
klientów niż niejedna kosz-
towna kampania marketingo-
wa rynkowych potentatów. To 
chyba jedyna sytuacja, w któ-
rej „wielki” powinien bardziej 
się starać…

Janusz Grobicki
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Gospodarka musi mieć czas, by wrócić 
do stanu sprzed kryzysu
Rozmawiamy z dr. Ernestem Pytlarczykiem, głównym ekonomistą banku Pekao SA, m.in. o sy-
tuacji finansów publicznych, prognozie dynamiki PKB na 2020 rok oraz kształcie pokryzyso-
wego odbicia. Poruszamy również kwestię reakcji banków centralnych na koronakryzys. Czy 
mają one jeszcze jaką monetarną amunicję w swoim arsenale?

W niedawnym wywiadzie, 
jakiego naszemu portalo-
wi udzielił minister finansów 
Tadeusz Kościński, padła in-
formacja o tym, że spadek 
dynamiki PKB będzie w tym 
roku zbieżny z tym, co pro-
gnozowała Komisja Europej-
ska, czyli mniej więcej minus 
4 proc. To realna prognoza?
My szacujemy, że w tym roku 
PKB może spaść o 4,4 proc., 
więc to jest jak najbardziej 
spójne z tym, co prognozował 
minister. Jest to obecnie kon-
sensus prognoz dla polskiej 
gospodarki. Oczywiście one 
pojawiały się w różnym ho-
ryzoncie czasowym, ale jeże-
li mówimy o tym momencie, 
jest to taki właśnie konsensus. 
Analitycy ciągle obawiają się 
drugiej fali epidemii i jej eko-
nomicznych implikacji.

Pojawiła się nowelizacja 
ustawy o finansach publicz-
nych i okresowe zawiesze-
nie stabilizacyjnej reguły wy-
datkowej. To ma oczywiście 
związek w tym pakietem sty-
mulacyjnym. Jak Pan ocenia-
nia te zmiany?
To oczywiście jest pozytyw-
ne, dlatego że w okresie kry-
zysu albo recesji, o czym do-
wiedzieliśmy się zresztą już 
w 2009 i 2010 roku, po euro-
pejskim kryzysie zadłużenio-
wym wszelkiego rodzaju au-
sterity, czyli takie właśnie zbyt 
szybkie zacieśnienie fiskalne, 
może spotęgować negatywne 

efekty kryzysu, który dopiero 
co mieliśmy. A więc fakt, że to 
jest na przykład 4 lata, to wcale 
nie jest zbyt długo, dlatego że 
gospodarka musi mieć czas, 
by powrócić do trendu sprzed 
kryzysu. Zbyt szybkie zacie-
śnienie może mieć taki sku-
tek, że po prostu wygeneruje-
my drugą fazę recesji. Celem 
rządów powinna być reduk-
cja relacji długu w stosunku 
do PKB poprzez wzrost mia-
nownika. Tego nie osiągnie się 
w sytuacji ponownego wystą-
pienia recesji.

Czy Pańskim zdaniem real-
ne jest ryzyko przekroczenia 
60 proc. długu publicznego 
w relacji do PKB?
Oczywiście limit zadłużenia 
60 proc. to według polskiej 
metodologii – jak wiemy z wy-
darzeń historycznych – może 
ulegać modyfikacjom. Oczy-
wiście trudno tutaj traktować 
te obecne warunki jako wa-
runki normalne, a wzrost dłu-
gu jako zawiniony przez nie-
odpowiedzialną politykę go-
spodarczą i fiskalną. Myślę, że 
w duchu tych zapisów nie było 
uniemożliwienie adekwatnej 
reakcji ze strony polityki fi-
skalnej, a więc tutaj jest oczy-
wiście cały arsenał działań, 
łącznie ze zmianami ustaw, 
który spowoduje, że te środ-
ki, które zostały wykorzysta-
ne na walkę z epidemią, będą 
odpowiednio wyłączone z tych 
wyliczeń. I myślę że mamy już 

pewne zwiastuny tego, że tak 
właśnie się stanie.

Część ekonomistów domaga 
się ujednolicenia metodolo-
gii obliczania zadłużenia pu-
blicznego w Polsce z tą stoso-
waną przez Eurostat. Zgadza 
się Pan z tym postulatem?
Każdy postulat związany ze 
wzrostem takiej transparen-
cji jest postulatem zasadnym. 
Tylko muszę odnieść się do tej 
mojej poprzedniej wypowiedzi, 
że bardzo istotne jest, byśmy, 
przygotowując się do biegu, nie 
związali sobie rąk i nóg. Potrze-
ba kompleksowego przeglą-
du, progów ostrożnościowych 
i metodologii. Tak, żebyśmy 
utrzymując progi, zmieniając 
metodologię i harmonizując ją 
z europejską, spowodowali, że 
okaże się, iż na gruncie praw-
nym nie jest możliwe to, co jest 
nam teraz bardzo potrzebne, 
czyli kontynuacja pakietów an-
tykryzysowych. Moja odpo-
wiedź jest niestety zniuanso-
wana, ale myślę, że dość jasna 
co do intencji.

Cristina Savescu, starsza 
ekonomistka Banków Świa-
towego, wskazała, że polska 
gospodarka radzi sobie do-
brze z kryzysem, gdyż jest 
dobrze zdywersyfikowana 
i konkurencyjna. Na czym ta 
dywersyfikacja i konkuren-
cyjność polega?
Polska jest gospodarką z du-
żą ilością i istotnością róż-

nych sektorów. W odróżnie-
niu od choćby gospodarki 
słowackiej, która jest de fac-
to monokulturą, a sektor mo-
toryzacyjny akurat wykazu-
je dużą wrażliwość na kry-
zys. Nasze sektory natomiast 
bardzo rożnie zachowują 
się w obecnych warunkach. 
Część bazuje na popycie ze-
wnętrznym, część na popycie 
wewnętrznym. Widzimy to na 
przykładzie choćby turysty-
ki, która wprost może być be-
neficjentem zamknięcia gra-
nic. Polska gospodarka jest 
bardzo zróżnicowana. Oczy-
wiście jest ona w dużej mie-
rze zsynchronizowana z cy-
klem europejskim, z gospo-
darką niemiecką i tego skutki 
będziemy odczuwali i odczu-
wamy. W pierwszej fazie eks-
port bardzo się zmniejszył 
i również mamy spadek usług 
transportowych, ale z drugiej 
strony mamy też sektory takie 
jak sektor usług wspólnych 
IT, które bardzo dobrze pora-
dziły sobie w pierwszej fazie 
kryzysu. Taki miks powodu-
je, że nie jest przypadkiem, iż 
mamy tzw. dobrą prasę. Pro-
gnozy wielu instytucji wska-
zują, że w Polsce obecna re-
cesja będzie jedną z płytszych 
w Europie.

Nie obawia się Pan, że banki 
centralne na świecie, w tym 
NBP, wyczerpały wszystkie 
możliwości, jeśli chodzi o re-
akcję na obecny kryzys i w ra-
zie nawrotu epidemii nie bę-
dą miały już zbyt wiele do za-
oferowania?
Oczywiście ten problem 
nie jest czysto abstrakcyj-
ny. Druga fala kryzysu mo-
że nadejść. Większość dzia-
łań jest skoncentrowana na 
pierwszej fali, na tym, żeby 
gospodarkę w miarę dobrze 
przeprowadzić, żeby zahi-
bernować rynek pracy. Jeżeli 
chodzi o limity działań ban-
ków centralnych, wiele z nich 
już zapowiedziało nielimito-
wane co do skali poluzowa-
nie ilościowe. Tak zachował 
się np. bank centralny Wę-
gier. NBP tego jeszcze nie 
zrobił, ale jest bardzo praw-
dopodobne, że w zależności 
od warunków pójdzie tą sa-
mą drogą. Jest jeszcze dale-
ko do puntu w którym ban-
ki centralne wystrzelają całą 
amunicję. Na pewno instru-
ment w postaci stóp procen-
towych jest w tym kryzysie 
już mocno wyeksploatowa-
ny i wiele banków central-
nych boi się ujemnych stóp 
procentowych. Przed samym 
kryzysem Szwedzi podwyż-
szali stopy procentowe dla-
tego, że korzyści ujemnych 
stóp procentowych okaza-
ły się być przysłonięte przez 
negatywne efekty.

