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Moment Hamiltona, czyli ten 
szczyt jeszcze się nie skończył
Kamil Goral

W Polsce trwa dyskusja po zakończonym szczycie Rady Europejskiej. Dotyczy ona jego ustaleń i tego, na ile są one korzyst-
ne dla naszego kraju. Padają zawrotne sumy, które przemawiać muszą do wyobraźni opinii publicznej. Na co jednak nie 
zwraca się uwagi?

Problem polega na tym, że na tym 
szczycie niewiele tak naprawdę ustalo-
no i w dalszym ciągu nie wiemy, kiedy 
i w jakiej dokładnie formule będą prze-
kazywane pieniądze. Dotyczy to przede 
wszystkim tzw. Funduszu Odbudowy, 
w którym na granty i korzystne pożycz-
ki wygospodarowano niebagatelną kwo-
tę 750 mld euro. W konkluzji ze szczytu 
mowa jest o powiązaniu wypłat z zasadą 
praworządności (rule of law). Nie przed-
stawiono jednak dokładnych zasad, na 
jakich ma ona oddziaływać na wypła-
tę środków. Ten sprytny zabieg pozwo-
lił odtrąbić sukces zarówno Polsce i Wę-
grom, jak i wierchuszce władz UE. Ozna-
cza to, że ten szczyt się tak naprawdę nie 
skończył, a to co zrobiono, służyć mia-

ło jedynie medialnemu przekazowi o za-
warciu kompromisu. Kto bowiem zajrzy 
do końcowego dokumentu?

Kolejna sprawa to pożyczki zacią-
gane przez Komisję Europejską na 
rynku finansowym, aby zdobyć środ-
ki na Fundusz Odbudowy. Aby mo-
gło do tego dojść, konieczna jest zgoda 
parlamentów państw członkowskich. 
I to może potrwać, a i wynik jest nie-
pewny. Wśród komentatorów mówi się 
o tzw. momencie Hamiltona, w nawią-
zaniu do wydarzenia z 1790 roku, kie-
dy to dzięki porozumieniu Alexandra 
Hamiltona i Thomasa Jeffersona USA 
po raz pierwszy zaciągnęły dług ja-
ko cała Konfederacja. Wielu uważa, że 
to był jeden z kluczowych momentów 

na drodze do amerykańskiej państwo-
wości. W Polsce w tym temacie cisza. 
A szkoda. Na zasadach, na jakich swo-
je zobowiązania na rynku finansowym 
zaciągnie Komisja, zadłużać się mo-
gły dotąd jedynie państwa (dla uprosz-
czenia nie wliczam tutaj długu kor-
poracyjnego, bo to zupełnie inna hi-
storia). To nie zmiana, ale prawdziwa 
rewolucja i trzeba poważnie zastano-
wić się nad skutkami. Bez refleksji nad 
tą sprawą mowa o Europie Ojczyzn to 
zwykłe bajanie.

I jeszcze jedno. Warunki naszego 
wzrostu nie zależą od wysokość środ-
ków przyznanych nam z tej czy in-
nej organizacji. Przynajmniej nie bez-
pośrednio. Dla kraju takiego jak nasz 

kluczowe jest stworzenie optymal-
nych warunków do rozwoju o charak-
terze endogenicznym. Potrzebne są 
nam dobre regulacje, efektywne wy-
korzystanie oszczędności, tak aby za-
mieniały się na inwestycje w pożąda-
nych sektorach gospodarki, zmiany 
w systemie podatkowym, funkcjono-
waniu administracji publicznej i wy-
miarze sprawiedliwości, tak aby mi-
nimalizować koszty transakcyjne pro-
wadzenia przedsiębiorstwa, co także 
stymulować powinno inwestycje. Od 
początku naszego członkostwa w Unii 
jesteśmy beneficjentem netto wielo-
letnich ram finansowych nazywanych 
potocznie budżetem UE. I od lat z tru-
dem rozwiązujemy strukturalne prob-
lemy, które blokują wzrost wspar-
ty o polski kapitał narodowy. W efek-
cie największe przetargi finansowane 
z tych środków wygrywają zagranicz-
ne podmioty. Pieniądze z Unii nieba-
wem się skończą, to najpewniej kwe-
stia mniej niż 10 lat. Pytanie o to, co 
nam po nich pozostanie poza dobra-
mi publicznymi, takimi jak drogi i mo-
sty. Są one oczywiście bardzo ważne. 
Ale jeszcze ważniejsze są silne pol-
skie firmy, konkurencyjne w wymiarze 
ponadnarodowym. A z tym wciąż jest 
bardzo poważny problem!
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Pora odwrócić ten trend
Kilka dni temu w hiszpańskich mediach pojawiła się informacja, że tamtejsza firma Ferrovial, 
za pośrednictwem spółki Budimex, wygrała przetarg na przebudowę dworca Warszawa Za-
chodnia o wartości 1,94 mld zł, czyli ok. 433 mln euro. Z ruchem ponad 1300 pociągów dziennie 
jest to druga najważniejsza stacja w naszym kraju.

Stymulacja fiskalna inna niż dotychczas 
Polska gospodarka wciąż potrzebuje bodźców prorozwojowych. Dotąd, jeszcze przed pan-
demią, rosła głównie dzięki popytowi konsumpcyjnemu. Ten z kolei był wspierany przez 
transfery społeczne z 500 plus na czele. Pora znowu pomóc gospodarce, tyle że teraz trze-
ba to zrobić inaczej.

Państwo, aby nie dopuścić do 
fali upadłości przedsiębiorstw 
i gwałtownego wzrostu bez-
robocia na skutek zamroże-
nia gospodarki, uruchomiło 
pakiet antykryzysowy. Dzię-
ki temu zaistniały szok uda-
ło się zamortyzować. Niemniej 
nie oznacza to, że unikniemy 
w tym roku recesji. Niepewna 
jest także siła ewentualnego 
odbicia, chociaż wiele wska-
zuje na to, że ono będzie. Przy 
okazji polski dług publiczny 

wzrośnie w tym roku, według 
prognoz Komisji Europejskiej 
z 46 do 58 proc. w relacji do 
PKB (metodologia obliczania 
długu w UE jest inna niż wyni-
ka to z naszej ustawy o finan-
sach publicznych, ten liczo-
ny przez instytucje unijne jest 
o kilka punktów procentowych 
wyższy od krajowych kalku-
lacji). To oznacza, że rząd ma 
mniej możliwości do wdraża-
nia tzw. luzowania fiskalnego. 
Powstaje bowiem niebezpie-

czeństwo przekroczenia kon-
stytucyjnego progu zadłużenia 
– wynosi on 60 proc. wartości 
nominalnego PKB.

W tym momencie można 
postawić pytanie, które pew-
nie niejednemu zjeży włos 
na głowie. Czy nie warto po-
myśleć o podniesieniu te-
go wskaźnika, wynikającego 
z ustawy zasadniczej? Dlacze-
go? Ano dlatego, że tego wy-
maga sytuacja. Przy tej oka-
zji koniecznie trzeba zastrzec, 

że wzrost długu nie może się 
wiązać ze wzrostem nakładów 
na transfery społeczne. W tej 
kwestii zrobiono w ostatnich 
latach bardzo wiele. Teraz po-
ra na inną formę stymulacji 
gospodarki. Czas na rewolu-
cję podatkową. Przede wszyst-
kim na uproszczenia! Ale nie 
tylko, zmian wymagają pro-
gi podatkowe, kwota wolna 
od podatku oraz ulgi związa-
ne z inwestycjami. Ten pierw-
szy należy podnieść i wpisać 
do ustawy o PIT jego walory-
zację o wskaźnik inflacji. Kwo-
ta wolna musi wzrosnąć, jest 
zdecydowanie za niska i tej te-
zy chyba nie trzeba nawet spe-
cjalnie uzasadniać.

W krótkim okresie takie 
działania mogą negatywnie 
odbić się na wyniku budże-

tu państwa i w konsekwen-
cji przełożyć na wzrost długu 
publicznego. Prawdą jest jed-
nak także to, że już dawno nie 
było tak korzystnych warun-
ków do zaciągania zobowiązań 
przez rząd. Działając mądrze 
można tę sytuację zdyskon-
tować zwiększając jednocześ-
nie potencjał wzrostu polskiej 
gospodarki. Aby ten plan zre-
alizować konieczny byłby jed-
nak ponadpolityczny pakt dla 
gospodarki, a tu już wchodzi-
my w sferę political fiction. Bo 
zmienić trzeba by konstytucję, 
dogadać się co do formuły re-
form, tak aby nie zwiększać już 
socjalu i na dodatek te ustale-
nie zrealizować. Apelować jed-
nak warto, nawet kiedy szanse 
nie są zbyt duże.

Kamil Goral

Projekt obejmuje rozbiórkę 
obecnej stacji i budowę no-
wego budynku z dużym ho-
lem wejściowym na północy, 
dziewięcioma platformami 
naziemnymi i podziemnym 
korytarzem umożliwiają-
cym dostęp do torów i jedno-
cześnie służącym jako gale-
ria handlowa. Prace dotyczyć 

będą także budowy paneli fo-
towoltaicznych w konstruk-
cji metalowej dachu, będące-
go jednocześnie chodnikiem 
dla pieszych. Projekt obejmie 
też przebudowę 30 km torów 
i budowę różnych odgałęzień 
połączeń, a także instala-
cję systemów kontroli ruchu 
i układanie sieci trakcyjnych. 

Inwestycja ma zostać ukoń-
czona w 2023 roku.

Półżartem możemy więc 
stwierdzić, że najwyraźniej je-
steśmy bardzo hojnym pań-
stwem, skoro non stop fundu-
jemy kontrakty i „dajemy” za-
rabiać zagranicznym firmom. 
A zupełnie serio dodać, że szko-
da, iż po raz kolejny pieniądze 

z tak ogromnej inwestycji nie 
trafią w większości do polskich 
firm, tylko w dużej mierze za-
silą obcą gospodarkę. Cóż, nie 
pierwszy to raz, więc teoretycz-
nie powinniśmy być przyzwy-
czajeni. Ale nie jesteśmy.

Bo tak naprawdę to nie 
o dworzec Warszawa Zachod-
nia tu chodzi, ale o patologię, 
jaką od lat jest system zamó-
wień publicznych. Rynek wart 
dziś rocznie ponad 200 mld zł 
przez lata był swoistym klu-
bem dla wybranych, wśród 
których próżno było szukać 
nie tylko dużych, ale jakich-
kolwiek graczy z Polski. Usta-
wa Prawo zamówień publicz-
nych z 2004 roku była nowe-
lizowana ponad 60 razy, więc 
dziś wygląda jak szwajcarski 
ser. W dodatku ma wiele roz-
wiązań, które wewnętrznie się 
wykluczają. 

Na szczęście ten praw-
ny stan rzeczy dobiega końca. 
Rzutem na taśmę w poprzed-
niej kadencji parlamentu uda-
ło się przegłosować całkowicie 
nową ustawę dotyczącą zamó-
wień publicznych, która wej-
dzie w życie 1 stycznia 2021 r. 
Ma ona sprawić, że ta kolo-
salna kwota, o której wspo-
mniałem (ponad 200 mld zł 
rocznie), będzie wydatkowa-
na efektywniej, przyczyni się 
do znacznej poprawy jakości 
usług publicznych dostarcza-
nych przez państwo i prze-
de wszystkim da poważny im-
puls prorozwojowy firmom, 
również tym średnim i ma-
łym, w których dominuje pol-
ski kapitał.

Takie są przynajmniej za-
pewnienia tych, którzy nad 
nowym Prawem Zamówień 
Publicznych pracowali, czy-
li m.in. wicepremier Jadwi-
gi Emilewicz i prezesa Urzę-
du Zamówień Publicznych 
Huberta Nowaka. – Jednym 

ze strategicznych celów tej 
ustawy było powiązanie sy-
stemu zakupowego z celami 
politycznymi i gospodarczy-
mi państwa. Jeżeli w strategii 
długookresowej państwa mó-
wimy, że stawiamy np. na in-
nowacje, to ustawa ma umoż-
liwiać pokazanie zamawia-
jącym, że warto wydatkować 
środki na takie właśnie cele 
lub w zgodzie z takimi cela-
mi. Schodząc nieco niżej, mo-
gę dodać, że interesariusze 
dostaną prostsze procedu-
ry i odrestaurowany konkurs, 
wszystko po to, by zwiększyć 
innowacyjność i konkurencyj-
ność – mówił nam jakiś czas 
temu prezes Nowak.

Oczywiście uchwalenie 
przepisów to jedno, drugie to 
ich umiejętne stosowanie, aby 
nie okazało się za jakiś czas, 
że wiele rozwiązań prawnych, 
które miały być pożytecz-
ne, nijak ma się do rzeczy-
wistości. Na podsumowania 
przyjdzie jednak pora. Teraz, 
szczególnie w dobie wyjścia 
z gospodarczej zapaści zwią-
zanej z koronawirusem, no-
we Prawo Zamówień Pub-
licznych powinno być jednym 
z najistotniejszych elementów 
wsparcia polskich firm. Czy 
tak się stanie, czy nowa usta-
wa rzeczywiście przyniesie 
polskiej gospodarce korzyści, 
przekonamy się za jakiś czas.

Póki co Hiszpanie cieszą 
się z inwestycji w Polsce war-
tej prawie 2 mld zł (i trudno im 
się dziwić), a nam zostaje liczyć 
na to, że ustawa, która wejdzie 
w życie z nowym rokiem, rze-
czywiście odwróci trend „ob-
darowywania” zagranicznych 
podmiotów tak wysokimi kon-
traktami i „pozwoli” w dużo 
większym stopniu na tego typu 
kontraktach zarabiać Polakom 
i polskim firmom.

