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JAK BĘDZIE WYGLĄDAŁ POSTBREXITOWY HANDEL?
Poza Unią Europejską istnieje gospodarcze życie!
Udowadnia to właśnie Wielka Brytania.

jak i psychicznym, bo na skutek lockdownu znaleźli się
na skraju bankructwa. Podkreślmy: nie ze swojej winy!

nych zaległości w nauce naszych uczniów na

Przedsiębiorcy ci latami budowali swoje firmy, dokła-

skutek przejścia na tzw. edukację zdalną (temat ten po-

dając niemałą cegłę do rozwoju polskiej gospodarki.

rusza w swoim felietonie Piotr Hofman) biją ci wszyscy,

Wielu z nich stanie za chwilę przed dylematem: wal-

którzy przez ostatni rok straszyli nas apokalipsą i ma-

czyć do upadłego? zamykać firmę? czy może oddać

sowymi grobami na skutek koronawirusa i domagali się

dorobek życia często nie tylko swojego, ale i przod-

natychmiastowej narodowej kwarantanny i zamyka-

ków, za bezcen? (co wilki akwizycji dyplomatycznie

nia szkół. To ci sami, którzy dziś płaczą nad bankruc-

nazwą przejęciem bądź fuzją).

twem wielu polskich firm i groźbą likwidacji całych sek-

Część z tych przedsiębiorców została całkowicie

torów naszej gospodarki, a jeszcze wczoraj domagali się

wykluczona z rządowej pomocy, jaką zapewnia ostat-

twardego lockdownu i zamknięcia w domach wszystkie-

nia tarcza finansowa. Aż 1750 firm podpisało się pod

go i wszystkich. Być może poszli po rozum do głowy, pa-

petycją, by objąć pomocą te przedsiębiorstwa, któ-

trząc na to, do czego przez kilkanaście miesięcy z pre-

re zanotowały od 70 do 100 proc. spadku przychodów

medytacją przykładali ręce. Nie zmienia to jednak faktu,

bez względu na PKD, pod jakim jest kwalifikowana ich

że ta ich obecna troska o stan wiedzy polskich uczniów

działalność. Rząd, ustami wicepremiera Jarosława Go-

i dobrobyt tysięcy polskich firm, którym widmo upadło-

wina, obiecał, że pochyli się nad argumentami. Trzy-

ści zajrzało w oczy, z daleka trąci hipokryzją.

mamy za słowo.

ko wierzchołek góry lodowej. Podawane są wskaź-

I jeszcze jedno, o co nieustannie apelujemy na łamach „Forum Polskiej Gospodarki” – rządowa pomoc to rozwiązanie tymczasowe. Dużo istotniej-

niki makroekonomiczne, które sytuują polską

sze jest otwarcie wreszcie całej gospodarki

gospodarkę na czele unijnych państw radzą-

(nawet jeśli większość branż musiałaby

cych sobie w czasach pandemii COVID-19.

działać w reżimie sanitarnym) i pozwolenie

I to jest oczywiście powód do umiarkowa-

wszystkim przedsiębiorcom na normalny,

nej satysfakcji. Natomiast pod tymi wszyst-

uczciwy zarobek. Nie zważając na histerię

kimi medialnymi przekazami toczy się życie
tysięcy przedsiębiorców, którym z dnia
na dzień życie to zamienia się w coraz większą tragedię. Ludzi,
którzy są już na wyczerpaniu zarówno finansowym,

2

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Rośnie liczba przejęć i fuzji dokonujących się na polskim rynku. Nadal
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z Javierem Sosnowskim – prezesem Hiszpańsko-Polskiej Izby Handlowej.

dziś najbardziej na alarm z powodu gigantycz-

dialnych przekazach głównego nurtu wciąż widać tyl-
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dzieje Józefa Bożka.

diów, najwyższy już czas zakończyć ten cały ogólnonarodowy
lockdown.
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Warszawska
giełda wskoczyła
na pudło

Tesla stawia na produkcję aut w Indiach
w Indiach. Na pierwszą tam-

tury dla pojazdów elektrycz-

Giełda Papierów Wartościo-

tejszą fabrykę wybrano Kar-

nych tak jak sąsiednie Chiny,

wych w Warszawie (GPW)

natakę, południowy stan, którego

gdzie Tesla założyła swoją pierwszą

zanotowała największy pro-

stolicą jest Bangalore. Wejście Tes-

fabrykę poza USA i gdzie teraz jest

centowy wzrost obrotów ak-

li na ten indyjski rynek może oka-

cjami w 2020 r. – wynika

zać się jednak dużym wyzwaniem.