Czy spodziewacie się, że 
w dalszym ciągu motorem 
polskiej gospodarki będzie 
konsumpcja, czy tutaj też li-
czycie na inwestycje?
Mieliśmy duże ograniczenie 
konsumpcji związane z tym, 
że były duże ograniczenia fi-
zyczne. Teraz te ograniczenia 
są znoszone. Inwestycje były 
z kolei w dużym stopniu zwią-
zane z postępem prac nad in-
frastrukturą, który w mniej-
szym stopniu został przez 
kryzys zahamowany. Pierw-
szy kwartał zaskoczył nawet 
pozytywnie na tym polu. Bę-
dziemy mieli jednak systema-
tyczne pogorszenie dynami-
ki inwestycji dlatego, że cały 
czas perspektywy dla gospo-
darki są niepewne i dużo pod-
miotów gospodarczych spo-
dziewa się drugiej fali kryzy-
su i epidemii. Konsumpcja, ze 
względu na to, że mamy pro-
gramy pomocowe, które są 
dosyć hojne, hibernują rynek 
pracy itd., lepiej to przetrwa, 
niż się na początku wydawa-
ło. Potem dopiero, inwestycje 
zanotują dno z pewnym opóź-
nieniem. Prawdopodobne bę-
dzie to w trzecim, czwartym 
kwartale tego roku. Projekty 
infrastrukturalne, które ma-
ją na nowo rozruszać gospo-
darkę, to prawdopodobnie już 
horyzont 2021 lub 2022 roku.

Na stole pojawił się pomysł 
obniżenia stawek podatku 
VAT, co miałoby oczywiście 
pozytywny wpływ na kon-
sumpcję. Czy uważa Pan, że 
takie rozwiązanie po pierw-
sze ekonomicznie byłoby do-
bre, a po drugie czy w ogó-
le ono jest realne, biorąc pod 
uwagę sytuację finansów pu-
blicznych?
Na pewno jest to rozwiąza-
nie, które pobudza konsump-
cję, tylko że w Polsce cały czas 
mamy taką debatę, ile tej kon-
sumpcji, ile jej trzeba pobu-
dzać. Jest to pytanie, które ca-
ły czas jest mocno palące. Na 
pewno byłoby to bardzo kosz-
towne budżetowo. Więc my-
ślę, że to myślenie przewa-
ży. Tym bardziej że to nie jest 
mechanizm, który jest stric-
te sfokusowany na sektory, 
czy problemy, które wynika-
ją z epidemii. Użylibyśmy in-
strumentu, który działa po-
wszechnie i dotyczy całej go-
spodarki. Są kraje, w których 
rozważa się obniżenie VAT-
-u na pewne grupy towarów 
– takie bardziej zniuansowane 
podejście. VAT jest głównym 
dochodem polskiego budże-
tu, więc takie powszechne ob-
cięcie stawki VAT jest bardzo 
kosztowne z punktu widzenia 
budżetu i myślę, że nie będzie 
to pierwszym rozwiązaniem, 
które zostanie rozważane.

Rozmawiał Kamil Goral
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Cnota oszczędności wiedzie do wolności
30 czerwca minęła 96. rocznica śmierci Franciszka Kazimierza Stefczyka – nauczyciela, ekonomisty, działacza ruchu lu-
dowego, ale przede wszystkim społecznika i spółdzielcy. W polskiej historii zapisał się on złotymi zgłoskami jako prekursor 
zakładania spółdzielczych kas oszczędnościowo-pożyczkowych, znanych później jako Kasy Stefczyka.

Franciszek Stefczyk uro-
dzony 2 grudnia 1861 roku 
w Krakowie pochodził z ro-
dziny chłopskiej. Jego ojciec, 
też Franciszek, pochodził 
z chłopskiej rodziny ze wsi Ba-
chowice w powiecie wadowic-
kim. W Krakowie Franciszek 
senior był sekretarzem Rady 
Powiatowej w Krakowie oraz 
członkiem Tow. Szkoły Ludo-
wej. Franciszek junior uczęsz-
czał do gimnazjum św. Anny 
w Krakowie, gdzie należał do 
szkolnego spisku patriotycz-
nego, który przekształcił się 
w kółko samokształceniowe, 
gdzie wraz z kolegami pogłę-
biał wiedzę z literatury i pol-
skiej historii (o kółka tego na-
leżał m.in. znany polski histo-
ryk Feliks Koneczny).

Raiffeisen na horyzoncie
Społecznikowska żyłka ujaw-
niła się u młodego Franciszka 
już w gimnazjum, gdzie wraz 
z kolegami kupował za wła-
sne oszczędności i rozdawał 
wśród chłopów czasopisma. 
Po zdaniu z wyróżnieniem 
matury w roku 1879 rozpoczął 
studia na Uniwersytecie Ja-
giellońskim (historia). W 1882 
roku wyjechał do Wiednia, 
gdzie przez rok uczęszczał na 
wykłady W. Steina z ekonomii 
i prawa państwowego. To wła-
śnie w stolicy Cesarstwa Au-
stro-Węgier po raz pierwszy 
usłyszał o niemieckim spo-

łeczniku Fridrichu Wilhel-
mie Raiffeisenie i jego kasach 
oszczędnościowo-kredyto-
wych.

Po powrocie z Wied-
nia ukończył studia histo-
ryczne na Uniwersytecie Ja-
giellońskim i rozpoczął pra-
cę w Krajowej Średniej Szkole 
Rolniczej w podkrakowskim 
Czernichowie, gdzie oprócz 
języków obcych i historii uczył 
także ustaw agrarnych, eko-
nomii społecznej i statystyki 
rolniczej. Franciszek był na-
uczycielem na terenach wiej-
skich i doskonale zdawał so-
bie sprawę z wyzysku chłopów 
przez lichwiarzy, dlatego po-
stanowił zająć się organizacją 
taniego kredytu włościańskie-
go. W tym celu postanowił bli-
żej przyjrzeć się niemieckim 
nowinkom o których usłyszał 
jeszcze w Wiedniu.

Pierwsza spółdzielnia
O tym, jak działają wiej-
skie kasy spółdzielcze za-
kładane przez Raiffeisena, 
po raz pierwszy przekonał 
się w Westfalii, dokąd przy-
był w roku 1889 roku. War-
to nadmienić, iż w tym cza-
sie kasy Raiffeisena w kra-
jach niemieckich i Austrii nie 
były już nowością. System 
ten z powodzeniem rozprze-
strzeniał się od roku 1866, to 
jest od publikacji przez jego 
twórcę broszury pt. „Związki 

kas pożyczkowych, jako śro-
dek zaradczy przeciwko bie-
dzie ludności wiejskiej, a tak-
że miejskich rzemieślników 
i robotników”. Publikacja Re-
iffeisena powstała w wyni-
ku obserwacji przez młode-
go niemieckiego spółdziel-
cy niechęci mieszczańskich 
banków do finansowania rol-
nictwa i rolników.

Pomysł Raifeisena bar-
dzo spodobał się Francisz-
kowi Stefczykowi, który jesz-
cze w tym samym roku (1889) 
w Czernihowie założył pierw-
szą na ziemiach polskich 
spółdzielnię oszczędnościo-
wo-pożyczkową wg wzo-
ru niemieckiego spółdziel-
cy. Nieufność chłopów wobec 
idei spółdzielczości przeła-
mał dzięki czernichowskiemu 
proboszczowi ks. Edwardo-
wi Królikowskiemu , który zo-
stał przewodniczącym zarzą-
du spółki.

Pomysł wypalił i zaczął się 
rozwijać. Z roku na rok przy-
bywało na ziemiach polskich 
kas spółdzielczych, które sta-
ły się istotnym motorem roz-
woju zacofanego galicyjskiego 
rolnictwa. Celem spółki by-
ło nie tylko polepszenie by-
tu materialnego, ale też pod-
niesienie moralnego poziomu 
jej członków. Stefczyk akcen-
tował hasła chrześcijańskiej 
miłości bliźniego i wzajem-
nej pomocy, a na skarbon-

kach umieścił motto: „Cnota 
oszczędności wiedzie do wol-
ności”.

Odbudowa polskiej 
przedsiębiorczości
W 1907 roku był współorgani-
zatorem, a następnie pierw-
szym dyrektorem Krajowej 
Centralnej Kasy dla Spółek 
Rolniczych we Lwowie (1909), 
która została powołana przez 
galicyjski Sejm Krajowy. Od 
1907 roku Franciszek Stef-
czyk był członkiem Polskiego 
Stronnictwa Ludowego i po-
słem (z ramienia PSL) do Sej-
mu Krajowego we Lwowie 
(1908-1913). W czasie Obrony 
Lwowa w listopadzie 1918 ro-
ku był jednym z przywódców 
polskiego Komitetu Bezpie-
czeństwa i Dobra Publicznego. 
W dramatycznych dla Lwowa 
chwilach nie wahał się pole-
cieć do Warszawy samolotem 
z listem od   Komitetu do Jó-
zefa Piłsudskiego, w którym 
lwowiacy prosili komendanta 
o pomoc.