Krzysztof Budka
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O co chodzi? Przypomnij-
my krótko: Narodowy Holding 
Spożywczy ma powstać dzię-
ki konsolidacji państwowych 
firm działających na rynku rol-
no-spożywczym. Spółką, wo-
kół której ma się ta konsoli-
dacja odbywać, jest Krajowa 
Spółka Cukrowa (KSC). Więk-
szościowym udziałowcem 
KSC jest Skarb Państwa, ok. 
20 proc. akcji należy do planta-
torów buraka cukrowego i pra-
cowników. Spółka powstała 
w 2002 r. w wyniku konsolida-
cji trzech państwowych spó-
łek cukrowych. Utworzono ją 
na bazie Mazowiecko-Kujaw-
skiej Spółki Cukrowej w Toru-
niu. Jest największym w Pol-
sce i jednym z największych co 
do wielkości producentem cu-
kru w Europie. Jest mocna na 
rynku sprzedaży cukru oraz 
w handlu wyrobami powstały-
mi w trakcie jego wytwarzania. 
Przetwórstwo owocowo-wa-
rzywne to jej główne kompe-
tencje. Działa na rynku cukru, 
skrobi i zbóż.

Kurczy się grono chętnych
Uważny obserwator zauwa-
ży, że początkowo brano pod 
uwagę „wrzucenie” do owe-
go holdingu 48 spółek kontro-
lowanych przez Skarb Pań-
stwa. Rzecz rodzi się jednak 
w bólach. Teraz mowa jest 
o 17 podmiotach wytypowa-
nych do konsolidowania, ale 
i to nie jest pewne.

Jak można przypuszczać, 
dobrze radzące sobie na ryn-
ku polskie firmy szeroko poj-
mowanego przetwórstwa rol-
no-spożywczego nie lgną do 
pomysłu. Złym to ani zaszko-
dzi, ani nie pomoże. – Podczas 
pogłębionych badań due dili-
gence mogą pojawić się dodat-
kowe kwestie, które spowo-
dują, że któryś z tych 17 pod-
miotów nie zostanie włączony 
do konsolidacji. Jednak spo-
dziewam się, że unikniemy ta-
kich okoliczności i nowy hol-
ding będzie opierał się właśnie 
na tych wskazanych przez fir-
mę doradczą spółkach, które 
są dzisiaj pod kontrolą Skar-
bu Państwa – twierdzi z prze-
konaniem Artur Soboń, se-
kretarz stanu w Ministerstwie 
Aktywów Państwowych, peł-
nomocnik rządu ds. instru-
mentów finansowania rozwo-
ju gospodarczego państwa.

Skonsolidowany podmiot 
ma objąć zarówno produ-
centów, jak i przetwórców. 
Szczęśliwie – jak się wydaje 
– porzucono pomysł tworze-
nia sieci państwowych skle-
pów spożywczych i warzyw-
niaków. W PRL te państwowe 
punkty nie cieszyły się dobrą 
sławą. Ich oferta była raczej 
uboga, a ceny wcale nie niż-
sze niż u „prywaciarzy”. Że-
by państwowe sklepy mia-
ły jakieś znaczenie, musiałyby 
swoją liczbą, ofertą i napraw-
dę korzystnymi lokalizacja-

mi stanowić realną konku-
rencję dla zagranicznych sie-
ci. Te jednak na tyle zdążyły 
się rozwinąć i umocnić w Pol-
sce, że myślenie o takim kon-
kurowaniu, szczególnie w wy-
konaniu państwa, to mrzonka. 
Tym bardziej, że nie ma mowy 
o żadnej repolonizacji. Nie ma 
mowy o tworzeniu narodo-
wej sieci hipermarketów, po-
dobnych tym, które funkcjo-
nują w niektórych krajach, np. 
w Szkocji czy w Niemczech.

KPMG zbada i doradzi
Za due diligence i konsulta-
cje przy tworzeniu Narodo-
wego Holdingu Spożywcze-
go ma zapłacić  Krajowa Spół-
ka Cukrowa. Zatrudniono do 
tego KPMG Advisory. Umo-
wa jest na doradzanie, przede 
wszystkim na zbadanie stan-
dingu finansowego konsolido-
wanych spółek.

Nad listą potencjalnych gra-
czy do przejęcia pracuje firma 
KPMG, z którą została zawar-
ta umowa o świadczenie usług 
doradczych w zakresie przy-
gotowania i realizacji proce-
su konsolidacji. Umowa zakła-
da przygotowanie m.in. strate-
gii konsolidacji spółek Skarbu 
Państwa oraz realizację wy-
branego modelu konsolidacji.

Jak wiadomo, usługi firmy 
zagranicznej z grona „wielkiej 
czwórki” konsultingowo-au-
dytorskiej, w tym przypad-
ku KPMG, nie są tanie. Kon-

sultanci skoncentrują się na 
tym, czy we wstępnie wyty-
powanych spółkach nie ma ja-
kiś „trupów w szafie”. Poka-
żą możliwe przeprowadzenie 
procesu od strony kapitało-
wej. Ale meritum sprawy naj-
prawdopodobniej nie dotkną. 
A meritum to zasadza się na 
pytaniu: po co to robić? Czy 
są jakieś wzorce zagraniczne 
udanego państwowego hol-
dingu spożywczego? Zrobili-
śmy własny reaserch w tema-
cie. Takich wzorców nie ma.

Polska, silna konkurencja?
Połączenie firm z sektora rol-
no-spożywczego w jeden pań-
stwowy holding ma – jak dekla-
rują pomysłodawcy – wzmoc-
nić pozycję polskich graczy na 
rynku i dostarczyć konsumen-
tom wysokiej jakości produk-
ty w dobrych cenach. Słusz-
nym, w samym założeniu, wy-
daje się być próba wpływania 
przez państwo na stabilizację 
cen skupu i zbytu produktów. 
– Ostatnie lata nieraz pokaza-
ły, że rolnicy otrzymują nie-
porównywalnie mniej za swo-
je towary w stosunku do tego, 
za ile są one potem oferowa-
ne w sklepach. Do tego chce-
my wykorzystać doświadcze-
nia Krajowej Spółki Cukrowej, 
która zdobyła je w ostatnich la-
tach na rynku buraka – tłuma-
czy Artur Soboń.

To wszystko prawda. Ce-
ny skupu są na ogół śmiesznie 

niskie, a rolnicy mówią o tym 
politykom od lat i bez skutku. 
Ceny te wyznaczają prywat-
ne spółki, więc trudno, by by-
ły one inne. Ministerstwo Ak-
tywów Państwowych wiąże tu 
nadzieje właśnie z tworzonym 
Narodowym Holdingiem Spo-
żywczym, który przez swo-
ją obecność na rynku miałby 
wymóc taki poziom cen, któ-
ry satysfakcjonowałby i rolni-
ków, i konsumentów. Nieste-
ty, tak się nie stanie. Narodo-
wy Holding Spożywczy będzie 
po prostu za mały, by stał się 
istotnym „graczem” na rynku. 
Ale będzie na tyle duży, by ge-
nerował koszty związane z ad-
ministrowaniem swoimi dzia-
łaniami.

Znacznie lepszym pomy-
słem nie byłby wymuszony 
holding państwowy, ale stwo-
rzenie federacyjnej struktu-
ry polskich firm sektora rol-
no-spożywczego. I tam zaś, 
gdzie jest to możliwe, sprzy-
janie przez państwo powsta-
waniu spółdzielczej formy 
własności rolników i ich par-
tycypacji własnościowej na 
możliwie wszystkich etapach 
powstawania i zbywania pro-
duktów.

Wspólna promocja marek
Czy nowy holding, w obecnym 
kształcie, tak jak jest planowa-
ny, stworzy przewagę konku-
rencyjną na krajowym rynku 
rolnym? Nie. Czy może przy-
czynić się do wzmocnienia 
rozwoju polskiego rolnictwa 
na rynkach zagranicznych? 
Już prędzej. Po pandemii mo-
gą otworzyć się nowe możli-
wości, z których Polska mo-
głaby skorzystać. – Celem 
tych działań jest wejście na te 
rynki, na których nie jesteśmy 
dziś obecni – wyjaśnia Artur 
Soboń.

Ministerstwo podkreśla, 
że wiele rozpoznawalnych 
i cenionych polskich marek 
z sektora zostało na skutek 
przekształceń własnościo-
wych przejętych przed laty 
przez obcy kapitał, w wyniku 
czego Polska utraciła nad ni-
mi kontrolę. To prawda. Po-
przednie rządy „wytraciły” 
czołowe, polskie marki, roz-
poznawalne niegdyś także za 
granicą. Jeśli więc nie hol-
ding, to nawet solidna plat-
forma współpracy polskich 
firm sektora rolno-spożyw-
czego, wspierana przez pań-
stwo legislacyjnie i finanso-
wo, pomogłaby wzmocnić 
polskie marki w Polsce i po-
móc im zaistnieć na zagra-
nicznych. W tym raczej na-
leżałoby upatrywać efektów 
współpracy i synergii, a nie 
w próbie dyktowania cen na 
rynku, do czego nowy holding 
nie będzie miał dość siły.

Robert Azembski

Komu i do czego potrzebny jest  
Narodowy Holding Spożywczy?
Pomysł tworzenia Narodowego Holdingu Spożywczego, nie mający precedensu w innych krajach europejskich, niepokoi, ja-
ko żywo przypominając dawne, „słusznie minione” czasy. Dobrze, że zrezygnowano (chyba?) z tworzenia państwowej sieci 
spożywczaków i warzywniaków, bo efekt byłby słaby. Co jednak urodzi się z pracy zagranicznego konsultanta? Komu i czy 
w ogóle potrzebny jest nowy, państwowy holding?
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Inwestorzy zagraniczni lgną do Polski
Miała być już „druga Grecja”, na razie nic takiego jednak nie nastąpiło. Miała być „druga We-
nezuela”, ale też się nie zanosi. Polska gospodarka w nadzwyczajny sposób jest odporna na kry-
zysy. Czyli nie jest z nią tak źle, jak czasem niektórzy chcieliby widzieć. W jej odporności na 
wstrząsy przekonują nie tylko stabilny złoty czy inne wskaźniki makroekonomiczne, lecz rów-
nież sprzyjający klimat do inwestowania.

Polska zajmuje 5. miejsce 
w Europie, jeśli chodzi o licz-
bę realizowanych bezpośred-
nich inwestycji zagranicz-
nych.   Drugim, największym 
po Niemcach inwestorem za-
granicznym w naszym kra-
ju, jeśli chodzi o wartość in-
westycji i liczbę projektów, są 
Stany Zjednoczone – wyni-
ka z raportu „30 lat inwesty-
cji amerykańskich w Polsce”. 
Inwestycje amerykańskie 
stanowią przy tym 11 proc. 
wszystkich przedsięwzięć za-
granicznych w Polsce.

– Pomimo pandemii 
współpraca się rozwija. Sta-
ny Zjednoczone są wciąż jed-
nym z ważniejszych partne-
rów i inwestorów w Polsce – 
podkreśla Jadwiga Emilewicz, 
minister rozwoju.

Amerykanie w akcji
W Polsce od lat funkcjonu-
ją tak znaczące spółki z bran-
ży IT jak Google, Intel i Mic-
rosoft. Microsoft, co warte 
zauważenia, współdziała z po-
nad 6 tys. polskich firm z sek-
tora MŚP.

57 proc. inwestycji amery-
kańskich jest zlokalizowanych 
przy tym  poza Warszawą. Fir-
my amerykańskie chętnie ko-
rzystają ze specjalnych stref 
ekonomicznych – katowickiej, 
łódzkiej i wałbrzyskiej. Prze-
prowadzono tam 100 inwesty-
cji o wartości 7,2 mld złotych. 
– Mówimy głównie o produk-
cji środków transportu, je-
śli chodzi o katowicką, wał-
brzyską, Jeśli chodzi o łódzką 
– to  IT, telekomunikacja – do-
daje wiceminister rozwoju Ol-
ga Semeniuk.

Obecnie w Polsce funkcjo-
nuje 1540 firm amerykańskich. 
Są to na ogół przedsiębior-
stwa większe i bardziej ren-
towne w porównaniu z inny-
mi podmiotami zagranicz-
nymi obecnymi w naszym 
kraju. Ich aktywa ulokowa-
ne zarówno w produkcji jak 
i usługach sięgnęły 54,5 mld 
dolarów, zainwestowały one 
w Polsce ogółem 62,7 mld do-
larów przyczyniając się w ten 
sposób do powstania blisko 
300 tysięcy miejsc pracy.

Największymi amerykań-
skimi pracodawcami w Polsce 
są: Amazon, United Techno-
logies Corp., Lear Corp., IBM 
Corp, McDonald’s Corp., Citi-
group, CVC Capital Partners, 
Tenneco, General Electric 
Company, Whirlpool Corp.

Tony Housh, prezes ra-
dy dyrektorów Amerykańskiej 
Izby Handlowej w Polsce pod-
kreśla , że kapitał amerykański 
wykorzystywany jest chętnie 
na rozwój nowych technologii. 
Po ogłoszeniu zamiaru bar-
dzo dużej inwestycji w Polsce 
przez Microsoft, również  Go-
ogle opublikowała informację 
anonsując powstanie centrum 
nowoczesnych technologii in-
formatycznych.