Tesla domyka umowę dotyczącą produkcji pojazdów elektrycznych

Kraj ten nie wprowadził jeszcze odpowiednich regulacji i infrastruk-

liderem w sprzedaży pojazdów elektrycznych klasy premium.  

z danych Federacji Europejskich Giełd Papierów Wartościowych (FESE). Do dobrych
wyników przyczynił się debiut Allegro. – Jesteśmy
najszybciej

rosnącą

gieł-

dą w Unii Europejskiej, jeśli
chodzi o obroty – powiedział
Marek Dietl, prezes zarządu
GPW.

Powstało
mniej firm
W 2019 r. zarejestrowano ponad 355,7 tys. firm. W 2020 r.

39,1 mln zł netto

było ich zdecydowanie mniej,

Tyle wynosi wartość kontraktu PKP

alizowana przez okres 24 miesięcy od

bo 311,8 tys. Spadek o 12,4

Intercity z czeską firmą CZ Loko za

daty jej podpisania, a dostawa pierw-

proc. oznacza prawie 44 tys.

dostawę 10 nowych lekkich lokomo-

szej z lokomotyw ma nastąpić w ciągu

nowych przedsiębiorstw mniej

tyw spalinowych. Umowa będzie re-

18 miesięcy. 

niż w poprzednich dwunastu
miesiącach. Analizując dane
wyłącznie z ostatniego kwartału, liczba rejestracji spadła

1,5 mln Polaków przekroczy drugi próg podatkowy

niemal we wszystkich oma-

Według szacunkowych danych aż 300

spieszył. Do 2016 r. było to mniej więcej

wianych przez GUS rodza-

tys. nowych osób wpadło w drugi próg po-

50 tys. osób rocznie, w 2018 r. liczba no-

jach działalności – najbardziej

datkowy. Łącznie liczba podatników, któ-

wych „bogaczy” sięgnęła prawie 180 tys.

w zakwaterowaniu i gastrono-

rzy płacą wyższą stawkę PIT za 2020 r.,

W 2020 r. może być podobnie – jeśli tem-

mii (o 21,4 proc.) oraz transpo-

sięgnie 1,5 mln. Podatników wchodzą-

po wzrostu zostanie utrzymane, to może-

rcie i gospodarce magazyno-

cych w drugi próg zawsze przybywało, ale

my mówić nawet o kolejnych 300 tys. osób

wej (o 14,6 proc.). 

wzrost w ostatnich latach wyraźnie przy-

w drugim progu podatkowym.  
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GOSPODARKA

Rynek fuzji i przejęć

Polskie firmy na celowniku
Wilki akwizycji ruszyły na łowy. Rośnie liczba przejęć i fuzji dokonujących się
na polskim rynku. Pokazują one co prawda siłę i potencjał naszych rodzimych
firm oraz miejsce, w którym znajduje się polska gospodarka.
Ale jest to również bardzo poważne zagrożenie, nad którym trudno przejść
do porządku dziennego. Nadal niestety to głównie polskie firmy są
podmiotami przejmowanymi.
Robert AZEMBSKI

P

obserwatorom międzynarodo-

sieci kablowej, przejął swo-

przetworów mięsnych, przejęło

wych firm konsultingowych.

jego

Udane konsolidacje

Multi-

aktywa spółki ZM Henryk Ka-

media Polska. W ten sposób

konkurenta

–

nia za ok. 100 mln zł. Skąd kon-

narodził się największy pol-

trowersje? Otóż właściciel firmy

Warto przypomnieć, że jesz-

ski

kablowej,

przejmowanej twierdził, że mu-

cze na początku lutego

świadczący usługi dla ponad

siał upaść. Doprowadzić do tego

ub.r. Vectra, duży

1,7 mln klientów.

mieli jego nieubłagani wierzy-

operator

operator

sieci

19 czerwca 2020 r. doszło do

ciele.

o raczej chudych latach

miczny”, może jeszcze bardziej

Krótko

interesowały

dużej kontrowersyjnej fuzji na

Na rynku artykułów higie-

2017–2018 oraz nieco

zaskoczyć.