23 listopada 1918 roku zo-
stał też członkiem Tymcza-
sowego Komitetu Rządzące-
go we Lwowie. W 1919 roku 
w uznaniu zasług został od-
znaczony Krzyżem Obroń-
ców Lwowa. W tym samym ro-
ku przeniósł się do Warszawy, 
gdzie kierował (przeniesioną 
tam ze Lwowa) Centralną Ka-
są Spółek Rolniczych.

Po I wojnie światowej 
spółdzielcze kasy oszczęd-
nościowo-pożyczkowe ode-
grały ogromną rolę w budo-
wie polskiego sektora usług 
i drobnej przedsiębiorczo-
ści. W tego typu organiza-
cjach kierowano się nie tylko 
przesłankami ekonomiczny-
mi. Pozostała w nich mocno 
zakorzeniona fundamental-
na myśl: „Jeden za wszystkich 
– wszyscy za jednego”, któ-
rą odzwierciedlała nieogra-
niczona rękojmia wszystkich 
członków. W 1924 roku Stef-
czyk zainicjował powołanie 
Zjednoczenia Związków Spół-
dzielni Rolniczych, którego 
został pierwszym prezesem. 
Na Międzynarodowy Kon-
gres Spółdzielczy w Gandawie 
przygotowywał pracę „Po-
czątki i ogólne warunki roz-
woju spółdzielczości w Pol-
sce”. 17 czerwca 1924 roku na 
I Polskim Kongresie Rolni-
czym w Warszawie Stefczyk 
zdążył wygłosić jeszcze refe-
rat „Stanowisko spółdzielczo-
ści w rolnictwie”, który stał się 
jego ideowym testamentem.

Franciszek Stefczyk zmarł 
30 czerwca w Krakowie, jed-
nak pochowany został na 
Cmentarzu Łyczakowskim we 
Lwowie, gdzie spoczął obok 
żony (zmarłej w 1916 roku). Zo-
stawił po sobie nie tylko „ży-
wy pomnik” w postaci sieci 
rozsianych po całej II Rzeczy-
pospolitej kas spółdzielczych, 
ale także pokaźną liczbę pu-
blikacji, książek i poradników 
traktujących o spółdzielczości 
i handlu.

Droga ku świętości
Po śmierci prekursora pol-
skiej spółdzielczości założo-
ne przez niego kasy oszczęd-
nościowo-pożyczkowe po-
wszechnie zaczęto nazywać 
Kasami Stefczyka. W Pol-
sce okresu międzywojennego 
liczba kas sięgała 3500 i nale-
żało do nich ok. 1,5 mln człon-
ków. Dynamiczny rozwój 
przerwała II wojna światowa. 
W okresie powojennym nie 
było sprzyjających warunków 
dla funkcjonowania Kas Stef-
czyka.

W 1993 roku powstała od-
wołująca się do tradycji Kas 
Stefczyka – Spółdzielcza Ka-
sa Kredytowo-Oszczędno-
ściowa. SKOK przyjął zresztą 
Franciszka Stefczyka na swo-
jego patrona. Co roku tak-
że Krajowy Związek Banków 
Spółdzielczych przyznaje Od-
znakę im. Franciszka Stefczy-
ka. W grudniu 2011 roku me-
tropolita lwowski Mieczy-
sław Mokrzycki przychylił się 
do postulatu rozpoczęcia po-
stępowania prowadzącego do 
beatyfikacji Franciszka Stef-
czyka.

Jarosław Mańka
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Mikrozarządzanie – wirus telepracy
Nie ma lepszego sposobu na zdemoralizowanie zespołu niż bezustanne sprawdzanie pro-
duktywności pracowników. Największym złem jest bezduszny nadzorca, poszukujący oznak 
jakichkolwiek działań niezwiązanych z pracą.

Narodziła się nowa forma mi-
krozarządzania, która wykra-
cza poza organizacje. Na całym 
świecie staje się ona zmorą 
wszystkich, którzy musieli się 
wcielić w rolę zdalnych pra-
cowników. Wyeliminowanie 
tego niebezpiecznego i szko-
dliwego zjawiska jest niezbęd-
ne do osiągnięcia sukcesu biz-
nesowego w każdej firmie. Nie 
tylko takiej, która wprowadzi-
ła u siebie telepracę.

Pandemia spowodowała, 
że z dnia na dzień praca zdal-
na przekształciła się z hojnego 
przywileju pracownika w ko-
nieczność biznesową. Nagle 
wywróciliśmy do góry noga-
mi swoje tradycyjne, biuro-
we harmonogramy. Ankieta 
Gallupa pokazuje, że 63 proc. 
Amerykanów przeniosło się 
ze środowiska biurowego do 
pracy w domu, a wszystko to 
w ciągu zaledwie dwóch mie-
sięcy.

Praca idealna
Można by pomyśleć, że dzię-
ki powszechnemu stosowa-
niu pracy zdalnej, pracowni-
cy mieliby znacznie większą 
swobodę. To scenariusz wy-
marzonej pracy każdego pra-
cownika. Nie trzeba już sie-
dzieć przy biurku od 8 do 16. 
Szefowie są daleko i nikt niko-
mu nie zagląda przez ramię na 

to, co aktualnie znajduje się na 
ekranie komputera. Pracow-
nicy mogą samodzielnie or-
ganizować realizację poszcze-
gólnych zadań, aby w pełni 
wykorzystać swoje możliwo-
ści w czasie, gdy czują się naj-
bardziej produktywni. Koniec 
z męczącymi dojazdami do 
firmy…

Niestety, wielu pracowni-
ków nie cieszy nowa sytuacja. 
W erze pracy zdalnej, którą 
wymusiła sytuacja epidemicz-
na, mikrozarządzanie przy-
brało nową formę.

Bardzo popularne stały się 
specjalne programy do moni-
torowania pracowników –Ti-
me Doctor, ActivTrack i Hub-
staff. Okazało się, że w każ-
dym zakątku świata wysyłając 
pracowników do domu, firmy 
na masową skalę kupowały te 
narzędzia. Instaluje się je na 
komputerach, aby przez cały 
czas aktywnie śledzić wydaj-
ność. Rejestrują nawyki użyt-
kowników komputerów. Ze-
brane dane mają pomagać 
w optymalizacji strategii te-
lepracy. Niektóre z tych apli-
kacji pozwalają menedżerom 
zdalnie obserwować ekrany 
podwładnych i oceniać takie 
parametry, jak wiersze wpi-
sanego kodu, wysyłane wia-
domości e-mail. W skrajnych 
przypadkach możliwe jest na-

wet automatyczne wstrzymy-
wanie liczenia czasu pracy, 
gdy przez kilka minut kompu-
ter pozostaje bezczynny.

Strach na odległość
Co stoi za nagłym zaintere-
sowaniem i monitorowaniem 
każdego ruchu zdalnych pra-
cowników? Według Gartne-
ra tylko 30 proc. pracow-
ników kiedykolwiek praco-
wało zdalnie lub elastycznie 
przed pandemią. Oznacza to, 
że 70 proc. pracowników ni-
gdy nie doświadczyło spójnej 
umowy o pracę zdalną. Ob-
szar telepracy był więc pra-
wie nieznanym przed za-
mrożeniem gospodarki – za-
równo dla pracowników, jak 
i osób zarządzających. Brak 
odpowiedniego doświadcze-
nia i wiedzy stał się czynni-
kiem ograniczającym zaufa-
nie. Szefowie nie wiedzą, jak 
skutecznie zarządzać ludźmi, 
którzy są daleko. Nie czują, że 
mają wystarczającą kontrolę. 
Konserwatywnie pojmowa-
na odpowiedzialność wzma-
ga niepokój o to, że pracow-
nicy mogą nadużywać swo-
bodę, wynikającą z braku 
bezpośredniego nadzoru. Mi-
krozarządzanie ma zaspokoić 
własne przekonanie kierow-
nictwa o skuteczności wypeł-
niania podstawowych funk-

cji kierowniczych. Wynika to 
z braku umiejętności zarzą-
dzania przez cele i lęku przed 
delegowaniem zadań oraz 
odpowiedzialności za ich wy-
konanie.