– Polska jest i pozostanie 
atrakcyjnym rynkiem dla na-
szych inwestycji, jako jedna 
z wiodących gospodarek UE 
z tradycyjnie wysokim wzro-
stem gospodarczym. Ponad 
połowa wszystkich nowych 
inwestycji w Polsce każdego 
roku pochodzi od firm obec-
nych już wcześniej na rynku – 
podkreśla Tony Housh.

Nie tylko USA
Inwestowaniem w naszym 
kraju zainteresowane są nie 
tylko amerykańskie firmy. 
Wyjściu z lockdownu towa-
rzyszy wzrost liczby spółek 
zakładanych z udziałem za-
granicznego kapitału.

–W czerwcu powstało ich 
o 8,5 proc. więcej niż w ma-
ju. – Inwestorów przyciągają 

efekty działań rządu – uważa 
prof. Zbigniew Krysiak, pre-
zes Instytutu Myśli Schumana. 
– Pokazuje to znakomitą kon-
dycję Polski po pandemii, któ-
rą opiniuje pozytywnie wiele 
podmiotów, w tym Bank Świa-
towy –dodaje prof. Krysiak.

Od 1 stycznia 2019 r. do koń-
ca grudnia 2019 r. powsta-
ło 8820 firm z udziałem ka-
pitału zagranicznego, prawie 
12 proc. więcej niż w 2018 r. – 
taką informację można wy-
czytać w oparciu o Centralny 
Ośrodek Informacji Gospodar-
czej. Najwięcej zarejestrowano 
ich w województwie mazowie-
ckim – (40,9 proc.), dolnoślą-
skim (9,65 proc.) i małopolskim 
– 8,28 proc. W stolicy by-
ło ich 3061. Drugi był Wrocław 
z 676 firmami, a trzeci Kraków 
– z 621 przedsiębiorstwami. 
Było ich dwa razy więcej w po-
równaniu do np. 2014 r. r., gdy 
zarejestrowano 4,4 tys. firm 
zagranicznych w Polsce.

Rosła też wartość zobowią-
zań Polski z tytułu zagranicz-
nych inwestycji bezpośred-
nich.

– Zarówno dane o napły-
wie bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych, jak i różnego 
rodzaju rankingi postrzega-

nia państw wskazują, że Pol-
ska jest bardzo atrakcyjnym 
miejscem lokowania przed-
sięwzięć przez międzynaro-
dowe przedsiębiorstwa. Coraz 
częściej też nie są to wyłącznie 
inwestycje w tradycyjne fa-
bryki przemysłowe, nazywa-
ne potocznie montowniami, 
ale także inwestycje w miej-
sca pracy wymagające wyso-
kich kwalifikacji – powiedział 
PAP dr Jakub Sawulski z Pol-
skiego Instytutu Ekonomicz-
nego (PIE).

Ciekawe jest przyjrzenie się 
temu, co rozwijają u nas inwe-
storzy zagraniczni. Są to no-
woczesne usługi biznesowe do 
których można zaliczyć roz-
maite rodzaju centra księgo-
we, kadrowe, informatyczne,   
świadczące usługi nie tylko dla 
polskich przedsiębiorstw, ale 
i dla spółek z danej grupy ka-
pitałowej zlokalizowanych na 
całym świecie. –   Liczba osób 
zatrudnionych w tego typu 
przedsiębiorstwach w Polsce 
od kilku lat rośnie w dwucy-
frowym tempie – dodaje dr Ja-
kub Sawulski.

Inwestorzy zagraniczni in-
teresują się także polskim 
rynkiem startupów. Tu dzia-
łają w funduszach venture ca-
pital, szukających dobrych 
firm znajdujących się w fazie 
wczesnego rozwoju, a roku-
jących dobrze na przyszłość. 
Paul Bragiel, związany z taki-
mi projektami jak Uber, Stri-
pe, Pokemon Go, czy Zappos, 
zainwestował w SMOK Ventu-
res. Ten venture capital nasta-
wiony jest w wyławianie firm, 

które już coś pokazały na ryn-
ku, ale brakuje im pieniędzy 
na rozwinięcie się. Inny bi-
znesmen, Tim Draper, znany 
z inwestycji w Twittera, Teslę, 
czy Hotmail, wsparł OTB Ven-
tures Marcina Hejki, fundusz 
koncentrujący się na wspiera-
niu spółek na etapie wzrostu.

Dobry klimat 
Wbrew defetystycznym oce-
nom polskiego rynku oraz 
perspektyw jego rozwoju, in-
westorzy zagraniczni lgną do 
Polski. Ich nie interesują po-
lityczne rozgrywki, tylko sta-
bilność danej gospodarki 
i jej średnio i długotermino-
we perspektywy rozwoju, po-
twierdzone liczbami i ocena-
mi agencji ratingowych. Kli-
mat inwestycyjny w naszym 
w Polsce sprzyja napływowi 
nowego kapitału, który poma-
ga rozwijać się polskim przed-
siębiorstwom.

Inwestorów zagranicznych 
interesują także zapowiadane, 
duże inwestycje infrastruktu-
ralne, takie jak przekop Mie-
rzei Wiślanej, czy budowa 
CPK. Przyglądają się również 
inwestycjom samorządów, 
które przez chwilę zostały za-
mrożone w wyniku epidemii, 
ale teraz będą „odżywać”. Po-
jawiają się też nowe możliwo-
ści współpracy między innymi 
w obszarze energetyki jądro-
wej oraz OZE, bo Polska nie 
zaprzestała wysiłków na rzecz 
dywersyfikacji źródeł energii 
i infrastruktury energetycz-
nej. Inne interesujące dla nich 
obszary to poprawa cyberbez-
pieczeństwa, rozwój techno-
logii obronnych oraz obszar 
badań i nauk ścisłych.

Atutem Polski i pozytyw-
nym wyróżnikiem na tle in-
nych krajów są wysokie kom-
petencje pracowników. Rów-
nież dobrze rokuje młoda 
kadra. Prawie połowa mło-
dych Polaków ma wyższe wy-
kształcenie, a większość  mło-
dych dość dobrze posługuje 
się językami obcymi, nie tyl-
ko językiem angielskim. Chcą 
też w coraz większym stopniu 
edukować się i rozwijać w kie-
runki nauk ścisłych, informa-
tycznych oraz biologicznych.

Rząd zamierza przygoto-
wać pomocy dla inwestorów 
planujących duże inwesty-
cje. – To ma być szybka ścież-
ka obsługi dla inwestorów od 
pewnego wolumenu inwesty-
cji. Wiemy, że wielkoskalowe 
inwestycje wymagają nie tyl-
ko uzyskiwania szeregu po-
zwoleń, jeżeli są to inwesty-
cje zagraniczne –  zapowiada 
wicepremier Jadwiga Emile-
wicz.  Projekt stosownej usta-
wy ma zostać przyjęty przez 
Radę Ministrów jeszcze w tym 
roku.

Robert Azembski
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SLIM VAT – fiskus zapowiada korzystne 
zmiany w podatkach
Ministerstwo Finansów obiecuje kolejne korzystne dla podatników zmiany w VAT. Zapowie-
dziano proste fakturowanie, ułatwienia dla eksporterów, wspólne kursy walut z podatkiem do-
chodowym oraz pakiet trzech korzyści finansowych.

Fiskus zapowiedział kolejne 
zmiany w ramach tzw. systemu 
SLIM VAT (SLIM, czyli simple, 
local and modern). SLIM VAT 
oznacza podatek prosty w ob-
słudze, dostosowany do lokal-
nej specyfiki państwa, w któ-
rym funkcjonuje. Jest to też 
podatek nowoczesny, w któ-
rym wdrażanie kolejnych roz-
wiązań technologicznych 
i e-usług administracji łączy 
się ze zmniejszaniem obowiąz-
ków ciążących na podatnikach.

System ten obejmuje do-
tychczas kilka elementów. Są 
to: dialog z biznesem, audyt 
przepisów, uproszczenia VAT, 
kasy online, e-faktury, e-pa-
ragony. Teraz w efekcie au-
dytu przepisów i konsultacji 
z przedsiębiorcami fiskus za-
powiada cztery kolejne obsza-
ry zmian, nie podając jednak 
daty, w której miałyby one za-
cząć obowiązywać.

Zmiany mają objąć cztery 
obszary: proste fakturowanie, 
ułatwienia dla eksporterów, 
wspólne z podatkiem docho-
dowym kursy walut oraz pa-
kiet korzyści finansowych.

Proste fakturowanie
Proste fakturowanie bę-
dzie oznaczało rezygnację 

z formalnego warunku uzy-
skania potwierdzenia otrzy-
mania faktury korygują-
cej przez nabywcę towarów 
lub usługobiorcę przy ko-
rektach in minus (skutkują-
cej zmniejszeniem podsta-
wy opodatkowania). Ma to 
ten skutek, że szybciej będzie 
można rozliczyć korekty. Dziś 
korekta możliwa jest dopie-
ro w rozliczeniu za miesiąc, 
w którym wpłynęło potwier-
dzenie. Po zmianie decydowa-
ła będzie data wystawienia ko-
rekty.

W ustawie o VAT wpro-
wadzone zostaną przepi-
sy wskazujące sposób rozli-
czenia faktur korygujących in 
plus (zwiększających podsta-
wę opodatkowania). Dotych-
czas nie było to uregulowa-
ne w przepisach wprost. Po 
zmianie rozliczenie w takim 
przypadku będzie dokonywa-
ne na bieżąco w okresie wy-
stawienia faktury korygują-
cej (w związku z przyczyna-
mi zaistniałymi po dokonaniu 
sprzedaży).

Ułatwienia w eksporcie
Ułatwienia dla eksporterów 
mają z kolei oznaczać, że dla 
zastosowania stawki 0% od 

zaliczki w eksporcie towa-
rów wydłużony zostanie ter-
min wywozu towarów z 2 do 
6 miesięcy.

Dziś wygląda to tak, że po 
spełnieniu określonych wa-
runków, przy eksporcie stoso-
wana jest stawka 0%. Jeśli jed-
nak wywóz towaru poza ob-
szaru UE nie nastąpi w ciągu 
2 miesięcy, podatnik musi do-
konać zmiany stawki (na 23%). 
Dopiero później, z chwilą do-
konania wywozu towaru, po-
datnik ma prawo do dokona-
nia korekty rozliczenia i po-
nownego zastosowania stawki 
0%.

Po zmianie przepisów do-
konywanie takich zmian i ko-
rekt będzie konieczne dopiero 
wtedy, gdy wywóz nie nastą-
pi w ciągu sześciu miesięcy. 
Zdaniem Ministerstwa Finan-
sów, wydłużenie czasu na wy-
wóz towarów do pół roku od 
otrzymania zaliczki znacznie 
poprawi sytuację eksporterów 
i rozwiąże problem nawet do-
staw długoterminowych.

Kursy walut
Istotną zmianą będzie tak-
że wprowadzenie możliwo-
ści wybrania przez podatnika 
VAT zasady przeliczenia kur-

su walut takich jak dla prze-
liczenia przychodu w podat-
ku dochodowym. To istotna 
zmiana. Dziś podatnik, któ-
ry wykona usługę np. 10 mar-
ca, dla której wystawi fakturę 
15 kwietnia z terminem płat-
ności 20 kwietnia, musi do-
konać przeliczenia według 
dwóch różnych kursów. Dla 
CIT jest to kurs z 9 kwietnia. 
Dla VAT kurs z 14 kwietnia. Po 
zamianie przepisów przeli-
czenia dokona raz, tylko we-
dług kursu z 9 kwietnia. Prze-
liczenia dokonuje się oczywi-
ście po kursach ogłaszanych 
przez NBP.

Warto jednak pamiętać, że 
taki sposób stosowania kur-
sów ma być opcją, a nie roz-
wiązaniem obowiązkowym. 
Podatnicy będą zatem mogli 
albo z uproszczenia skorzy-
stać, albo zostać przy obec-
nym sposobie przeliczania 
kursów walut.

Korzyści finansowe
W obszarze korzyści finanso-
wych przewidziano trzy zmia-
ny. Po pierwsze, przy rozli-

czeniach miesięcznych podat-
nik będzie mógł ująć fakturę 
łącznie w ciągu czterech mie-
sięcy bez konieczności kory-
gowania deklaracji. Dziś są to 
trzy miesiące. Oznacza to, że 
o ile dziś, gdy podatnik z fak-
tury wystawionej i otrzymanej 
w marcu nie odliczy VAT do 
lipca, to w lipcu musi już do-
konać odliczenia wstecz. Musi 
zatem skorygować rozliczenie 
marca. Po zamianie przepisów 
w lipca będzie mógł jeszcze 
dokonać rozliczenia na bie-
żąco, czyli odliczyć VAT w lip-
cu w deklaracji składanej za 
czerwiec.

Po drugie, podatnicy zy-
skają możliwość odliczenie 
VAT z faktury za usługi nocle-
gowe nabyte na rzecz swojego 
klienta biznesowego (nabycia 
usług noclegowych w celu ich 
dalszej odsprzedaży).

Po trzecie wreszcie, pod-
niesiony zostanie limit dla 
prezentów małej warto-
ści z 10 do 20 zł. Przepisy 
o VAT przewidują, że pre-
zenty o małej wartości nie są 
opodatkowane VAT, jeśli ich 
wartość nie przekracza okre-
ślonej wartości. Co do zasady 
dotyczy to prezentów o war-
tości nieprzekraczającej 100 
zł. Ale tylko pod warunkiem 
prowadzenia specjalnej ewi-
dencji. Opodatkowaniu nie 
podlegają też, mimo niepro-
wadzenia tej ewidencji pre-
zenty, których jednorazowa 
wartość nie przekracza 10 zł. 
I to właśnie ten limit miał-
by być podwyższony z 10 do 
20 zł.