ich te wszystkie branże i sekto-

rynku rolno-spożywczym: pol-

nicznych zaczęło się sporo dziać

ry, które nabrały szczególnego

ski Cedrob, przedsiębiorstwo

jeszcze przed wybuchem pan-

bardziej obfitym w wy-

Do przejęć i połączeń firm

mówiąc,

darzenia roku następnym wi-

inwestorzy,

wszyst-

znaczenia po wybuchu w mar-

demii, bo pod koniec stycz-

dać na tym rynku wyraźne

kim zagraniczni, przygotowy-

cu 2020 r. pandemii COVID-19.

nia ub.r. Największy ich polski

ożywienie.

przede

W zeszłym roku

wali się oczywiście znacznie

Znaczenia albo ze względu na

producent przejął swojego od-

odnotowano 229 transakcji fu-

wcześniej. W listopadzie 2019 r.

szybki wzrost rynkowej kapitali-

powiednika w Czechach – fir-

zji i przejęć na polskim rynku.

– jak wskazywał raport przygo-

zacji albo odwrotnie – deprecja-

mę Moracell. Kupującym z fir-

To o 50 więcej niż w przedpan-

towany przez KPMG nt. transak-

cję aktywów na skutek wprowa-

my Velvet Care był jednak nie

demicznym 2019 r. – wynika

cji M&A (mowy wtedy jeszcze

dzanych lockdownów.

nie było o globalnej pande-

W tym artykule koncen-

dacz większościowego pa-

Capital & FORDATA

mii i zamknięciu gospodarki)

trujemy się na wybranych

kietu udziałów, znany już

z grudnia. Ten rok,

– ich szczególne zaintereso-

fuzjach i przejęciach doty-

także na polskim rynku

również „pande-

wanie budziły firmy ze wzra-

czących spółek średniej wiel-

fundusz Abris Capital.

stającego sektora IT i no-

kości i większych. Transakcje

woczesnych technologii, ale

z udziałem małych i naj-

– co ciekawe – także z ochro-

mniejszych firm z sekto-

ny zdrowia, logistyki i trans-

ra MŚP albo ze względu

portu, mediów i reklamy oraz

na ich niski stosunko-

show biznesu. I uwaga, rów-

wo wolumen, albo

nież usług gastronomicznych

charakter lokal-

i hotelarskich.

ny
kają”

6

polski inwestor, tylko posia-

z raportu Navigator
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Rynek fuzji i przejęć

Fundusze typu private equity

należąca do notowanej na GPW

regulacyjnych, przejęła od po-

ny jednemu z największych ko-

(PE) czy venture capital (VC)

grupy Neuca zajmującej się ba-

tentata tej branży, koncernu Ga-

reańskich przedsiębiorstw bu-

mogą – przynajmniej w teo-

daniami

lapagos N.V., chorwacką firmę Fi-

dowlanych – GS Engineering &

rii – stanowić atrakcyjną opcję

40 proc. udziałów w niemieckiej

delta.

Construction. Spółka ma dwa

sfinansowania inwestycji, tak-

KFGN. Pratia zakłada docelowo

że zagranicznej. Pozwalają bu-

zakup 100 proc. akcji niemiec-

Obcy przejmują polskie

Podlaskim. W 2019 r. zatrudnia-

dować wartość przedsiębiorstwa

kiej firmy. Niecałe trzy miesiące

Jednak

więcej

ła ponad 2 tys. pracowników i za-

w długim okresie. Wiele jednak

później ta sama Grupa Neuca za

było przejęć polskich firm przez

notowała ok. 1,1 mld zł przycho-

zależy od intencji i strategii ich

pośrednictwem zależnej spółki

zagraniczne przedsiębiorstwa. To

du. Potwierdza się teza wcześniej

działania. Często są tylko przej-

Clinscience przejęła hiszpańską

niemalże tradycja po 1989 r.

sformułowana na temat fundu-

ściowym, zaledwie kilkuletnim

firmę Experior. Dzięki temu pol-

Już na samym początku ze-

szy typu PE oraz VC. Z Koreań-

inwestorem,

klinicznymi,

przejęła

zakłady produkcyjne w Bielsku
zdecydowanie

zainteresowanym

ska spółka uzyska dostęp do ok.