Wielu menedżerów wobec 
braku doświadczenia w pra-
cy zdalnej jest przekonanych, 
że gdy ich podwładni są w do-
mu, to niewystarczająco anga-
żują się w pracę. W rezultacie 
stosują wobec nich takie tak-
tyki, jak zmuszanie pracowni-
ków do informowania o każdej 
przerwie, nakładanie limitów 
czasowych na pisanie wiado-
mości i odpowiedzi e-mail. 
W skrajnych przypadkach in-
stalowane jest oprogramowa-
nie do monitorowania ekranu 
komputera pracownika, któ-
ry szefowie mogą zdalnie i w 
dowolnym momencie obser-
wować.

Nikt nie lubi, gdy mene-
dżerowie nieustannie anali-
zują każdy ich ruch. Prowa-
dzi to do obniżenia wydajno-
ści i kreatywności. Sprawia, 
że pracownicy żyją w ciągłym 
strachu przed ostrą krytyką 
i odwetem ze strony swoich 
kierowników, nawet za każdy 
mały błąd. Co najważniejsze, 
nieustannie śledzeni uważa-
ją, że przełożeni im nie ufają – 
a zaufanie jest podstawowym 
fundamentem pracy zdalnej. 
Te wszystkie negatywne skut-
ki składają się na jeden główny 
i niebezpieczny efekt – niskie 
zaangażowanie pracowników. 
Według Gallupa 57 proc. pra-
cowników zadowolonych ze 
swojej pracy, składa wymó-
wienie tylko z powodu swoich 
szefów.

Komunikacja  
źródłem zaufania
Jednym z najlepszych spo-
sobów wzmocnienia pozycji 
pracowników jest zwiększenie 
ich zdolności do komuniko-
wania się z dowolnego miej-
sca. Dostępne są różnorod-
ne zunifikowane rozwiąza-
nia komunikacyjne. Łączą one 
w jedną, „chmurową” plat-
formę: wiadomości zespoło-
we, wideokonferencje i tele-
fon. Dzięki temu pracownicy 
mogą bez wysiłku porozumie-
wać się z każdego miejsca, po-
sługując się dowolnym urzą-
dzeniem. Dzięki lepszej i wy-
godnej komunikacji między 
zdalnymi pracownikami, me-
nedżerowie mogą ufać, że ich 
zespoły mają wszystko, cze-
go potrzebują do współpracy 
i zwiększenia wydajności. Po-
szukiwanie z pracownikami 
sposobów rozwiązywania pro-
blemów, tworzenie harmo-
nogramów realizacji zadań, 
sprzyja zarządzaniu przez ce-
le. Dzięki temu pracownicy 
i ich kierownicy mogą powoli 
eliminować potrzebę mikro-
zarządzania, zastępując kon-
trolę formalną, samokontrolą 
i odpowiedzialnością pracow-
nika za osiągnięcie wspólnie 
uzgodnionego celu.

Wobec dużego prawdopo-
dobieństwa nadejścia drugiej 
fali pandemii, wiele organiza-
cji i firm z pewnością rozważać 
będzie utrzymanie pracow-
ników poza biurami. Ostat-
nie badanie Gartnera, którym 
objęto 317 dyrektorów finan-
sowych amerykańskich firm, 
ujawniło, że 74 proc. przedsię-
biorstw planuje na stałe ko-
rzystać z telepracy, nawet po 
ustaniu zagrożeń wynikają-
cych z COVID-19. Prawie jed-
na czwarta z nich planuje na 
stałe przenieść 20 proc. swo-
ich pracowników, na zdalne 
stanowiska.

Wyzwanie dla liderów
Przed liderami stoi olbrzy-
mie wyzwanie przygotowa-
nia odpowiednich, nowocze-
snych strategii zarządzania. 
Tym razem można już sko-
rzystać z nabytej wiedzy i do-
świadczenia.

Elastyczność umożliwia-
jąca pracownikom podejmo-
wanie własnych decyzji pod-
czas pracy z domu jest głów-
nym atutem telepracy. Wynika 
z niej wielka szansa na zwięk-
szenie kreatywności i produk-
tywności. Jednocześnie orga-
nizacje, które nauczą się sku-
tecznie zarządzać zdalnymi 
zespołami, będą znacznie le-
piej przygotowane do konku-
rowania o najlepsze talenty. 
Dzięki internetowi można wy-
korzystać do tego zasoby zglo-
balizowanego rynku pracy.

Janusz Grobicki
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Chińczycy już od ośmiu lat przechowywali 
wirusa podobnego do COVID-19
Chiny przechowywały w laboratorium w Wuhan wirusa podobnego do COVID-19, który został wykryty w 2012 r. Ta informacja 
pojawiła się w momencie, gdy Światowa Organizacja Zdrowia ma wkroczyć do Chin, aby zidentyfikować źródło pandemii.

Większość Europejczyków ślepo  
wierzy w sens dalszej integracji
Chociaż w pandemii zaobserwowano zmniejszenie licz-
by zachorowań, Europejczycy uważają, że ściślejsza współ-
praca jest niezbędna, aby stawić czoła globalnym kryzysom, 
takim jak kryzys COVID-19.

Koronawirus zaskoczył Eu-
ropę, która nie była w stanie 
opracować wspólnej odpowie-
dzi na globalny kryzys. Brak 
kompetencji instytucji UE 
w zakresie zdrowia spowodo-
wał tylko frustrację, po tym jak 
państwa zamknęły swoje gra-

nice pod hasłem „Ratuj się, kto 
może”.

Badanie YouGov i Datapra-
xis dla Europejskiej Rady Sto-
sunków Zagranicznych (ECFR) 
przeprowadzone w dziewię-
ciu krajach reprezentujących 
dwie trzecie unijnego PKB 

i populacji pokazuje, że ludzie 
są rozczarowani rolą UE, ale 
jednocześnie uważają, że tyl-
ko dalsza integracja może po-
móc rozwiązać zagrożenia, ta-
kie jak COVID-19.

Z pewnymi wyjątkami rzą-
dy krajowe wyjdą wzmocnio-
ne z kryzysu dzięki dużemu 
wsparciu w tak zwanym „efek-
cie flagowym”. W Danii, Portu-
galii, Bułgarii, Szwecji i Niem-
czech ponad 60 proc. respon-
dentów odpowiedziało, że 
władze wypełniły swoje obo-
wiązki.

Z drugiej strony w Hisz-
panii i Francji większość kry-

tykuje tamtejsze władze. Na-
wet jedna trzecia osób, które 
głosowały na PSOE w 2019  r. 
lub na Emmanuela Macrona 
w 2017 r., jest obecnie rozcza-
rowana ich rządami.

Na pytanie o ocenę euro-
pejskiej odpowiedzi na ko-
ronawirusa opinie są podob-
ne: 63 proc. Włochów, 61 proc. 
Francuzów i 52 proc. Hiszpa-
nów odpowiedziało, że UE nie 
wypełniła swoich obowiązków.

Jednak w obliczu głębokie-
go kryzysu gospodarczego, któ-
ry towarzyszy pandemii, ta sa-
ma opinia publiczna, która kry-
tykuje Brukselę, pokłada w UE 

nadzieję na uzyskanie niezbęd-
nej pomocy, światełka w tune-
lu. W Portugalii, Polsce, Hiszpa-
nii, Bułgarii i Francji większość 
postrzega Europę jako głów-
ne źródło pomocy. Tendencja 
ta jest znacznie mniej widoczna 
w Niemczech, Szwecji i Danii, 
gdzie rośnie poczucie, że kraje 
te są gotowe samodzielnie roz-
wiązać kryzys.

Są też państwa, które uzna-
ją potrzebę większej integra-
cji, aby stawić czoła wspólnym 
wyzwaniom. To Portugalia 
(91 proc.), Hiszpania (80 proc.) 
i Włochy (77 proc.).