Marek Kutarba

Zmiany mają objąć 
cztery obszary: 
proste fakturowanie, 
ułatwienia dla 
eksporterów, 
wspólne z podatkiem 
dochodowym kursy 
walut oraz pakiet 
korzyści finansowych.
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Zmierzch sieciowych gigantów wykorzystują małe sklepy
Tesco wycofuje się Polski, Auchan pozbywa się nierentownych lokalizacji i na tym pewnie nie koniec. W hipermarketach nie ma 
już takich tłumów jak kiedyś. COVID-19 tylko przyspieszył zmiany: coraz więcej Polaków woli kupować koło domu albo online.

Z polskim rynkiem definityw-
nie żegna się Tesco, sprzeda-
jąc 301 sklepów Salling Group. 
Pod koniec czerwca pojawi-
ła się informacja, że również 
Auchan zamyka dwie placów-
ki na Śląsku. Są nierentow-
ne. Oba sklepy były przejęte 
w 2014 r. od bardzo popular-
nej wówczas sieci Real. Oczy-
wiście dwa przypadki jeszcze 
nie dają podstawy do uogól-
nień. Ale bardzo możliwe, że 
rusza proces, który z czasem 
zmieni oblicze polskiego han-
dlu. Właściciele hipermarke-
tów widzą, że w Polsce skoń-
czyły się największe żniwa. 
Polacy, że hipermarket nie jest 
taki „super”, jak im się kiedyś 
wydawało.

Niektórzy przewidzieli, że 
nadejdzie taki moment. Pe-
dro Martinho, członek zarzą-
du Grupy Eurocash, już pięć 
lat temu „ostrzegał”, że małe 
sklepy zaczynają coraz szyb-
ciej dopasowywać się do po-
trzeb konsumentów. Nie są 
nienowoczesne, jak za czasów 
Polski Ludowej, są za to bar-
dzo elastyczne. Szybko zmie-
niają asortyment i mają to-
wary, których próżno szukać 
w hipermarketowej hali. Pe-
dro porównał hipermarkety 
do „starego słonia”. Takiego, 
który nie jest już atrakcją. Bo 
odwiedziny wielkopowierzch-
niowego sklepu przestały być 
modne. Nawet dla „Millenia-
sów”, którzy szukali w nich 
kiedyś okazji do „przypadko-
wego” spotkania towarzyskie-

go. Dziś atrakcja i przyjem-
ność nie zaczynają się przy 
sklepowej półce. Ale dopiero 
gdy dotrzemy do domu, mo-
gąc wspólnie coś ugotować lub 
zasiąść przy grillu.

Konrad Wacławik, Client 
Team Manager w Nielsen 
Connect Polska, uważa, że 
zmieniają się potrzeby konsu-
mentów, którzy coraz bardziej 
doceniają bliskość sklepu od 
domu oraz łatwość i szybkość 
zrobienia zakupów. Część 
z tych potrzeb jest trudna do 
zaspokojenia przez hipermar-
ketowy handel.

Hipermarket?  
Wcale już nie tak tanio
Szeroki wybór produktów 
przestaje już być niepodwa-
żalną przewagą konkuren-
cyjną wielkopowierzchnio-
wych sklepów. Bo jeśli ktoś 
chce kupić coś specjalistycz-
nego lub tylko wyrafinowane-
go, idzie do małego, dedyko-
wanego sklepu. Tam w spoko-
ju, nie szukając „menedżera”, 
który gdzieś właśnie „znik-
nął”, dowie się od właścicie-
la sklepiku lub franczyzo-
biorcy wszystkiego, co tylko 
chce wiedzieć. Przy tym coraz 
częściej odpada argument, że 
w lokalnym sklepie jest dro-
żej niż w hipermarkecie. Cena 
jest podobna, a klienci oszczę-
dzają czas, pozbywając się ko-
nieczności błądzenia w hiper-
marketowym gąszczu alejek 
i przebywania przez dłuższy 
czas w dusznych, sztucznie 

napowietrzanych pomiesz-
czeniach. Temu błądzeniu 
potrafi też towarzyszyć silny 
stres wynikający z konieczno-
ści przebywania w tłumie.

Na polskim rynku przy-
bywa sklepów dyskontowych 
i drobniejszych sieci marke-
tów. Także tanich drogerii, tuż 
przy domu. Łatwo w nich tra-
fić na ulubione towary. Bywa, 
że dzięki częstym promocjom 
ceny są nawet niższe niż w hi-
permarkecie. Najpotrzebniej-
sze produkty ma też osiedlowy 
sklepik. Prawda, nieco dro-
żej niż w hipermarkecie. Ale 
często tylko „nieco”, a zaku-
py  u „pani Halinki” są znacz-
nie przyjemniejsze.

Wraz z bogaceniem się spo-
łeczeństwa coraz mniej liczy 
się najniższa cena. Co się więc 
liczy? Wygoda i przyjemność 
ze zrobienia zakupów, możli-
wość kontaktu ze sprzedawcą. 
A że w osiedlowych sklepach 
brakuje towarów przemysło-
wych? Od czego jest internet?

Państwo nie lubi  
„starych słoni”
Hipermarketom nie pomógł też 
zakaz handlu w niedzielę. I to 
pomimo, że niedzielne zakupy 
starają się one zrekompenso-
wać klientom w piątki i sobo-
ty. Część popytu przeniosła się 
do sklepów osiedlowych. Tyl-
ko ich ułamek przechwyciły hi-
permarkety, nastawiając się na 
handel w piątki i soboty.

Na tym nie koniec proble-
mów. Hipermarketami moc-

niej zainteresował się Urząd 
Ochrony Konkurencji i Kon-
sumentów. UOKiK zmusił je 
właśnie do zapłaty 575 mln zło-
tych zaległych należności wo-
bec kontrahentów. Wszczął też 
postępowanie na podstawie 
przepisów ustawy o przewa-
dze kontraktowej. Rzec by się 
chciało: „wreszcie”! Bo właś-
ciciele dużych sklepów na-
brali brzydkiego zwyczaju po-
wetowywania sobie podat-
kowych uszczupleń kosztem 
polskich dostawców. Postę-
powanie UOKiK obejmuje 100 
podmiotów na rynku rolno-
-spożywczym. Trwa weryfika-
cja informacji które wskazują 
na to, że największe sieci han-
dlowe i producenci spożywczy 
odwlekają zapłaty dostawcom. 
Albo – korzystając ze swo-
jej wielkości i quasi monopo-
listycznej pozycji – narzuca-
ją niesymetryczne, korzystne 
wyłącznie dla siebie, warun-
ki umów.

– Sieci handlowe stosu-
ją praktyki, które mogą być 
niekorzystne dla dostawców, 
chodzi o np. kwestionowa-
nie faktur czy narzucanie po-
lityki cenowej – mówi Tomasz 
Chróstny, szef UOKiK.

Polacy zmieniają nawyki
Zmienia się nastawienie kon-
sumentów do wielkopo-
wierzchniowych sklepów. Co 
prawda po okresie lockdownu, 
którego skutki hipermarke-
ty i galerie handlowe odczuły 
względnie słabiej niż wiele in-

nych branż, wciąż znane mar-
ki cieszą się lojalnością klien-
tów – siła wyrobionych lata-
mi nawyków jest ogromna. Ale 
– jak pokazują badania rynku 
– coraz chętniej nawiedzamy 
mniejsze sklepy będące włas-
nością biznesu rodzinnego. 
Według badania IPSOS, zro-
bionego już w czasie trwania 
epidemii, prawie dwie trze-
cie respondentów (62 proc.) 
Polaków robiło zakupy w ma-
łych lub lokalnych sklepach. 
I już aż 28 proc. kupowało on-
line w internetowych sklepach 
prowadzonych przez MŚP.

Nawet po kryzysie 79 proc. 
Polaków deklaruje, że będzie 
jeszcze chętniej kupowało lo-
kalne produkty. 77 proc. osób 
w wieku 65+ wierzy, że jest 
to wręcz metoda przezwy-
ciężenia obecnego kryzysu. 
I na co warto zwrócić uwa-
gę: dwie trzecie Polaków czuje 
się być odpowiedzialnymi za 
wspieranie małych biznesów 
w ich sąsiedztwie. To ogrom-
na, a często niedostrzegana 
zmiana w świadomości pol-
skich konsumentów.

Kształtujący się trend po-
wrotu do korzystania z usług 
małych sklepów nie jest jed-
nak bezwarunkowy. 61 proc. 
chce płacić bezgotówkowo 
i najchętniej bezstykowo i aż 
51 proc. osób w wieku 65+ mo-
głaby zrezygnować z gotówki.

Co najchętniej kupujemy 
teraz przez internet? Odzież, 
buty, akcesoria (46 proc.), ar-
tykuły domowe i ogrodni-
cze (37 proc.) oraz kosmety-
ki i produkty związane z uro-
dą (35 proc.). Co naturalne, 
młodsi są bardziej otwarci na 
sprzedaż produktów lub usług 
w sieci, podczas gdy seniorzy 
w wieku 65+ najbardziej cenią 
dostęp do sklepów blisko do-
mu oraz dostawę produktów 
prosto pod drzwi.

Hipermarkety nie podda-
dzą się bez walki o konsumen-
ta. Zamawianiu online coraz 
częściej będzie towarzyszyć 
możliwość samodzielnego od-
bioru towarów przemysło-
wych lub spożywczych o dłuż-
szej trwałości. Zmienią się 
również wnętrza samych hal. 
Są pomysły, by ustawić tam 
stragany, gdzie już nie mło-
dzież szkolna, ale stali produ-
cenci będą informować o swo-
ich wyrobach. Więcej ma być 
też restauracji, zachęcających 
do odwiedzin możliwością 
skosztowania potraw na miej-
scu.

Czy to wszystko pomo-
że i odwróci trend? Zobaczy-
my. Wygląda jednak na to, że 
to, czego nie udało się sku-
tecznie przeprowadzić poli-
tykom chcącym wspierać ma-
ły biznes sklepowy, zmieni sa-
mo życie.

Robert Azembski
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Żadnego kraju nie stać już na ponowne 
zamrożenie gospodarki
Uruchomione działania antykryzysowe, w tym tarcza PFR, zamortyzowały straty, które biznes początkowo szacował jako 
bardzo poważne. Na 640 tys. mikro, średnich i dużych firm tych, które odnotowały spadek powyżej jednej czwartej przy-
chodów, było ok. 55 proc. – mówi nam Bartłomiej Pawlak. Z wiceprezesem Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR) rozmawia-
my o skutkach zamrożenia gospodarki, działaniach antykryzysowych oraz innowacyjności polskich firm.

Według prognoz Komisji Eu-
ropejskiej bezrobocie w Pol-
sce mierzone metodą BAEL 
wzrośnie ponad dwukrotnie, 
czy w tym kontekście można 
uznać działania wynikające 
z tarcz antykryzysowych i fi-
nansowej za sukces?
Bezrobocie wzrośnie, ale 
nie w takim stopniu, będzie 
to wzrost do poziomu nie-
co ponad 6 proc. Uruchomio-
ne działania antykryzysowe, 
w tym tarcza PFR, zamorty-
zowały straty, które biznes 
początkowo szacował jako 
bardzo poważne. Na 640 tys. 
mikro, średnich i dużych firm 
tych, które odnotowały spa-
dek powyżej jednej czwar-
tej przychodów, było ok. 
55  proc. Te firmy skorzystały 
z subwencji w ramach tarczy 
PFR. To narzędzie udało nam 
się wdrożyć bardzo szybko, 
a środki były wypłacane już 
od końca kwietnia. Były też 
inne programy, głównie na-
kierowane na osłonę miejsc 
pracy. W sumie wszystkie 
działania antykryzysowe, ja-
kie wdrożył rząd, BGK, PFR 
przekroczyły kwotę 100 mld 
złotych.

Przedsiębiorcy mieli proble-
my z powodu algorytmu, któ-
ry odrzucał ich wnioski. Czy 
problem został naprawiony?
Tak, pracowaliśmy nad tym, 
zwiększył się margines do-
puszczalnego błędu, rozbu-
dowaliśmy także system re-
klamacyjny oraz podjęliśmy 
działania informacyjne na 
szeroką skalę. Z „pospolite-
go ruszenia”, które panowa-
ło na początku przy składa-
niu wniosków, staraliśmy się 
jak najszybciej doprowadzić 
do sytuacji, w której do dys-
pozycji przedsiębiorcy by-
ła nie tylko szeroka informa-
cja o zasadach programu lecz 
także modyfikowaliśmy algo-
rytm, czyli sam model wspar-
cia oraz umożliwiliśmy skła-
danie odwołań i reklamacji. 
W efekcie szybko zwiększyli-
śmy liczbę pozytywnie rozpa-
trywanych wniosków i zado-
wolenie klientów.

Czy jeśli będzie taka potrze-
ba, PFR uruchomi jeszcze ja-
kąś formę wsparcia dla firm? 
Na przykład jesienią, gdyby 
doszło do kolejnego zamroże-

nia gospodarki wynikającego 
z pandemii?
Na razie nie planujemy do-
datkowych działań, ponieważ 
nie ma takiej potrzeby. Bę-
dziemy obserwować dynami-
kę dalszego przebiegu pan-
demii. Podczas wybuchu epi-
demii mieliśmy wiele obaw 
i niepewność, co do tego, jaka 
okaże się skala zjawiska. Oka-
zała się mniejsza, niż progno-
zowano. Na razie skupiamy się 
na realizacji naszego planu. 
Cztery tygodnie temu uru-
chomiliśmy drugą Tarczę an-
tykryzysową, tym razem skie-
rowaną do dużych firm. W tym 
przypadku pomoc jest przy-
znawana na podstawie indy-
widualnych decyzji, które za-
padają w samym PFR. Liczy-
my, że skorzysta z niej kilkaset 
dużych firm oraz podmiotów 
należących do samorządów, 
których spółki JST także zali-
czają się do dużych firm.