szłego roku zaczął się ruch

czykami dogadał się bowiem

przede wszystkim osiągnięciem

50 szpitali klinicznych m.in. we

na osłabionym koronakryzysem

Enterprise Investors – inwestor

jak największego zwrotu z zaan-

Włoszech, Francji, Wielkiej Bry-

rynku hotelowym. Ponad 30 proc.

strategiczny w Danwood.

gażowanego kapitału. Ostatecz-

tanii oraz w krajach Beneluxu.

udziałów Profitroom, polskiego

Z kolei w lutym 2020 r. włoska

Na tym jednak nie koniec

dostawcy aplikacji dla hoteli, zo-

agencja pracy Gi Group przejęła

akwizycji na rynku badań i ochro-

stało przejęte przez inwestora

pakiet 56 proc. udziałów w gieł-

zagranicznego – spółkę R22.

dowej Work Serivce SA, świad-

nie i tak firma trafia w ręce jakiegoś globalnego gracza.
Działo się też na atrakcyj-

ny zdrowia. W drugiej połowie li-

nym rynku medialnym i ochrony

stopada działająca na rynku bio-

Straciliśmy też część dosko-

czącej usługi z zakresu doradz-

zdrowia. W maju ub.r. Interia Gro-

technologicznym firma Selvita

nale rokującego, innego ryn-

twa personalnego, outsourcingu

up została przejęta przez Cyfro-

SA, dostawca usług CRO w za-

ku. Danwood, lider na rynku do-

pracowniczego i rekrutacji.

wy Polsat – od niemieckiej Bauer

kresie badań przedklinicznych,

mów prefabrykowanych w Polsce

Firmy z innych krajów weszły

Media Group. W czerwcu Pratia,

odkrywania leków oraz badań

i Niemczech, został sprzeda-

także mocniej na nasz rynek no-

WYBRANE TRANSAKCJE 2020 ROKU – PRZEJĘCIA I FUZJE Z UDZIAŁEM POLSKICH FIRM
Przejmowany

Kupujący – inwestor

Sprzedający

Wartość (mln zł)

Profitroom

R22

Inwestor prywatny

30

Danwood

GS Engineering & Construction

Enterprise Investors

630

Moracelli

Velvet Care

Inwestor prywatny

70

Multimedia Polska

Vectra

Inwestor prywatny

Objęte tajemnicą handlową

Work Service
Gi Group
		

PineBridge Capital,
Inwestor prywatny

210

Polskie e-płatności

Nets

Innova Capital, OPTeam

1830

Polski Standard
Płatności

Mastercard

Konsorcjum polskich,
krajowych banków

Interia Group

Cyfrowy Polsat

Bauer Media Invest

422

KFGN

Pratia Neuca

Inwestor prywatny

Objęte tajemnicą handlową

Objęte tajemnicą handlową

JAKIMI SPÓŁKAMI BĘDĄ
INTERESOWAĆ SIĘ INWESTORZY
W NAJBLIŻSZYCH 12 MIESIĄCACH*
inwestorzy
strategiczni

inwestorzy
finansowi

spółki w fazie wzrostu

64
59
spółki dojrzałe

39
71
startupy

18
6
spółki w restrukturyzacji

14
12
w procentach

– 45 proc. kadry zarządzającej
rozważa zbycie od 1 do 5 zależnych podmiotów lub inwestycji
w ciągu najbliższych 24 miesięcy
– napisała w raporcie Agnieszka
Zielińska, partner w Dziale Doradztwa Finansowego Deloitte.
– Mamy najlepsze w Unii Europejskiej relacje kosztów pracy do
produktywności, jesteśmy bardzo konkurencyjni, a Unia będzie
się bardzo silnie starała, żeby dobra inwestycyjne były wytwarzane w jej ramach. Tym naturalnym
miejscem jest właśnie Polska, czy
szerzej kraje Trójmorza – ocenia
pod względem atrakcyjności inwestycyjnej Polskę Marek Dietl,
prezes Giełdy Papierów Wartościowych.
Polskie firmy, które poważnie ucierpiały w 2020 r. w wyniku koronakryzysu i licznych loc-

woczesnych usług mikropłat-

Pago, polskiego dostawcę usług

kdownów, mogą być w tym roku

ności. Polskie ePłatności zostały

magazynowych,

szczególnie podatne na przejęcia.

przejęte przez duńskiego gigan-

nych i transportowych.