Źródło: Pedro G. Poyatos/La Razon

Wirusa bardzo podobnego do 
tego, który spowodował obec-
ną globalną pandemię CO-
VID-19, chińscy naukowcy od-
kryli już prawie osiem lat te-
mu w opuszczonej kopalni 
miedzi w Tongguan w regionie 
Mojiang w południowo-za-
chodnich Chinach. Podejrze-
wano, że wirus miał związek 

z chorobą i śmiercią sześciu 
mężczyzn, którzy cierpieli na 
problemy oddechowe typowe 
dla koronawirusów. Trzy oso-
by, które pracowały w kopal-
ni, miały kaszel, gorączkę i za-
palenie płuc, po czym zmarły. 
Cztery osoby uzyskały wynik 
pozytywny testu na korona-
wirusa, podczas gdy pozostałe 

dwie zmarły przed badaniem. 
Od tego czasu szczep ten był 
przechowywany w laborato-
rium wirusologicznym w Wu-
han, czyli tam, gdzie prawdo-
podobnie rozpoczęła się epi-
demia COVID-19 pod koniec 
ubiegłego roku.

O tym informuje „Sun-
day Times”, który przeprowa-

dził szeroko zakrojone docho-
dzenie w sprawie pochodze-
nia wirusa, w którym twierdzi 
również, że są dowody na to, 
iż Chiny nie ujawniły publicz-
nie szczegółów na temat „sio-
strzanej” odmiany COVID-19, 
mimo że byłyby one kluczowe 
w poszukiwaniu źródła pan-
demii. Gazeta zauważyła, że   

źródła z instytutu odmówi-
ły komentarza na temat po-
wodu, dla którego do tej po-
ry nie rozmawiano na ten te-
mat, jednak informację udało 
się zdobyć dzięki pracy magi-
sterskiej młodego człowieka, 
lekarza, którego przełożonym 
był profesor, który pracował 
na oddziale ratunkowym szpi-
tala, gdzie leczono zarażonych 
mężczyzn w kopalni.

Ta wiadomość pojawiła się 
w czasie, gdy Światowa Or-
ganizacja Zdrowia wkracza 
do Chin, aby zidentyfikować 
źródło pandemii, o co wnio-
skowało kilka krajów.  Jednym 
z zagadnień, które przedsta-
wiciele WHO zbadają, jest to, 
czy wirus mógł się wydostać 
z Wuhan Institute of Virolo-
gy, gdzie rzekomo przepro-
wadzono eksperymenty wy-
sokiego ryzyka w celu zwięk-
szenia zdolności do infekcji 
i rozprzestrzeniania się koro-
nawirusów, by zrozumieć me-
chanizmy mogące wywołać 
pandemię. W tamtym czasie 
to działanie było szeroko kry-
tykowane przez kraje takie jak 
Wielka Brytania i Stany Zjed-
noczone, które potępiły ryzy-
ko przeprowadzenia tych te-
stów i możliwość stworzenia 
bardziej zaraźliwego wirusa, 
dziury w zakresie bezpieczeń-
stwa i przejrzystości w her-
metycznym systemie. Według 
„The Times” w ostatnich la-
tach badacze z centrum zgro-
madzili setki próbek korona-
wirusów z odległych regionów 
Chin, które wykorzystali w la-
boratorium do swoich badań.

Chiny zachowały najwyższą 
tajemnicę w tej kwestii. Do-
datkowo przedstawiciele tam-
tejszych władz zareagowa-
li z wściekłością na zarzuty, że 
ich kraj jest źródłem pande-
mii w USA, co sugerował Do-
nald Trump, i „ukarali” Au-
stralię podniesieniem cła na 
swoje produkty za domaganie 
się przejrzystego dochodzenia 
w tej sprawie.

Źródło: Ivannia Salazar/abc.es
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Prawie 5 milionów nowych miejsc 
pracy w USA, ale…
Tych wyników nie można traktować dosłownie. Z jednej strony nie kompensują one zwolnień 
z okresu zamrożenia gospodarki na skutek COVID-19, z drugiej – zostały zebrane w pierwszej 
połowie czerwca, a więc przed drugą falą epidemii.

Huawei i ZTE zagrożeniem  
dla bezpieczeństwa narodowego? 
Amerykańska federalna komisja komunikacji (FCC) for-
malnie uznała chińskie firmy technologiczne Huawei i ZTE 
za podmioty stanowiące zagrożenie dla bezpieczeństwa na-
rodowego USA.

Komisarz FCC Geoffry Starks 
oznajmił, że „niegodny zaufania 
sprzęt”, wyprodukowany przez 
Huawei i ZTE, nadal wykorzy-
stywany jest w amerykańskich 
sieciach telekomunikacyjnych 
i Kongres musi wyznaczyć fun-
dusze na jego wymianę.

W maju 2019 roku prezy-
dent Donald Trump podpisał 
rozporządzenie, zabraniają-

ce amerykańskim sieciom te-
leinformatycznym nabywa-
nia i użytkowania sprzętu od 
firm, mogących stanowić za-
grożenie dla bezpieczeństwa 
narodowego, które zostało 
powszechnie zinterpretowa-
ne jako retorsje wymierzone 
głównie w Huawei, choć obej-
mujące w ramach „czarnej li-
sty” wiele innych podmiotów.

Trump powołał się na usta-
wę, dającą prezydentowi pra-
wo do regulowania wymiany 
handlowej w przypadku, gdy 
zagraża ona bezpieczeństwu 
narodowemu USA.

W sierpniu 2018 roku 
Trump zakazał amerykań-
skiej administracji państwo-
wej korzystania ze sprzę-
tu dostarczanego przez ZTE 
i Huawei.

Huawei zostało następnie 
oskarżone o okłamywanie ban-
ków w sprawie transakcji, które 
naruszały sankcje ekonomicz-
ne nałożone na Iran, nielegalną 
działalność i spisek mający na 
celu kradzież tajemnic handlo-
wych od amerykańskich kon-
kurencyjnych firm.

Koncern oskarżono tak-
że o to, że dostarczył Iranowi 
sprzęt, który umożliwił inwi-
gilację uczestników antyrzą-
dowych demonstracji w Te-
heranie w 2009 roku, a także 
próbował ukryć interesy, któ-
re robi w Korei Północnej, po-
mimo nałożonych na ten kraj 
sankcji gospodarczych.

ZTE, które nie zostało obję-
te czarną listą Trumpa, w 2018 
roku otarło się o upadłość po 
tym, gdy USA zabroniły kra-
jowym dostawcom zapewnia-
nia firmie części w związku 
z interesami chińskiej spółki 
w Iranie. Zakaz zniesiony zo-
stał w czerwcu 2018 r. po opła-
ceniu przez ZTE 1 mld dolarów 
grzywny.

Stany Zjednoczone od po-
nad roku naciskają na sojusz-
ników, by całkowicie wyklu-
czyli Huawei i ZTE z wdrożeń 
sieci 5G. Wskazują przy tym 
na względy bezpieczeństwa 
narodowego i domniemane 
ryzyko wykorzystania przez 
Pekin sprzętu dostawcy do 
celów wywiadowczych. Wła-
dze komunistycznych Chin 
i Huawei odrzucają te oskar-
żenia.

Stany Zjednoczone, po-
dobnie jak kilka innych kra-
jów, podejrzewają, że sprzęt 
i oprogramowanie Huawei 
może być wykorzystywane do 
celów szpiegowskich. Huawei 
stanowczo temu zaprzecza.

Źródło: PAP

Gospodarka USA stworzy-
ła w czerwcu 4,8 miliona no-
wych miejsc pracy, co stano-
wi miesięczny rekord, który 
raduje Donalda Trumpa. Pre-
zydent winszuje sobie takich 
„spektakularnych liczb”. Nie-
stety, dalsze ożywienie go-
spodarki może być zagrożo-
ne przez ewentualną nową fa-
lę COVID-19 w USA.

„Ta poprawa wyników od-
zwierciedla fakt, że sytuacji 
gospodarcza na nowo zaczy-
na się polepszać, po tym jak 
ożywienie zostało przerwane 
w marcu i kwietniu, w wyni-
ku wysiłków podjętych w ce-
lu powstrzymania pandemii 
koronawirusa” – tak skomen-
tował wyniki amerykański re-
sort pracy. Poziom bezrobocia 

rzeczywiście spadł do 11,1%, po 
tym jak wynosił 13,3% w maju, 
ale pozostaje znacznie powy-
żej poziomów odnotowywa-
nych przed kryzysem.

„Zatrudnienie w sektorze 
rekreacji i hotelarstwa znacz-
nie wzrosło” – ocenia wspo-
mniany departament.  Znacz-
ny wzrost nowych miejsc 
pracy odnotowano również 

w handlu detalicznym, sekto-
rze edukacji, w sektorze usług 
zdrowotnych oraz w sekto-
rze usług dla przedsiębiorstw 
produkcyjnych i handlowych 
(B2B).