Jak to się odbywa?
Ten program polega na in-
dywidualnej ocenie każde-
go podmiotu, której dokonują 
firmy doradcze i sam PFR. To 
proces analizy, który również 
będzie realizowany w błyska-
wicznym tempie. To, co robi-
my w normalnych warunkach 

w 6-9 miesięcy, będziemy 
w przypadku tarczy realizo-
wać w 3-4 tygodnie. Liczę, że 
pierwsze wypłaty będą miały 
miejsce na początku sierpnia.

Czy Polskę w ogóle stać na ko-
lejne zamrożenie gospodarki?
Żadnego kraju na to nie stać. 
To straty rzędu 5 proc. PKB 
podczas dwóch miesięcy. Po-
wtórka więc nie jest możliwa, 
ale też nikt nie planuje kolej-
nego wyłączenia gospodar-
ki i totalnej kwarantanny. Je-
steśmy już znaczenie bardziej 
świadomi, czym jest COVID, 
oraz mamy przygotowaną 
służbę zdrowia, więc nie grozi 
nam powtórka z wiosny.

Jak w sytuacji rosnącej 
awersji banków wobec ryzy-
ka zapewnić długotermino-
we finansowanie przedsię-
biorstwom, szczególnie tym 
z sektora MŚP?
Ostatnie badania Polskiego In-
stytutu Ekonomicznego poka-
zują, że w porównaniu z począt-
kiem kwietnia widać znaczącą 
poprawę kondycji płynnościo-
wej i finansowej firm z sek-
tora MŚP. Według badań, po 
trzech miesiącach od wybuchu 
pandemii poważne problemy 
z płynnością występują u zale-

dwie 5 proc. firm z tego sektora. 
Deklarowany wzrost wynagro-
dzeń w firmach przebił krzywą 
ich spadku. Coraz więcej da-
nych pokazuje, że zbliżamy się 
do poziomu nastrojów sprzed 
pandemii. To nie oznacza, że 
problemy zniknęły. Cały czas 
występuje podwyższone ryzyko 
zatorów płatniczych z powodu 
niepewności zachowań kontra-
hentów, banki ograniczyły ak-
cję kredytową z powodu lock-
downu. Wiązało się to ze wzro-
stem ryzyka i niepewności, co 
do spodziewanych kłopotów 
firm. Ten problem w istotnym 
stopniu rozwiązało jednak – 
jak wspomniałem – finansowa-
nie z PFR, udzielone do tej po-
ry w niespotykanej do tej pory 
skali prawie 60 mld złotych.

Jak ocenia Pan innowa-
cyjność polskiej gospodarki 
i działalność PFR Ventures?
Innowacyjność polskiej go-
spodarki jest wciąż na dość 
niskim poziomie. Jest to spo-
wodowane wieloma czynnika-
mi. Przede wszystkim silny-
mi uwarunkowaniami histo-
rycznymi: na przełomie lat 80. 
i 90. doszło do likwidacji wielu 
dużych firm z ich zapleczem 
R&D – jakiekolwiek by ono nie 
było. Nawet jeżeli firmy zyski-

wały inwestorów zagranicz-
nych, to ci raczej nie myśleli 
o zachowaniu polskich insty-
tutów badawczych. Z kolei po-
wstające wtedy nowe, rodzime 
firmy były niewielkie, konku-
rowały głównie ceną i nie mo-
gły pozwolić sobie na inwe-
stowanie w badania i rozwój. 
Inwestowano przede wszyst-
kim w prostą produkcję czy 
przetwórstwo. Czyli podsta-
wa była słaba. Do tego doszedł 
anachroniczny system eduka-
cji. Uczelnie w przodujących 
w innowacyjności krajach są 
rezerwuarem sił i pomysłów 
dla spin offów. A nasz system 
edukacji nie nadążał i nie na-
dąża za zmianami i wiel-
ką rewolucją technologiczną. 
Oprócz tego mieliśmy istotne 
braki, czy też brak bodźców 
na poziomie systemu podat-
kowego, które nie premiowa-
ło inwestycji w innowacje. Ta 
sytuacja zaczęła się zmieniać 
po wejściu do Unii Europej-
skiej. Wtedy zaczęły do Polski 
napływać ogromne środki na 
badania i rozwój czy innowa-
cyjność. Zaczęły powstawać 
klastry, inkubatory, acelera-
tory i zaczął tworzyć się ca-
ły ekosystem startapowy. To 
wszystko wymaga jednak po-
wolnej edukacji i uczenia się 
od innych. Przykładem kraju, 
który postawił na innowacyj-
ność, jest Izrael, który z pań-
stwa znanego z eksportu po-
marańczy stał się liderem in-
nowacyjności. Stało się to 
w wyniku decyzji z przełomu 
lat 90. i pierwszej dekady tego 
wieku. W Polsce mamy jesz-
cze wiele do nadrobienia. Na-
sza spółka dedykowana, PFR 
Ventures, stara się stymulo-
wać rozwój startupów w Pol-
sce, realizując projekty inwe-
stycyjne poprzez fundusze in-
westycyjne, którym powierza 
swoje środki. W tej chwili to 
grupa około 30 funduszy ty-
pu VC oraz ponad 40 projek-
tów związanych z nowoczes-
nymi technologiami i rozwią-
zaniami.

Jakie to projekty?
Drukarki 3D, systemy infor-
matyczne i bezpieczeństwa, 
rozwiązania z dziedziny ob-
sługi energetyki, IT, technolo-
gie cyfrowe i z obszaru com-
puter science. Zaangażowa-
nych w to jest 65 mln zł z PFR 
oraz 50 mln ze środków pry-
watnych. Zakładamy, że 2 na 
10 takich projektów powinno 
zakończyć się wysokimi zwro-
tami z inwestycji. Staramy się 
także pokazywać siłę innowa-
cji, docierać do ludzi, którzy 
mają świetny pomysł, ale nie 
wiedzą, co z nim dalej zrobić. 
My pomagamy im ten świetny 
pomysł przekuć w sprzeda-
walny produkt.

Rozmawiała Magdalena Rubaj



8  FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI  24 lipca 2020 fpg24.p l

Ile kosztowała  
bitwa pod Grunwaldem?
Niedawno obchodziliśmy 610 rocznicę największej bitwy w średniowiecznej Europie. Warto 
przy tej okazji zastanowić się, ile kosztowała bitwa pod Grunwaldem.

Polska jeszcze w czasach Ka-
zimierza Wielkiego nie była 
w stanie podjąć równorzędnej 
walki z Krzyżakami. Chodziło 
o zbyt słaby potencjał gospo-
darczy naszego państwa. Nie-
mniej podwaliny pod przyszły 
sukces pod Grunwaldem dał 
nie kto inny, tylko król Kazi-
mierz III zwany Wielkim, a do-
kładniej mówiąc jego reformy 
gospodarcze, które w bardzo 
krótkim wzmocniły gospo-
darczo nasz kraj. Ostatni Piast 
na polskim tronie dokończył 
dzieła zjednoczenia ziem pol-
skich, ujednolicił prawo, two-
rząc podstawy społeczeństwa 
stanowego, i całkowicie zmie-
nił krajobraz Królestwa Pol-
skiego, wznosząc szereg mu-
rowanych zamków i miast. 
Ponadto wojował bardziej po-
lityką niż orężem, zapewnia-
jąc swoim poddanym kilka-
dziesiąt lat spokoju i rozwoju 
ekonomicznego.

Perfidia Krzyżaków
Państwo Krzyżackie niezwy-
kle perfidnie i agresywnie 
„uwłaszczyło się” na ziemiach 
Prusów i na ziemiach pol-
skich. Wystarczy wspomnieć, 
że w latach 1308–1309 Krzyża-
cy zajęli Pomorze, które sta-
nowiło część Królestwa Pol-
skiego, kraju przecież chrześ-
cijańskiego.

Było pewne, że wcześniej 
czy później dojdzie do zbroj-
nej rozprawy z Krzyżakami, je-
żeli Polska chce być państwem 
podmiotowym, liczącym się 
na arenie międzynarodowej. 

Wprawdzie głównym „pali-
wem” Państwa Krzyżackiego do 
zdobywania nowych ziem by-
ło nawracanie pogan, to jednak 
prawdopodobnie po całkowi-
tym podbiciu wybrzeża Bałtyku 
z pewnością Krzyżacy wymy-
śliliby jakąś prowokację, jakąś 
„średniowieczną radiostację 
gliwicką”, by uderzyć na kraj 
chrześcijański, jakim była Pol-
ska. Charakteru nie zmienisz.

Na szczęście Kazimierz 
Wielki był wytrawnym polity-
kiem i mierzył zamiary na si-
ły. Potencjał gospodarczy pań-
stwa „przeliczał” się na moż-
liwość wyprodukowania takiej 
a nie innej ilości uzbroje-
nia (albo zakupu) mieczy, ko-
pii itp. Szczególnie droga była 
jazda ciężkozbrojna, można by 
rzec – odpowiednik czołgów 
w XX wieku. Ciężkozbrojni 
rozbijali w puch słabiej uzbro-
jonego przeciwnika. Ważące 
około 30 kg zbroje, długie ko-
pie i silne konie nie były tanie. 
Ponadto potrzebne były pie-
niądze na hufce zaciężne.

Kolejny władca Polski na 
szczęście także okazał się bardzo 
roztropnym królem. W 1385 ro-
ku doszło do małżeństwa Jadwi-
gi i Władysława Jagiełły. Pierw-
sza unia polsko-litewska znacz-
nie wzmocniła potencjał obu 
państw. Wartym odnotowania 
faktem jest to, iż to Jadwiga we-
dług prawa była… królem Polski, 
bo taki tytuł jej nadano.

Sytuacja coraz gorsza
Po zakupie w 1402 r. przez Za-
kon Krzyżacki Nowej Mar-

chii (ok. 8 tys. km kw, m.in. 
Drezdenko), przy zachodniej 
granicy Królestwa Polskie-
go, sytuacja stała się dla na-
szego państwa coraz gorsza. 
Polska zaczynała być od pół-
nocy okrążana. Wiadomo by-
ło też, że Nowa Marchia ułatwi 
Krzyżakom kontakt z Zacho-
dem Europy, czyli zapewni ła-
twiejszy dopływ pieniędzy i si-
ły zbrojnej.

Swoistą wyspą, która nie-
zwykle drażniła Krzyżaków, 
była Żmudź. Krzyżacy chcie-
li ją za wszelką cenę zdobyć. 
Żmudź była ziemią de fac-
to wchłoniętą przez Państwo 
Krzyżackie, które po zawar-
ciu sojuszu z Zakonem Ka-
walerów Mieczowych stawa-
ło się już prawdziwą potęgą. 
I pewnie wszystko układałoby 
się po myśli Krzyżaków, gdy-
by nie jedna „drobna” rzecz. 
Nikt o zdanie nie pytał Żmu-
dzinów, a ze Żmudzinami le-
piej było nie zadzierać.

Wybuchło powstanie, któ-
re było bardzo na rękę Włady-
sławowi Jagielle. Żmudzini po-
tajemnie wspierani byli przez 
Polaków i Litwinów. Rozpoczę-
ła się gra wywiadów, zbieranie 
dowodów na przewiny Pola-
ków i Litwinów przez Krzyża-
ków i potajemne przygotowy-
wania do wojny. Ta wybuchła 
w 1409 r. i stało się tak, jak za-
planował Jagiełło. Polskiemu 
królowi zależało na tym, żeby 
to Zakon wypowiedział wojnę 
Królestwu Polskiemu. Pomógł 
w tym poseł Jagiełły, który po-
trafił rozmawiać z Krzyżakami, 

oraz pycha i porywczość Ulri-
cha von Jungingena.

15 lipca 1410 roku doszło 
do jednej z największych bi-
tew średniowiecznej Europy.
(niektórzy historycy ocenia-
ją, że była to największa bitwa 
średniowiecza). Swoistym ge-
niuszem strategicznym wy-
kazał się Jagiełło, dokonując 
niespodziewanej dla Krzyża-
ków przeprawy wojsk polskich 
przez most łyżwowy pod Czer-
wińskiem. Długi na ok. 500 m 
most był wówczas technicz-
nym majstersztykiem, a jego 
budowa odbywała się w ści-
słej tajemnicy. Podczas bitwy 
niemałą rolę odegrała postawa 
członków Związku Jaszczur-
czego, którzy ze swoim woj-
skiem zobowiązani byli wspo-
magać Krzyżaków. Już podczas 
trwania bitwy członek Związku 
Jaszczurczego wycofał z bitwy 
chorągiew chełmińską, osła-
biając potencjał totalnie zasko-
czonych Krzyżaków. Członka-
mi Związku Jaszczurczego byli 
podbici wcześniej przez Krzy-
żaków Prusowie. Krzyżacy ni-
czego nie podejrzewali, gdyż 
świeccy rycerze Prusowie kar-
nie stawiali się na wszystkie 
wyprawy zbrojne organizowa-
ne przez Zakon. O tym, co na-
prawdę myślą o Krzyżakach 
Prusowie, pokazali czynem 
pod Grunwaldem.

40 ton srebra
Zwycięstwo wojsk polsko-li-
tewskich było całkowite. Pod 
Grunwaldem poległo ok. 8 tys. 
armii Zakonu Krzyżackiego 
– w tym większość braci za-
konnych, z Wielkim Mistrzem 
Ulrichem von Jungingenem na 
czele, i kwiat rycerstwa euro-
pejskiego, które wspierało Za-
kon. W kajdany i pęta przy-
gotowane przez Zakon Krzy-
żacki, a użyte przez Polaków 
i Litwinów, zostało wziętych 
do niewoli 16 tys. jeńców.

Ze źródeł zakonnych wie-
my, że wojna kosztowała Krzy-
żaków około 220 tys. grzywien 
srebra, czyli ni mniej, ni wię-
cej tylko 40 ton srebra. Był 
to siedmioletni dochód całe-
go Państwa Krzyżackiego. Za-
kon przed całkowitym ban-
kructwem musiał ratować się 
drastycznym podniesieniem 
podatków.

Wiadomo, że na potrzeby 
wojny z Zakonem Władysław 
Jagiełło zaciągnął pożyczkę 
u żydowskiego bankiera o na-
zwisku Wołczek. W ówczesnej 
Europie wszyscy bankierzy 
byli Żydami, gdyż Kościół li-
chwę uważał za grzech. Oczy-
wiście nie dotyczyło to Żydów.
(katolicy poradzili sobie z tym 
problemem później, np. zakła-
dane przez ks. Piotra Skargę 
na przełomie XVI i XVII wieku 
banki pobożne, gdzie formal-
nie nie było oprocentowania).

W Królestwie Polskim ry-
cerze mieli obowiązek stawać 
do walki w pełnym ekwipun-
ku i walczyć na terenie Pol-
ski jako obowiązek i przywilej 
obrony państwa – za darmo.

Na potrzeby wojny z Pań-
stwem Krzyżackim przygoto-
wano też odpowiednie zapasy 
żywności. Król zorganizował 
w tym celu wielkie polowa-
nia w Puszczy Bolimowskiej, 
po której zakonserwowano ol-
brzymie ilości mięsa. Proble-
my Władysława Jagiełły roz-
poczęły się podczas oblężenia 
Malborka, kiedy to królowi za-
częło brakować pieniędzy na 
żołd. Wtedy to rycerstwo pol-
skie zaczęło domagać się żoł-
du, gdyż prawo walki za dar-
mo obowiązywało tylko w gra-
nicach Polski.

Zakaz świętowania
W 1410 roku królowi polskie-
mu nie udało się zdobyć sto-
licy Zakonu Krzyżackiego. 
Niektórzy historycy z humo-
rem podnoszą fakt, iż woj-
ska polsko-litewskie ociąga-
ły się z wyruszeniem na Mal-
bork spod Grunwaldu, gdyż 
król nie zezwolił im na świę-
towanie zwycięstwa. Krótko 
mówiąc, polsko-litewscy ry-
cerze nie mogli sobie popić, 
gdyż król nakazał porozbijać 
beczki z winem przygotowane 
uprzednio przez Krzyżaków 
pewnych zwycięstwa.

Na szczęście po wielu la-
tach i kolejnych wojnach Mal-
bork wpadł w polskie ręce bez 
walki. Został wykupiony przez 
króla Kazimierza Jagielloń-
czyka z rąk wojsk zaciężnych 
nie opłaconych przez Krzyża-
ków. Suma była niebagatelna 
i wynosiła 190 tys. węgierskich 
florenów. Na szczęście pol-
skiemu królowi udało się ze-
brać pieniądze. Ot, po co po-
trzebna jest silna gospodarka.

Jarosław Mańka
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Czas porozmawiać o wybuchu antykatolickiej przemocy
Tego lata ikonoklaści nie skierowali swojego gniewu i aktów zniszczenia jak zwykle na Ojców Założycieli i Konfederatów. Wzięli na celownik także Kościół Katoli-
cki, łącznie z jego świętymi, świątyniami i Zbawicielem.

Czy twórca TikToka jest 
narzędziem chińskiego reżimu?
TikTok z globalnego fenomenu wśród nastolatków stał się 
publicznym zagrożeniem w mgnieniu oka. Aplikacja wywo-
łała duże uzależnienie młodego pokolenia, które spędza na 
TikToku już tyle samo czasu co na YouTube.

Marki chętnie reklamują się 
w tym serwisie, ponieważ od-
biorcami tych śmiesznych 
i szalonych filmów są ich przy-
szli konsumenci. Właścicie-
lem aplikacji jest człowiek, któ-
ry był do tej pory dyskretny, ale 
ostatnie kontrowersje związa-
ne z aplikacją rozwinęły jego 
aktywność publiczną. Potępia 
to Donald Trump, który powie-
dział, że Zhang Yiming jest „na-
rzędziem chińskiego reżimu”.

Aplikacja, która ma ponad 
1,5 miliarda użytkowników na 
całym świecie (w ciągu zale-
dwie jednego roku zwiększy-
ła trzykrotnie liczbę swoich 
odbiorców), wzbudziła kon-
trowersje w ostatnich tygo-
dniach. Stany Zjednoczone 
oskarżają ją o przekazywanie 
danych użytkowników serwe-
rów z uprzywilejowanym do-
stępem Komunistycznej Par-
tii Chin. W czerwcu rząd Indii 

ogłosił zablokowanie TikToka 
i 59 innych chińskich aplikacji, 
uznając je za „szkodliwe dla 
suwerenności i integralności 
kraju”. Ten zakaz może kosz-
tować Bytedance – chiński 
konglomerat, który jest właś-
cicielem m.in. TikToka, ponad 
6 miliardów dolarów.

Sprawa się rozwija: USA 
przyznały, że planują to samo. 
Sekretarz Stanu Mike Pom-
peo bezpośrednio wskazał fir-
my z krajów azjatyckich, któ-
re według niego „przekazu-
ją informacje do chińskiego 
rządu”. Oskarżenia te zagra-
żają popularności chińskie-
go reżimu w krajach zachod-
nich. W międzyczasie TikTok 
potwierdził, że wycofuje swo-
ją platformę z aplikacji Google 
i Apple w Hongkongu po tym, 
jak władze w Pekinie zatwier-

dziły nowe prawo bezpieczeń-
stwa narodowego.

W tym wszystkim pojawia 
się Zhang Yiming (urodzo-
ny w 1983 roku), chiński Mark 
Zuckerberg. Syn pielęgniarki 
i urzędnika. W 2001 roku roz-
począł studia na Uniwersy-
tecie Nankai w Tianjin, gdzie 
ukończył specjalizację z mi-
kroelektroniki, by potem za-
jąć się inżynierią oprogramo-
wań. Studia ukończył w 2005 r. 
W 2006 r. Yiming pracował dla 
portalu podróżniczego Kuxun.

Dwa lata później dołączył 
do Microsoftu ale, jak podają 
wyspecjalizowane media, czuł 
się zbyt tłamszony przez kor-
poracyjne zasady firmy. Na-
stępnie w 2009 roku próbo-
wał szczęścia w tworzeniu 
startupu 99fang. Zaobserwo-
wał gwałtowny wzrost odbio-

ru różnych treści za pośred-
nictwem telefonów komórko-
wych. Wiedza ta doprowadziła 
go do uruchomienia firmy By-
tedance w 2012 roku.

Firma jest obecnie wyce-
niana na ok. 100 miliardów 
dolarów. Według „Timesa” Yi-
ming jest urodzonym przy-
wódcą. Ma spokojny, miękki, 
ale charyzmatyczny głos. Mło-
dy, ale mądry człowiek, mówią 
jego pracownicy, którzy za-
pewnili, że nigdy nie stwarza 
dystansu. Jego ambicje, zgod-
nie z tym co donosi „The Te-
legraph”, wzbudziły obawy na 
najwyższych szczeblach rządu 
USA. Choć ma dopiero 37 lat, 
już dorobił się fortuny. Według 
indeksu magazynu „Forbes”, 
zajmuje 9. miejsce na liście 
najbogatszych Chińczyków.

Źródło: J.M. Sánchez/abc.es

Krzysztof Kolumb, który na-
zwał swój okręt flagowy Santa 
Maria, został zrzucony w por-
cie w Baltimore. Protestują-
cy w Missouri zaatakowali po-
sąg św. Ludwika w mieście je-
go imienia, a jeden z nich miał 
napaść dwie osoby odmawia-
jące różaniec. Pomnik św. Ju-
nipero Serra w Sacramen-
to w Kalifornii został poma-
lowany sprayem i zburzony, 
a rada miasta Ventura nagro-
dziła wandali głosując za usu-

nięciem rzeźb świętego ze 
swojego miasta.

Gniew na Kolumba, Ser-
rę i Św. Ludwika miały wymiar 
polityczny. Nie można tego po-
wiedzieć o obecnej fali prze-
mocy i wandalizmu skierowa-
nych przeciwko katolicyzmo-
wi. Trudno nie interpretować 
tego jako wybuchu antykatoli-
cyzmu.
• W kościele św. Stefana 

w Chattanooga w stanie 
Tennessee ktoś ściął głowę 

figurze Najświętszej Maryi 
Panny.

• W Bostonie ktoś podpalił 
posąg Maryi.

• Na Florydzie pewien męż-
czyzna wjechał swoim sa-
mochodem do kościo-
ła katolickiego, a następ-
nie próbował go podpalić, 
podczas gdy wierni byli 
w środku.

• Zabytkowy kościół misyjny 
w Kalifornii został spalony 
(mógł to być wypadek).

• W Miami ktoś ściął głowę 
posągowi Jezusa.
W większości jest to znisz-

czenie mienia, a nie przemoc 
interpersonalna, ale nie nale-
ży tego lekceważyć jako zwy-
kłego uszkodzenia mienia. Jeśli 
ktoś ścina głowy figurom Marii 
i Jezusa, prawdopodobnie robi 
to, aby przekazać wiadomość. 
A wiadomość ta brzmi: w do-
bie obecnej rewolucji kulturo-
wej kościół jest kolejnym celem 
– chcą go obalić.

Tak więc wojownicy o kultu-
rę, którzy wiwatują lub przynaj-
mniej usprawiedliwiają znisz-
czenie posągów Jerzego Wa-
szyngtona i Thomasa Jeffersona, 
powinni odpowiedzieć na pyta-
nie: Co sądzą o niszczeniu koś-
ciołów, posągów Jezusa i Marii? 
Czy to część tego, co mają na my-
śli, mówiąc o uciskanych, któ-
rzy walczą o to, by ich usłyszano 
i domagają się sprawiedliwości? 
Bo jeśli tak, to niech to powiedzą.

Źródło: Timothy P. Carney/
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Jak chiński lobbysta przeniknął  
do brytyjskiej rodziny królewskiej
Jeden z wnuków brytyjskiej królowej zbratał się z kacykiem z Komunistycznej Partii Chin. 
W Londynie polemika na ten temat zaczyna przybierać rozmiary sprawy wagi państwowej … – 
pisze Marc Roche, korespondent francuskiego „Le Point” w Londynie.

Anglia wyklucza Huawei z sieci 5G 
Wielka Brytania ogłosiła, że planuje wprowadzić zakaz za-
kupu nowego sprzętu Huawei, który zacznie obowiązywać 
pod koniec roku, oraz całkowitego usunięcia gigantyczne-
go chińskiego operatora telekomunikacyjnego z sieci 5G do 
2027 ze względu na zagrożenie bezpieczeństwa.

Oświadczenie wygłosił sekre-
tarz stanu ds. kultury, mediów 
i sportu Wielkiej Brytanii Oli-
ver Dowden. Powiedział on, 
że ostatnie działania Stanów 
Zjednoczonych mające na ce-
lu wpisanie Huawei na czar-
ną listę oraz oceny brytyjskie-
go Narodowego Centrum Bez-
pieczeństwa Cybernetycznego 
doprowadziły rząd Partii Kon-

serwatywnej do wniosku, że 
pozwolenie, by Huawei ode-
grało choćby marginalną rolę 
w budowie sieci piątej genera-
cji w Wielkiej Brytanii, nie jest 
już bezpieczną ani dopusz-
czalną opcją.

– Rząd zgadza się z ra-
dą Krajowego Centrum Bez-
pieczeństwa Cybernetyczne-
go – najlepszym sposobem na 

zabezpieczenie naszych sie-
ci jest zaprzestanie korzysta-
nia przez operatorów z nowe-
go sprzętu Huawei do budowy 
przyszłych sieci 5G w Wielkiej 
Brytanii – stwierdził. –   Tak 
więc, dla jasności, od końca te-
go roku operatorzy telekomu-
nikacyjni nie mogą kupować 
od Huawei żadnego sprzę-
tu 5G, a po uchwaleniu ustawy 
o bezpieczeństwie telekomu-
nikacyjnym będzie to dla nich 
nielegalne.

Stany Zjednoczone podję-
ły rozmaite wysiłki, aby ogra-
niczyć globalny zasięg Hua-
wei, szczególnie w obszarze 
5G, wywierając naciski na so-
jusz wywiadowczy „Five Ey-
es”, w tym Wielką Brytanię, 

aby odrzucić technologię Hu-
awei w ich sieciach komunika-
cyjnych.

Dowden opisał również 
szczegółowo plan swojego 
kraju żeby nie tylko przestać 
kupować sprzęt Huawei, ale 
także aby całkowicie usunąć 
Huawei z rodzących się sieci 
5G w Wielkiej Brytanii.