Wspaniały trzeci kwartał
– Nigdy wcześniej nie stwo-
rzyliśmy tylu miejsc pracy, ile 
właśnie udało się stworzyć – 
stwierdził w ubiegłym tygo-
dniu Donald Trump w telewi-
zji Fox Business Network, nie 
precyzując, czy mówi o ma-
ju, czy czerwcu. Prezydent ma 
zabrać głos w tej sprawie pod 
koniec tego tygodnia (konkret-
nie w czwartek), podczas kon-
ferencji prasowej. Warto przy 
tym zauważyć, ze poświęcił 
tej sprawie wpis na Twitterze, 
pisząc o „super wskaźnikach 
spadku bezrobocia”.  Dodał też 
wpis o rekordowym wzroście 
sprzedaży detalicznej, pisząc, 
że  „Nikt nie widział niczego 
podobnego”, obiecując przy 
tym „bardzo solidne” ożywie-
nie gospodarcze.

„Będziemy mieć świetny 
trzeci kwartał” – obiecywał 
Trump,  dodając: „Dobrą rze-
czą jest to, że liczby te pojawią 
się tuż przed wyborami pre-
zydenckimi, więc ludzie będą 
mogli je zobaczyć. „

Wciąż za mało
Trzeba też jednak zauważyć, 
że zwolnienia odnotowane 
wiosną, były  tak duże, że po-
mimo wzrostu miejsc pracy 
o 4,8 miliona, wielu Ameryka-
nów nadal pozostaje bez pra-
cy. Łącznie w czerwcu bez-
robotnych było 17,8 milio-
na osób, a więc o 12 milionów 
więcej niż w lutym, przed wy-
buchem kryzysu zdrowotne-
go. Stopa bezrobocia pozosta-
je nadal na poziomie znacznie 
wyższym niż 3,5%, jakie odno-
towano w lutym, a więc mo-
mencie, gdy była ona najniż-
sza od 50 lat.

Już w poprzednią środę 
amerykańska spółka ADP, któ-
ra świadczy usługi dla biz-
nesu (zarządzanie zasobami 
ludzkimi i placami), zasygna-
lizowała, że w czerwcu utwo-
rzono 2,4 miliona prywatnych 
miejsc pracy, co rozczarowa-
ło mimo wszystko analityków, 
którzy spodziewali się 3,75 mi-
liona nowych miejsc pracy. Co 
ciekawe, spółka całkowicie 
zrewidowała swoje dane za 
maj, ogłaszając ostatecznie, że 
przybyło w tamtym miesiącu 
3,06 mln prywatnych miejsc 
pracy, podczas gdy jednocze-
śnie zlikwidowano 2,7 mln.

Nowe zakażenia
Wiele stanów dało zielone 
światło do ponownego otwar-
cia gospodarki, w szczególno-
ści otwarcia restauracji i in-
nych miejsc wypoczynku.

Jednak na południu USA 
(Floryda, Teksas, Arizona), 
gdzie reguły dystansu spo-
łecznego były często mniej re-
strykcyjne niż gdzie indziej, 
obserwujemy wybuch nowej 
fali zakażeń. I tak na skutek 
pandemii, która wciąż nie zo-
stała tam opanowana, ożywie-
nie odnotowywane w zatrud-
nieniu może na nowo zostać 
wakacje. Los Angeles na przy-
kład zamyka wszystkie pla-
że na nadchodzący weekend 
i zakazuje możliwości jedze-
nia w restauracjach, jeśli są to 
zamknięte pomieszczenia.

Znakiem, że nowe miej-
sca pracy powstają z trudno-
ścią, jest fakt, że liczba no-
wych tygodniowych wniosków 
o zasiłek dla bezrobotnych za-
rejestrowanych pod koniec 
czerwca wyniosła 1,427 milio-
na.  Liczba ta jest wyższa niż 
prognozy stawiane przez ana-
lityków (1,355 miliona) – czy-
tamy w odrębnym komunika-
cie prasowym Departamentu 
Pracy.

Źródło: AFP
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Co robić, gdy lewacy ciskają w ciebie  
wszelkimi możliwymi obelgami
Jak przetrwać nawałnicę wybuchów lewicy, nie tracąc przy tym poczucia humoru – radzi 
hiszpański publicysta Itxu Díaz na łamach amerykańskiego „National Review”.

Być konserwatystą to każde-
go dnia odkrywać nową obe-
lgę. Życie jest przez to za-
bawniejsze. Nigdy nie wiem 
dokładnie, kim jestem, dopó-
ki nie otworzę rano Twitte-
ra. Mogę być reakcyjnym ro-
bactwem, nieświadomym ja-
skiniowcem, ultra-katolickim 
naczelnym lub neoliberal-
nym skorpionem. To fascynu-
jące, jak daleko sięga język le-
wicy, aby napiętnować prawi-
cę. Dzisiaj my, konserwatyści, 
jesteśmy rasistami, ponieważ 
nie chcemy klękać przed ni-
czym innym niż Bogiem, tak 
jak wczoraj byliśmy faszysta-
mi, bo broniliśmy prawa i po-
rządku, jedynego sposobu na 
zagwarantowanie wolności – 
jedno z wielu słów, które prze-
stały być utożsamiane z lewicą 
w latach 70. i stały się dome-
ną prawicy.

Wszystko na raz
Dziś „Królewna Śnieżka” jest 
„seksistowska”, „Przeminęło 
z wiatrem” jest „rasistowskie”, 
Sknerus McKwacz to „ultrali-
berał”, a Tarzan… O mój Boże! 
Wszystko na raz!

Nie szukając daleko, wczo-
raj pewien facet powiedział 
mi z pogardą, że Benedykt XVI 
był „ultrakatolikiem”. Najwy-
raźniej uważał to za obelgę. 
Wzruszyłem ramionami, do-
myślając się, że część lewi-
cy musi naprawdę oczekiwać, 
że papież Kościoła katolickie-
go będzie „umiarkowanie ka-

tolicki”. Być może mają rację. 
Przynajmniej jeśli weźmiemy 
pod uwagę, że Marks, na przy-
kład, był trochę ultra-marksi-
stowski.

Przez lata badałem obe-
lgi, które lewica rzucała na 
tych, którzy nie myślą tak jak 
oni. Najbardziej zadziwiają-
ca jest umiejętność dopasowy-
wania ataków do bieżącej sy-
tuacji. W maju 1968 roku eu-
ropejscy autorzy i wykonawcy 
protest-songów (najbardziej 
przerażająca organizacja ter-
rorystyczna na świecie) wzię-
li na celownik męskie krawaty. 
Nigdy nie dowiemy się, jak fa-
szystowskie mogą być krawa-
ty, biorąc pod uwagę ich ogra-
niczoną zdolność do wyraża-
nia poglądów politycznych, 
ale wielkim odkryciem lewi-
cy podczas Lata Miłości by-
ło to, że wszystko, z czym się 
nie utożsamiali, automatycz-
nie stało się „faszystowskie”. 
Nie ma znaczenia, czy to kra-
wat, dziecko czy sama biolo-
gia; jedną z wielkich postę-
powych sprzeczności, cho-
ciaż lewacy twierdzą, że wierzą 
bardziej w naukę niż w religię, 
jest to, że nauka jest znacznie 
bardziej autorytarna niż, po-
wiedzmy, chrześcijaństwo. Ale 
rewolucja 1968, symbol uoso-
bienia myślenia progresywne-
go, była ogromną wewnętrz-
ną sprzecznością: wiele kronik 
z tamtych czasów opowia-
da o dzieciach z klasy średniej 
przebranych za hipisów, wy-

zywających weteranów, którzy 
walczyli z nazizmem, aby mo-
gli dorastać w wolnym świecie, 
od „faszystowskich drani” nad 
uniwersyteckimi barykadami.

Nie ufaj mężczyźnie?
W latach rewolty studenckiej 
Francuzi, prawdopodobnie 
najbardziej rozwiązłe istoty 
we wszechświecie, intonowa-
li takie rzeczy, jak: „im więcej 
uprawiam miłość, tym bar-
dziej chcę rozpocząć rewo-
lucję”. Przeciwnie do tego, co 
dzieje się z Sanders! W każ-
dym razie nawet sama lewi-
ca radykalnie sprzeciwiłaby 
się dziś temu hasłu. Przede 
wszystkim, z kim uprawiasz 
miłość? Po drugie, co z wyraź-
ną zgodą drugiej strony? Po 
trzecie, dlaczego obiektywi-
zujesz swojego partnera? Po 
czwarte, dlaczego seksuali-
zujesz rewolucję? Po piąte, co 
z prezerwatywą? I po szóste, 
dlaczego standaryzujesz atak 
na opresyjny patriarchat?