– Określiłem wcześniej na-
sze plany, jak bezpiecznie ra-
dzić sobie z obecnością stano-
wiących potencjalnie wysokie 
zagrożenie dostawców w na-
szej sieci 5G i oczywiście naszą 
ambicją od samego początku 
było to, żeby w ogóle nie było 
potrzeby korzystać z usług ta-
kich dostawców. Wiem jednak, 
że szanowni członkowie sta-

rali zobowiązać rząd, aby cał-
kowicie usunął sprzęt Huawei 
z naszej sieci 5G – powiedział 
Dowden. – Dlatego doszli-
śmy do wniosku, że konieczne 
i rozsądne jest opracowanie 
do harmonogramu usuwania 
urządzeń Huawei z naszej sie-
ci 5G do 2027 r. Żeby nie było 
wątpliwości: będzie to praw-
nie wymagane na mocy ustawy 
o bezpieczeństwie telekomu-
nikacyjnym. Do czasu następ-
nych wyborów wprowadzimy 
do obowiązującego prawa nie-
odwracalne zapisy dotyczące 
całkowitego usunięcia sprzę-
tu Huawei z naszych sieci 5G 
– dodał.

Źródło: Jerry Dunleavy/Washington 
Examiner

Peter Phillips jest postacią zu-
pełnie nieznaną w całym ba-
talionie gwiazd brytyjskiej ro-
dziny królewskiej. Ten 42-letni 
syn księżnej Anny, który pracu-
je w branży organizacji eventów, 
nie pełni właściwie żadnej ofi-
cjalnej funkcji reprezentacyjnej. 
Tymczasem, będąc piętnastym 
w kolejności do sukcesji tro-
nu, jest ciepły i charyzmatycz-
ny i jest uważany za ulubio-
nego wnuka królowej Elżbie-
ty II. No i nie ma sobie równych 
w wykorzystywaniu powiązań 

z królową do… funkcjonowania 
w chińskich kręgach biznesu.

I tak Phillips nagrał dwie 
reklamy wychwalające zalety 
mleka produkowanego na far-
mie będącej własnością miasta 
Szanghaj.  Powstał film rekla-
mowy, gdzie widać go trzyma-
jącego szklankę mleka przed 
majestatycznym zamkiem 
Longheat z napisem w tle „Pe-
ter Phillips, członek brytyj-
skiej rodziny królewskiej”.

Warto w tym miejscu 
wspomnieć o książce  Cli-

ve Hamilton i Mareike Oh-
lberg zatytułowanej  Hidden 
Hand. Exposing How the Chi-
nese Communist Party is Res-
haping the World, w której au-
torzy ujawniają, w jaki sposób 
pewnemu chińskiemu lobby-
ście udało się zinfiltrować ro-
dzinę Windsor.

Okazuje się, że sercem 
tej całej operacji na najwyż-
szym szczeblu był Zhirong 
Hu, prezes Chińskiego Ludo-
wego Stowarzyszenia Przy-
jaźni z Zagranicą. To ten apa-

ratczyk Partii Komunistycznej 
w sierpniu 2017 roku powi-
tał w Pekinie Petera Phillipsa, 
którego sam zresztą nazywa 
„Prince Peter”, potwierdza-
jąc, że jego gość zobowiązał 
się do wzmacniania współ-
pracy między „Chinami a An-
glikami”.  Nieważne, że Peter 
Phillips nie ma żadnego tytu-
łu szlacheckiego, dla chińskiej 
propagandy bycie członkiem 
rodu Windsorów, nawet z dru-
giego szeregu, jest wystarcza-
jąco ważne samo w sobie!

Uważa się, że Hu wykorzy-
stał sieć kontaktów Petera Phil-
lipsa, aby zrobić sobie zdjęcie 
z królową, na torze wyścigo-
wym Ascot w czerwcu 2019 ro-
ku. Miał on również zaszczyt 
spotkać się, osobno, z księciem 
Karolem, a także księciem Wil-
liamem i księciem Harrym.

– Te zdjęcia podkreślają 
znaczenie brytyjskiej rodziny 

królewskiej dla chińskich de-
cydentów.  Zrozumieli oni, że 
niektórzy członkowie rodziny 
królewskiej mają ogromną siłę 
wpływu, która otwiera prze-
różne drzwi – zauważył  Cli-
ve Hamilton, jeden z autorów 
wspomnianej  książki, w wy-
wiadzie dla Daily Mail.

– Królowa spotyka wielu lu-
dzi w Ascot, więc zdjęcie nie 
powinno być traktowane jako 
oznaka przyjaźni – podkreślił 
w swoim oświadczeniu Pałac 
Buckingham. Jeśli chodzi o sa-
mego Petera Phillipsa, przy-
znał on, że poznał chińskie-
go lobbystę podczas lunchu 
u wspólnych chińskich przyja-
ciół, nie podając przy tym do-
kładnych szczegółów i natury 
relacji, jaka łączy go z tym czło-
wiekiem.

Szef sekcji odpowiedzial-
nej za kultywowanie na całym 
świecie elit politycznych go-
spodarczych i medialnych na-
leżących do Komunistycznej 
Partii Chin, nie poprzestał na 
zdjęciach ilustrujących życie 
towarzyskie, zrobił sobie bo-
wiem, również zdjęcie z były-
mi premierami Jego Królew-
skiej Mości, którzy byli mocno 
uradowani, że maja okazję do 
pozyskania jego przychylności.

Wreszcie trzeba zauważyć, 
że Hu pozował również do 
zdjęć z obecnym szefem rzą-
du, Borisem Johnsonem. Słu-
chając wypowiedzi premie-
ra Wielkiej Brytanii, można 
by pomyśleć, że to na rela-
cjach gospodarczych z Chi-
nami Wielka Brytania chce 
oprzeć swoją nową przy-
szłość w świecie po Brexicie. 
Ale operacja infiltracji bliskie-
go otoczenia „Bo Jo” nie opła-
ciła się. 14 lipca 2020 r. Londyn 
ogłosił, że wyklucza chińskie-
go giganta Huawei z rozwija-
nia sieci  połączeń telefonicz-
nych w nowej technologii 5G 
w Wielkiej Brytanii.

Źródło: Marc Roche/Le Point
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Co myśl narodowa ma nam  
współcześnie do zaproponowania?
Z dyrektorem Instytut Dziedzictwa Myśli Narodowej im. Romana Dmowskiego i Ignacego Jana 
Paderewskiego, prof. Janem Żarynem rozmawiamy m.in. o patriotyzmie gospodarczym, podat-
kach i roli społecznego nauczania Kościoła katolickiego w myśli narodowej.

Chciałbym rozpocząć naszą 
rozmowę od myśli narodowej. 
Czy w ogóle ta myśl w dzisiej-
szym dyskursie politycznym 
odgrywa jakąś rolę? Czy po-
sługujemy się nią, grając na 
takich uproszczeniach, kal-
kach, które z tą myślą nie ma-
ją nic wspólnego?
Znam profil Państwa pisma 
i portalu, więc od razu powie-
działbym, że przedwojenna 
myśl narodowa, zarówno je-
śli chodzi o system wartości, 
jak i rozwiązania w gospodar-
ce, wydaje się być dziś bar-
dzo aktualna. Bez wątpienia 
nawet w języku powszechnie 
używanym kategoria interesu 
narodowego – czyli konkret-
nej wspólnoty żyjącej i roz-
wijającej się m.in. za pomo-
cą prawa i instytucji państwa 
– nie przestała być katego-
rią nieużywaną, czy nieuży-
teczną. Jest wręcz odwrot-
nie. Przecież czas pandemii 
dał wyraźny sygnał na terenie 
Starego Kontynentu, że pań-
stwa narodowe są jak najbar-
dziej właściwą wspólnotą za-
interesowaną ochroną stanu 
posiadania majątkowego i co 
za tym idzie – bezpieczeństwa 
swoich obywateli oraz stylu 
i poziomu ich życia. Co ważne, 
czas pandemii pokazał także, 
że indywidualnego charakte-
ru danej wspólnoty nie da się 

wtłoczyć w jakieś szersze ra-
my. Unia Europejska składają-
ca się jedynie z biurokratów, 
nie miała ani instrumentów, 
ani woli, by sercem i umysłem 
ratować wszystko i wszyst-
kich. To zadanie spadło na sa-
morządy, wspólnoty gospo-
darcze, zawodowe, np. leka-
rzy i pielęgniarki, w końcu 
głównie na państwa. Pozosta-
je pytanie, jak pogodzić fakt, 
że kapitał – pieniądz – nie lu-
bi granic, pcha się na rynek, 
z tym że w chwilach kryzysu, 
jak dziś czy w latach 30-tych 
XX wieku, najpierw ratuje się 
jego właściciel decyzjami ob-
ciążającymi nie jego bliskich, 
dom i ojczyznę, ale świat dal-
szy. Ten egoizm kapitalizmu 
opartego na maksymaliza-
cji zysku musi być kontrowa-
ny właśnie przez patriotyzm. 
I tak samo było w II RP. Na-
rodowcy – czasem błędnie – 
uważali w latach kryzysu, że 
nastąpi koniec „zachłanne-
go kapitalizmu”. Za karę, za 
stosowanie haniebnych reguł 
gry w gospodarce. Liczyli na 
to, a szczególnie ich elekto-
rat na to liczył, że gospodar-
ka odrodzi się dzięki małym 
i średnim gospodarstwom – 
rolnym i drobnomieszczań-
skim, siłą rzeczy ograniczo-
nym zasięgiem do rodzimego 
odbiorcy.

Jeśli chodzi o aspekt gospo-
darczy związany z myślą na-
rodową, obecnie trwa dysku-
sja dotycząca kwestii wolności 
gospodarczej, obciążeń po-
datkowych, ich rozłożenia na 
konkretne grupy społeczne. 
Co w tej kwestii miałaby do 
zaoferowania myśl narodowa, 
ta myśl endecka?
Przede wszystkim trzeba po-
wiedzieć, że ważną dla nas dziś 
jest tak samo ekonomiczna 
myśl narodowa proponowana 
w wersji Romana Rybarskie-
go czyli liberała ekonomicz-
nego (wyraźnie był zwolenni-
kiem liberalnych rozwiązań 
w gospodarce), jak i propozy-
cja Adama Doboszyńskiego, 
czyli przedstawiciela młod-
szego pokolenia obozu naro-
dowego, które pod wpływem 
kryzysu demokracji parla-
mentarnej i gospodarki rynko-
wej raczej poszukiwało innych 
rozwiązań ekonomicznych, ja-
kie szły w stronę korporacjo-
nizmu. Z jednej strony w obo-
zie narodowym zdawano sobie 
sprawę, że państwo nie mo-
że być omnipotentne, że musi 
istnieć bardzo wyraźny czyn-
nik wspierający prywatny ka-
pitał i rodziny. Rybarski pi-
sał zatem w związku z tym, że 
system podatkowy trzeba tak 
prowadzić, by podatki były re-
latywnie jak najniższe w go-

spodarce narodowej, czyli da-
jącej szansę na rozwój kapitału 
własnego, rodzimego. Z dru-
giej strony narodowcy z krę-
gu ONR, czy „Prosto z mostu” 
mówili, że najlepszy jest kor-
poracjonizm i nauka społeczna 
Kościoła w kwestiach ekono-
micznych, zawarta w encyklice 
„Quadragesimo anno” Piusa XI 
z 1931 r. Główna myśl wyra-
żona np. przez Adama Dobo-
szyńskiego w „Gospodarce na-
rodowej” polega na tym, że ce-
lem człowieka nie może być 
zysk, a zatem nie tylko pogoń 
za nim, ale i nadmierny kon-
sumpcjonizm, oparty na ego-
izmie jednostki. Interwencja 
państwa – legislacyjna – winna 
zatem stworzyć warunki pra-
cy zgodne z wartościami, jaki-
mi są godność człowieka pra-
cy i wolność rodziny, gdzie 
państwo nie może być omni-
potentne, jeśli chodzi o trzy-
manie w swych rękach gałę-
zi gospodarki, ponieważ głów-
nym we wspólnocie narodowej 
podmiotem, który powinien 
być obdarzony największą tro-
ską, jest rodzina. Krótko mó-
wiąc, powinny zaistnieć takie 
możliwości funkcjonowania 
korporacji, czyli struktur po-
ziomych, branżowych w go-
spodarce, żeby one osadzone 
na gospodarstwie rodzinnym, 
mogły przynosić tej rodzinie 
komfort życia ekonomicznego, 
a zbiór oczywiście tych kor-
poracji musiałby mieć jakieś 
gwarancje od państwa opar-
te na porządku prawnym, a de 
facto moralnym opartym na fi-
lozofii św. Tomasza z Akwinu.

Wymienił Pan nazwisko Ro-
mana Rybarskiego – prawni-
ka, ekonomisty, któremu wol-
ność gospodarcza była bar-
dzo bliska. Obecnie jest Pan 
szefem Instytutu im. Romana 
Dmowskiego. Czy zamierzacie 
Państwo w ramach Instytutu 
przybliżać m.in. tę postać?
Oczywiście, odpowiedź brzmi: 
„Tak, jak najbardziej”. Dlacze-
go warto przybliżać  te posta-
ci życia politycznego i eko-
nomicznego, które wiążą się 
szczególnie z obozem naro-
dowym? Dlatego, że tych in-
telektualistów, ekonomistów 
i często jednocześnie praw-
ników było szczególnie du-
żo i autentycznie mieli oni coś 
ciekawego do powiedzenia. 
Przypomnę, że obok Romana 
Rybarskiego jest też Stanisław 
Głąbiński, który podobnie jak 
Rybarski był i ekonomistą, 
i prawnikiem, i wykładowcą 
wyższej uczelni we Lwowie. 
I między innymi właśnie Głą-
biński był jednym z głównych 
autorów Konstytucji marco-
wej, w której są zapisy gwa-
rantujące poszanowanie włas-
ności prywatnej. Bo prawo 
własności to gwarancja, dzięki 

której państwo daje ci poczu-
cie bezpieczeństwa. 