W USA już w 1968 roku le-
wica wypowiadała tryumfal-
ne hasła, takie jak „nigdy nie 
ufaj mężczyźnie”. Dziś jednak 
prawdopodobnie musiałoby 
zostać zaktualizowana do „ni-
gdy nie ufaj mężczyźnie, chy-
ba że jest on kandydatem de-
mokratów do Białego Domu”.

Ogólnie rzecz biorąc, nowa 
lewica atakuje prawie wszyst-
ko. Duże samochody zanie-
czyszczają, piłka nożna jest 
seksistowska, jedzenie mięsa 

jest anty-zwierzęce, komple-
menty są seksistowskie, glo-
balizacja jest imperialistycz-
na, a bogactwo budzi strach 
przed biednymi – ta głupo-
ta została wypluta w tym ty-
godniu przez wicepremie-
ra Hiszpanii, który chce kry-
minalizować „nienawiść do 
biednych”, a ma dom 20 razy 
większy od mojego i 100 proc. 
więcej basenów niż ja.

Jeśli nie wierzysz w reli-
gię ekologiczną, która potro-
iła wagę Ala Gore’a, jesteś „za-
przańcem”. Jeśli nie wierzysz, 
że Zachód jest okropną rze-
czą, jesteś etnocentryczny. 
W pewnym sensie nowa lewi-
ca ucieleśnia definicję pury-
tanizmu H. L. Menckena: „nie 
dający spokoju strach, że ktoś 
gdzieś może być szczęśliwy”.

Przeklęci faszyści 
Jeśli obudzisz się pewne-
go dnia i nie wiedząc, jakiej 
obelgi możesz użyć, spróbuj 
otworzyć  New York Times. 
Jest wiele do wyboru. Ich ulu-
bionym jest „faszysta”. Lewi-
ca ogólnie ma problem z roz-
różnieniem między prawem 
i porządkiem z jednej strony, 
a autorytaryzmem z drugiej; 
wielu lewicowych intelek-
tualistów uważa policję, sę-
dziów i nauczycieli za faszy-
stów. Kiedy byłem dzieckiem, 
lewica opracowała kampanię 
przeciwko testowaniu w szko-
le i popierałem ją ze wszel-
kich sił, ponieważ chciałem 
uniknąć testów z matematy-
ki. Marzyłem o dniu, w któ-
rym nauczyciel powiedział-
by do mnie: „Itxu, czy czujesz 
bardzo mocno, że naprawdę 
znasz matematykę?” Powie-
działbym: „Tak, czuję to z całej 
siły”. Odpowiadał: „Świetnie, 
Itxu, gratulacje; zdałeś mate-
matykę ”. Ale ten dzień nigdy 
nie nadszedł, nawet z socjali-
stami. Przeklęci faszyści.

Inną ulubioną zniewagą 
jest „islamofob”. Po atakach 
z 11 września i islamistycznych 
atakach w ostatnich dziesię-
cioleciach postępowcy wyda-
ją się bardziej zaniepokojeni 
islamofobią niż ofiarami ta-
kich ataków. To wyjaśnia, dla-
czego lewacy, potępiając kon-
serwatystów jako „islamofo-
bów” za obronę zachodnich 
wartości, pokoju i wolności, 
jednocześnie popierają islam, 
ignorując szowinizm, wiesza-
nie homoseksualistów i mal-
tretowanie kobiet, które nie-
stety są powszechne w całym 
świecie islamskim. Jakimś cu-
dem mogą nazywać cię „isla-
mofobem” i „seksistą” w tym 
samym zdaniu. Na przykład 
w Europie lewica przykleja 
etykietę „ksenofoby” Europej-
czykom z biednych dzielnic, 
którzy protestują przeciwko 
nielegalnej imigracji wspie-

ranej przez socjaldemokra-
tyczne elity w Brukseli – i le-
wicowcy wydają ten werdykt 
ze swoich luksusowych osie-
dli mieszkaniowych, do któ-
rych nielegalni imigranci nie 
mają wstępu.

Kiedy prawica ma władzę, 
lewica często mówi, że kon-
serwatyści są „niedemokra-
tyczni”. To prawda, wielu kon-
serwatystów nie deifikuje de-
mokracji. W istocie uważamy, 
że większość może się mylić, 
a nawet być tyranem. Jednak 
demokracja jest nadal naj-
skuteczniejszym sposobem 
uniknięcia wojny domowej 
i pod tym względem nam się 
podoba. Kiedy Hillary Clin-
ton chciała obrazić Donalda 
Trumpa i wywołać poruszenie 
w mediach, powiedziała, że 
był „inspiracją dla autorytar-
nych polityków na całym świe-
cie”. Ale Trump zdobył władzę 
środkami demokratycznymi 
i odda ją tą samą drogą. Tego 
samego nie można powiedzieć 
o Castro, Chávezie, Mao, Stali-
nie, Pol Pocie, Kim Jong-unie, 
Xi Jinpingu i wielu innych ido-
li dawnych i obecnych czasów, 
których łączy utożsamianie 
się z lewicą i całkowite lekce-
ważenie demokracji.

Ani wolni, ani szczęśliwi
Czasami postępowcy nazywa-
ją nas „reakcyjnymi”, ale nie 
wiem, gdzie jest zniewaga. Nie 
sądzę, by lewicowa rewolucja 
poprawiła rodzinę, społeczeń-
stwo lub życie. Nie jesteśmy 
już wolni ani szczęśliwi. W Eu-
ropie wskaźniki samobójstw 
zwiększają się w miarę zbli-
żania się do krajów o bardziej 
postępowej polityce. Chętnie 
jestem reakcyjny, gdy postęp 
zabija dzieci w łonie matki lub 
morduje starych ludzi, którzy 
przeszkadzają, jak w Holan-
dii, kiedy przyszłość jest chiń-
ską polityką jednego dziecka, 
lub kiedy nowoczesną rzeczą 
jest oszukiwanie dzieci po-
przez mówienie im, że nie są 
ani mężczyznami, ani kobie-
tami, że korkociąg wyrastają-
cy pomiędzy ich nogami jest 
wytworem ich wyobraźni lub 
że ich pragnienie gry w pił-
kę nożną jest impulsem sek-
sistowskim. W końcu kon-
serwatysta jest reakcyjny na 
wszystko, co pogarsza sytu-
ację. W tym sensie reakcyjny, 
bardziej niż obrazą, jest kom-
plementem.

Cieszę się, że jestem kon-
serwatywny, że jestem zwią-
zany z tymi wszystkimi rze-
czami i że jestem uznany za 
godnego wszystkich zniewag, 
które lewica chce mi rzucić. 
Zwłaszcza gdy myślę, że alter-
natywą dla mojej staroświec-
kiej Donny Reed może być 
współczesna Nancy Pelosi.

Źródło: Itxu Díaz/National Review
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Musimy zapewnić Europie cyfrową 
suwerenność
Europejski komisarz ds. rynku wewnętrznego Thierry Breton na łamach „Le Figaro” opisuje 
w szczegółach swoje ambitne plany dotyczące europejskiej polityki kosmicznej.

Pierwszego lipca Niemcy ob-
jęły prezydencję w Unii Eu-
ropejskiej. Czy możemy mieć 
nadzieję, że zrobią, co należy, 
aby cała Wspólnota przyję-
ła francusko-niemiecki pro-
gram naprawczy?
Kanclerz Angela Merkel ogło-
siła, że   to jeden z jej priory-
tetów.  Tterminarz działań 
będzie wypełniony po brze-
gi. Czekają nas negocjacje 
w sprawie Brexitu, dossier 
„zielonego ładu”, ale także 
dyskusja nad decyzjami, któ-
re trzeba będzie podjąć, aby 
zapewnić suwerenność cyfro-
wą Unii Europejskiej. Taka su-
werenność, zależy między in-
nymi od naszej infrastruktury 
w przestrzeni kosmicznej.

Czyżby chciał Pan znacznie 
przyśpieszyć realizacje zało-
żeń europejskiej polityki ko-
smicznej? Jakie są Pana prio-
rytety?
Europa wyprzedza Chiny, In-
die i Japonię i jest drugą naj-
większą potęgą kosmiczną 
na świecie, zaraz po Stanach 
Zjednoczonych.  Nasza suwe-
renność zależy od funkcjono-
wania niezbędnej infrastruk-
tury kosmicznej i od niezależ-

nego dostępu do przestrzeni 
kosmicznej.  Te dwa elemen-
ty muszą zostać wzmocnione, 
a ich realizacja przyspieszona.

Europa jest autonomiczna, 
jeśli chodzi o nawigację sate-
litarną dzięki satelitarnemu 
systemowi geolokalizacji Ga-
lileo, również w zakresie ob-
serwacji i nadzoru nad Zie-
mią dzięki programowi ob-
serwacyjnemu Kopernik.  Te 
dwa projekty są obecnie naj-
bardziej zaawansowane tech-
nologicznie w porównaniu do 
tych używanych w innych re-
gionach świata. Bez nich trud-
no wyobrazić sobie gospo-
darkę cyfrową XXI  wieku. Do 
2030 r. będzie na Ziemi 10 mi-
liardów przedmiotów połą-
czonych z Internetem i które 
będą wymagać wysokoprecy-
zyjnej geolokalizacji. System 
Galileo drugiej generacji od-
powie na to zapotrzebowa-
nie. Takie rozwiązanie tech-
niczne będzie miało decydu-
jące znaczenie szczególnie 
w przypadku autonomicznych 
samochodów i przedmiotów 
działających z zastosowaniem 
technologii Internetu.

Gallieo drugiej generacji 
pozwoli nam zaoferować do-

kładność w geolokalizacji rzę-
du 5 cm w porównaniu z obec-
nie oferowaną dokładnością 
do 50 cm, oraz dokładnością 
4 metrów, jaką oferuje ame-
rykański GPS.  W tej dziedzi-
nie Europa jest na czele staw-
ki tego wyścigu i dodatkowo 
postanowiliśmy przyśpieszyć 
o dwa lata, wyznaczając tym 
samym koniec 2024 r. jako da-
tę wprowadzenia na rynek no-
wej generacji satelitów z na-
pędem elektrycznym, które 
umożliwią ten swoisty prze-
łom technologiczny.

Brakuje nam  trzeciej infra-
struktury  suwerenności: kon-
stelacji satelitów gwarantują-
cych szerokopasmowy Inter-
net. Stany Zjednoczone i Chiny 
zaczęły juz rozmieszczać swoje 
konstelacje satelitów…
Aby wzmocnić strategicz-
ną autonomię naszej infra-
struktury łączności, dodamy 
do naszych istniejących na-
ziemnych sieci Internetu sze-
rokopasmowego o wysokiej 
jakości, jeszcze dodatkowo 
konstelacje satelitów łączno-
ściowych.

Europa oczywiście nie mo-
że znaleźć się w sytuacji za-

leżności od kogokolwiek. Dla-
tego jest rzeczą pożądaną, aby 
w nadchodzącym dziesięcio-
leciu pozyskała satelitarny 
system łączący satelity geo-
stacjonarne i konstelację LEO 
średniej orbity, oraz sateli-
ty wyposażone w szyfrowane 
systemy, a także technologie 
kwantowe.  Moglibyśmy rów-
nież rozszerzyć nasz projekt 
konstelacji GovSatCom, Rzą-
dowej Komunikacji Satelitar-
nej tak, aby objąć nim tery-
torium całej Europy i zlikwi-
dować obszary białe, a więc 
takie, gdzie nie ma dostępu do 
Internetu.

Moim zdaniem taki wła-
śnie projekt łączności strate-
gicznej powinienem być szyb-
ko przedstawiony ministrom 
państw członkowskich oraz 
Parlamentowi Europejskiemu.

Dlaczego Europejczycy nie 
odkupują superkonstelacji 
komunikacyjnej OneWeb?
Przejrzeliśmy to dossier, rów-
nież jego część techniczną. Bez 
wątpienia żadne bankructwo 
nie wynika tylko z jednego po-
wodu.  Szybko zauważyliśmy, 
że OneWeb nie może spełnić 
naszych ambicji  dotyczących 
strategicznej łączności i stra-
tegicznej autonomii.

Czyli nawet wykorzystywane 
częstotliwości nie były inte-
resujące?
Superkonstelacja komunika-
cyjna OneWeb wykorzystuje 
dwa pasma częstotliwości (Ka 
i Ku), które tylko częściowo 
byłyby w stanie pokryć nasze 
potrzeby.  Istnieją zresztą al-
ternatywne sposoby szybkie-
go pozyskania częstotliwości.

Jaki będzie kolejny etap dzia-
łań po fazie Ariane 6 niezbęd-
ny do tego, aby Europa zacho-
wała swój niezależny dostęp 
do przestrzeni kosmicznej?
Nie ma polityki kosmicznej bez 
autonomicznego dostępu do 
przestrzeni kosmicznej.  Ra-
kiety Ariane 6 i Vega C, któ-
re wejdą do służby w 2021  r., 
odpowiedzą na europej-
skie potrzeby, ale nie może-
my jednocześnie ignorować 
ewolucji rynku wyrzutni sate-
litów i ewentualnych przerw 
w projektach technologicz-
nych.  Właśnie dlatego razem 
ze wszystkimi uczestnika-
mi projektów musimy już te-
raz myśleć o kolejnych etapach 
działań, począwszy od Aria-
ne 7, po mini-wyrzutnie, któ-
re będą musiały wpisywać się 
w wymienione ewolucje.  Kie-
rując się taką logiką, kraje eu-
ropejskie już teraz opracowu-
ją silnik wielokrotnego użytku, 
projekt Prometeusz oraz de-
monstracyjne modele wyrzut-
ni rakiet wielokrotnego użyt-
ku:  Callisto i Themis.

Jakie są Pańskie ambicje, je-
śli chodzi o eksploracje prze-
strzeni kosmicznej?
Rozróżniłbym trzy osie 
działań.  Pierwsza to wiel-
ka przygoda, jaką jest eks-
ploracja Księżyca i Marsa, 
w której zresztą uczestniczy-
my z naszymi międzynarodo-
wymi partnerami, w szcze-
gólności pod egidą NASA. Na-
stępna oś to eksploracja 
Układu Słonecznego.  To jest 
nasza preferowana dome-
na.  Można to zauważyć po-
przez dokonania misji Ro-
setta, pierwszej sondy, która 
wylądowała na powierzchni 
komety.  Ale w szerszym uję-
ciu, czy to w celu eksplora-
cji Merkurego, czy księży-
ców Jowisza czy Saturna – by 
wymienić tylko kilka misji – 
warto zauważyć, że Europej-
ska Agencja Kosmiczna (ESA) 
we współpracy z agencjami 
krajowymi, dysponuje naj-
szerszym wachlarzem sond 
eksploracyjnych Układu Sło-
necznego.  Trzecia oś dzia-
łalności dotyczy badań, któ-
re maja na celu naukowe zro-
zumienie Wszechświata, tutaj 
poprzez projekt Lisa Euro-
pejska Agencja Kosmiczna 
planuje zainstalować w od-
ległości 1,5 miliona kilome-
trów od Ziemi trzy satelity 
bardzo zaawansowane tech-
nicznie, które utworzą naj-
większy wykrywacz fal gra-
witacyjnych, jaki kiedykol-
wiek człowiek mógłby sobie 
wyobrazić.  Fale grawitacyjne 
są wielką naukową przygodą 
XXI wieku. Europa – poprzez 
przyjmowanie do współpra-
cy naukowców z całego świa-
ta – odegra ważną rolę w tej 
sferze.

Czy europejski budżet ko-
smiczny, zredukowany do 
15  miliardów euro, jakie są 
przewidziane na najbliższe 
siedem lat, będzie wystarcza-
jący?  Przecież Stany Zjedno-
czone w 2020 roku wydadzą 
60 miliardów dolarów na ba-
dania przestrzeni kosmicznej.
Komisja Europejska zapropo-
nowała zwiększenie tego bu-
dżetu do 16 miliardów eu-
ro.  Obecnie w negocjacjach 
pojawia się już kwota 15 mi-
liardów, a więc nie jesteśmy 
daleko od celu.  Do tego do-
chodzi budżet ESA, ustalony 
na 14,4 miliarda euro.  Otwie-
rają się też przed nami nowe 
możliwości inwestycji: mię-
dzy innymi Europejski Fun-
dusz Obronny będzie mógł fi-
nansować cywilne i wojskowe 
projekty kosmiczne, podobne 
wydatki przewiduje nowa ko-
perta strategiczna, która jest 
częścią planu naprawczego 
Europy.
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