Chciałbym spytać jeszcze 
o kwestię patriotyzmu gospo-
darczego. Sprawa dosyć zna-
na, pojęcie odmieniane ostat-
nio przez wszystkie przypad-
ki, szczególnie w kontekście 
pandemii koronawirusa. Czy 
to nie jest właśnie w pewien 
sposób dziedzictwo obozu na-
rodowego? 
Niewątpliwie solidarność we-
wnątrznarodowa jest jednym 
z najważniejszych haseł za-
równo obozu narodowego, 
jak i chrześcijańsko-demo-
kratycznego. Odnajdujemy to 
w formie praktycznej już na 
poziomie na przykład histo-
rii Ligi Narodowej czyli tego 
tajnego trójzaborowego in-
strumentu polityki polskiej 
prowadzonej przez Romana 
Dmowskiego i innych, kiedy 
trzeba było zmierzyć się z ka-
pitałem zewnętrznym. Zabor-
cy, na przykład w zaborze 
pruskim z niemieckim kapi-
tałem, bardzo mocno chronić 
polskie dobro, chociażby zie-
mię, która jest w polskich rę-
kach niezbędnym warunkiem 
istnienia przyszłej suweren-
ności państwa, jeżeli odzyska-
my niepodległość. Stało się to 
w roku 1918. Wielkopolska we-
szła rzeczywiście na tej pod-
stawie do kraju, ochronio-
na, jeśli chodzi o polską włas-
ność, i stała się najbogatszą 
ziemią przynoszącą budże-
towi dochody. Co z tego by-
śmy mieli, jeżeli tam kapitał 
byłby w stu procentach nie-
miecki? Więc ta ochrona pol-
skiego interesu ekonomicz-
nego była oczywiście nieod-
zownym warunkiem trwania 
tam polskości, a to było opar-
te na solidarności wewnątrz 
narodu, to znaczy między zie-
miaństwem, chłopstwem, ro-
botnikami i mieszczanami. Ta 
solidarność w imię patrioty-
zmu jest szalenie ważna. Tak-
że dopuszczane przez Kościół, 
o czym świadczą listy paster-
skie kardynała Augusta Hlon-
da. Jeżeli ktoś miał wątpliwo-
ści etyczne, czy to hasło jest 
właściwe, to list pasterski kar-
dynała Hlonda wydany w la-
tach 30-tych bardzo wyraźnie 
rozgraniczał zło od dobra: 
„nie wolno atakować fizycznie 
obcych, nie wolno fizycznie 
niszczyć czyichś straganów, 
czy czyjejkolwiek własności 
– to jest grzech i przestęp-
stwo”,   w związku z tym jest 
to postawa antychrześcijań-
ska, natomiast jednocześnie 
wspieranie dobrobytu w ob-
rębie chrześcijańskiej wspól-
noty narodowej jest jak naj-
bardziej możliwe, wskaza-
ne i nie stanowi podstawy do 
niepokoju sumienia.

Rozmawiał Kamil Goral
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Polska ze szczytu UE wraca z tarczą. 
Ale tarcza jest mocno poszczerbiona
Pogłoski o śmierci Unii były przesadzone. Właśnie co zakończony szczyt UE pokazał, że Bruk-
sela z ostatniego kryzysu wychodzi wzmocniona. Polska w jego trakcie uniknęła najgroźniej-
szych min, ale też ciągle wszystkich nie udało się rozbroić.

„Wy macie zasady, ale my ma-
my fundusze” – powiedział   
w 2017 r. Francois Hollande, 
prezydent Francji, do premier 
Beaty Szydło, która na szczy-
cie UE próbowała zablokować 
reelekcję Donalda Tuska na 
stanowisku szefa Rady Euro-
pejskiej. Na zakończonym we 
wtorek rano unijnym szczy-
cie tego typu słowa nie padły 
– ale ich duch unosił się nad 
nim przez cały czas.

Inna materia
Tyle że tym razem efekt był 
inny. Zresztą musiał być in-
ny, bo też materia szczytu by-
ła całkowicie inna. W 2017 r. 
sytuacja była zero-jedynkowa 
– Tusk mógł być wybrany na 
przewodniczącego Rady, albo 
nie. Teraz chodziło o negocja-
cje finansowe, a one mają tyle 
aspektów, są tak rozłożone, że 
właściwie każdy element tego 
budżetu wymagał oddzielne-
go pakietu negocjacji. Każde 
państwo unijne w każdym tym 
elemencie miało swoje inte-
resy, w każdym tym obsza-
rze walczyło o swoje. W nie-
których obszarach udało się 
im lepiej, w innych gorzej – 
ale na pewno każdy kraj z ta-
kiego szczytu wyjeżdża z wy-
starczającą liczbą argumen-
tów pozwalających ogłosić mu 
sukces.

Taka jest specyfika szczy-
tów UE. Zawsze są projekto-
wane tak, żeby na koniec każdy 
miał w ręku pretekst pozwala-
jący mu ogłosić swój sukces. 
Taka jest logika europejskie-
go kompromisu, kwintesen-
cji   brukselskiej kultury po-
litycznej. Każdy może ogło-
sić swój triumf. Tylko potem 
zaczyna się liczenie małych 
punktów, porównywanie kto 
mniej przegrał w obszarach, 
w których sukcesu nie ma. 
I tak naprawdę suma tych ma-
łych punktów pozwala jedno-
znacznie ocenić, jak owocny 
był dany szczyt. Tyle że efekty 
tego widać często po wielu la-
tach. I to też jest specyfika UE.

Zakończony szczyt był wy-
jątkowo trudny. Z dwóch po-
wodów. Po pierwsze dlatego, 
że dotyczył nowego unijne-
go budżetu, a te szczyty są za-
wsze najtrudniejsze. A ten był 
wyjątkowo skomplikowany, bo 
– i to jest powód drugi – doty-
czył też innych kwestii. W jego 
trakcie europejscy przywód-
cy mieli ustalić nie tylko ramy 
perspektywy finansowej UE 
na lata 2021-2027, ale również 
rozstrzygnąć o kształcie Fun-
duszu Odbudowy, specjalnego 
mechanizmu służącego rato-
waniu europejskiej gospodar-
ki poobijanej pandemią koro-
nawirusa. Dodatkowo jeszcze 

w jego trakcie miały zapaść 
decyzje dotyczące finansowa-
nie projektu Zielonego Ładu 
(program osiągania tzw. neu-
tralności klimatycznej UE do 
2050 r.) oraz ostateczne roz-
strzygnięci dotyczące prawo-
rządności.

Ogólny punkt widzenia
W szerokim obrazku korzyści 
dla Polski są bezsporne. W do-
kumentach mamy zapisane, 
że w ramach różnych progra-
mów do 2027 r. otrzymamy 
125  mld euro. Do tego 35 mld 
euro w uprzywilejowanych 
kredytach (głównie w ramach 
Funduszu Odbudowy). To 
wszystko czyni z Polski naj-
większego biorcę pieniędzy 
europejskich na kolejne sie-
dem lat. Mówimy o większych 
sumach niż te, które uzyskali-
śmy w czasie poprzednich ne-
gocjacji w 2013 r.

Choć tak proste porów-
nania z właśnie kończącą się 
siedmiolatką nie jest. Prze-
de wszystkim dlatego, że wte-
dy pieniądze dla Polski znala-
zły się głównie w dwóch pro-
gramach: dopłat rolniczych 
oraz subwencjach w ramach 
polityki spójności. Teraz pie-
niądze są podzielone między 
wiele różnych programów, ich 
przeznaczenie często precy-
zyjnie opisane. Swoboda nimi 

dysponowania, przeznaczanie 
subwencji na przysłowiowe 
aquparki będzie dużo trud-
niejsze niż wcześniej.

Skalę komplikacji w przy-
padku Polski podnosi kwestia 
praworządności. Wisiała ona 
cieniem nad tym szczytem od 
samego jego początku, ale tak 
naprawdę została rozstrzyg-
nięta ostatniego dnia, w no-
cy z poniedziałku na wtorek. 
I rozstrzygnięta w sposób ty-
powy dla Unii, wręcz wzorowy 
– to znaczy zapisy dotyczące 
praworządności są takie, że 
każdy może w nich znaleźć to, 
czego szuka.

Charles Michel, przewod-
niczący Rady Europejskiej, na 
konferencji bezpośrednio po 
zakończeniu szczytu wprowa-
dzenie mechanizmu prawo-
rządności do ustaleń ogłosił 
jako historyczny sukces. I nie 
sposób odmówić mu racji: za-
pisy o tym znalazły się w kon-
kluzjach, pojawiły się tam pa-
ragrafy wiążące kwestię pra-
worządności z funduszami 
europejskimi.

Diabeł tkwi w szczegółach
Ale – znów kłania się specyfi-
ka UE – diabeł tkwi w szcze-
gółach. W tym przypadku tego 
diabła da się dostrzec, gdy po-
stawi się pytanie: w jaki spo-
sób te dwie kwestie są ze so-
bą powiązane? Bo odpowiedzi 
na to ten szczyt nie przyniósł. 
Choć w pierwszych wersjach 
końcowych ustaleń pojawia-
ły się opisy precyzyjnych me-
chanizmów tych powiązań, to 
ostatecznej wersji dokumentu 
one się nie znalazły. Zamiast 
tego wpisano w nim tylko 
ogólne deklaracje, że mecha-
nizm łączący praworządność 
z subwencjami z UE zosta-
nie dopiero stworzony przez 
Komisję Europejską. Następ-
nie zostanie on zatwierdzo-
ny przez Radę Unii Europej-
skiej – dopiero potem wej-
dzie w życie, a decyzje będą 
zatwierdzone większością 
dwóch trzecich głosów.

Mateusz Morawiecki na 
konferencji tuż po szczycie 
podkreślił że nie da się te-
go mechanizmu wprowadzić 
w życie bez zgody Polski czy 
Węgier – bo do jego zatwier-
dzenia potrzebna będzie jed-
nomyślność na szczeblu Rady 
Europejskiej. Jeśli tak będzie 
rzeczywiście (zapisy końcowe 
szczytu UE są w tym miejscu 
mgławicowe), to będzie zna-
czyło, że żadne regulacje nie-
korzystne dla Polski nie wejdą 
w życie.

Ale już wiadomo, że w tak 
prosty sposób to się nie skoń-
czy. Sprawa praworządno-
ści wymaga dogrywki – i doj-
dzie do niej w miarę szybko. 
W końcu nie po to wpisano ją 
do konkluzji szczytu, by od ra-

zu odłożyć ją ad calendas gra-
ecas. W wielu krajach Europy 
zachodniej ta kwestia zaczęła 
być traktowana bardzo prio-
rytetowo, więc nie pozwolą 
o niej zapomnieć. Dlatego na-
leży się spodziewać, że me-
chanizm łączący praworząd-
ność z subwencjami europej-
skimi powstanie dość szybko 
– i Polskę będzie czekał ko-
lejny bój dyplomatyczny o je-
go kształt.

Bo trzeba pamiętać, że 
stworzenie tego mechanizmu 
zostało wpisane do konkluzji 
szczytu. Jego niezatwierdze-
nie mogłoby nawet – w skraj-
nym przypadku – sprawić, że 
całe porozumienie budżetowe 
byłoby nieaktualne (zgodnie 
z żelazną regułą ustaleń unij-
nych: nic nie jest uzgodnione, 
jeśli wszystko nie jest uzgod-
nione). Ten scenariusz wydaje 
się być mało prawdopodobny, 
ale lekceważyć go nie można, 
bo może powracać jako ar-
gument negocjacyjny. A wia-
domo, że jak ktoś wymachuje 
szablą, to ryzyko, że kogoś nią 
skaleczy, wzrasta – nawet jeśli 
nie jest to jego intencją.

Głęboki kryzys
I jeszcze jedna uwaga ważna 
zapamiętania. Unia znajduje 
się w głębokim kryzysie, naj-
lepiej potwierdził to fakt, jak 
długo trwały negocjacje bu-
dżetowe. Ale udało się je do-
prowadzić do końca, wszyst-
ko wskazuje na to, że ustalenia 
będą obowiązywać 1 stycznia 
2021. Skoro tak, to Unia ciągle 
oddycha. Trawestując Marka 
Twaina – pogłoski o jej śmier-
ci były przesadzone.

Więcej, z tego kryzysu wy-
chodzi wzmocniona. W za-
pisach szczytu są dwa punk-
ty wzmacniające wyraźnie 
Brukselę. Po pierwsze, Fun-
dusz Odbudowy będący for-
mą uwspólnotowienia długów 
wewnątrz UE. Małym, ale wy-
raźnym krokiem w tym kie-
runku. Po drugie, wpisano do 
konkluzji punkt o dochodach 
własnych Unii. To znaczy, że 
Bruksela zacznie zarabiać. Do 
tej pory była finansowo zależ-
na od rodziców (państw ją za-
kładających), ale zrobiła ma-
ły krok w kierunku finansowej 
niezależności.

Te dochody będą niewiel-
kie – ale wyraźnie większe niż 
wcześniej. A wiadomo, że jak 
ktoś zaczyna zarabiać to za-
czyna być bardziej niezależny, 
asertywny wobec rodziców. 
Kto wie, czy to nie najważ-
niejszy szczegół, który z te-
go szczytu trzeba zapamiętać 
w kontekście relacji wewnątrz 
Unii i stosunku instytucji unij-
nych do państw członkow-
skich.

Agaton Koziński,  
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