dystrybucyj-

Borykając się z brakiem kapitału,

ta Nets. Polski podmiot był wcze-

Będąc świadkami zagranicz-

z zatorami płatniczymi oraz ko-

śniej własnością funduszu Innova

nego sukcesu polskiego startupu

niecznością ponoszenia wysokich

Capital oraz firmy OPTeam. Ma-

Booksy, firmy rezerwującej zdal-

kosztów działalności, nie znajdu-

stercard zdobył 30 proc. Polskie-

nie wizyty w salonach kosme-

ją często wystarczającej ochrony

go Standardu Płatności, spół-

tycznych i fryzjerskich, doświad-

w rządowych tarczach. – Firmy

ki będącej operatorem płatności

czyliśmy i odmiennej sytuacji.

o silnym bilansie, ale spodziewa-

mobilnych BLIK, i jest tylko kwe-

Codewise, polski startup założo-

jące się znaczących zmian struk-

stią czasu, jak przejmie nad nim

ny jeszcze w 2011 r. przez Rober-

turalnych w swoich sektorach,

całkowitą kontrolę. Na tym nie

ta Gryna, został przejęty przez

mogą wykorzystywać M&A (fu-

koniec zmian na rynku finanso-

CentralNic, najstarszy na świecie

zje i przejęcia – przyp. red.), aby

wym. Dom Maklerki TMS Brokers

prywatny rejestr domen gTLD na

chronić swoje bazy klientów i łań-

został przejęty przez wiodącego

świecie.

cuchy dostaw lub dzięki nim uzu-

globalnego brokera na rynku Fo-

pełniać luki w swoich portfolio

Aktywa ZM
Henryk Kania

Cedrob

Inwestor prywatny

100

Golpasz

De Heus

Resource Partners

Objęte tajemnicą handlową

Zagraniczni inwestorzy wcho-

Deloitte, w raporcie z lipca 2020 r.

transformację swoich modeli biz-

Solid Logistics

VGL Group

UCS Cypr

Objęte tajemnicą handlową

dzą też – zgodnie z prognoza-

pt. „M&A and COVID-19: Char-

nesowych – uważa Anita Bielań-

mi – na rynek transportowy. Li-

ting new horizons” napisał, że

ska, dyrektor w Dziale Konsultin-

neage Logistics, największy na

znaczący wpływ na kształtowa-

gu i Lider zespołu M&A Strategy

świecie dostawca przemysło-

nie warunków postpandemicznej,

Deloitte.

wych rozwiązań chłodniczych

tzw. nowej normalności będzie

i logistycznych, przejął spółkę

miała działalność akwizycyjna.

Experior

Clinscience

Inwestor prywatny

Objęte tajemnicą handlową

TMS Brokers

Oanda Global

ForeVest Capitsal Partners

Objęte tajemnicą handlową

Codewise

CentralNic

Inwestor prywatny

176

Fidelta

Selvita

Galapagos

140

Pago

Lineage Logistics

Toonies International

8
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Objęte tajemnicą handlową

rex – Oanda Global.

Akwizycji będzie przybywać

i przyśpieszyć długoterminową

W czasie zamieszania koronakryzysowego na rynku krąży dużo
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GOSPODARKA

pieniądza inwestycyjnego. Wilki

z tzw. ustaw antycovidowych w ra-

biznesu szukają ofiar, przygląda-

mach Tarczy 4.0) przyjęto rozwią-

jąc się kogo by tu pochłonąć.

zania ograniczające możliwość

– Dzisiaj gospodarka post-

przejmowania

przedsiębiorstw.

COVID i ekspansja monetarna

Intencją jest ochrona polskich firm

prowadzą do tego, że mamy jed-

przed wrogimi akwizycjami, ale

nocześnie bardzo dużo wydru-

tylko przez inwestorów spoza Unii

kowanego pieniądza, który nie

Europejskiej. Podobne przepisy

znajduje zastosowania w realnej

obowiązują w Niemczech. Obej-

gospodarce, więc pojawia się na

mują m.in. spółki publiczne oraz

rynkach kapitałowych i publicz-

działalności gospodarcze o cha-

nych, i niepublicznych. Dzięki

rakterze strategicznym, związane

temu łatwiej po ten pieniądz się-

przede wszystkim z energią elek-

gnąć i firmy mają silny bodziec,

tryczną, gazem, paliwami, teleko-

żeby przejmować inne przedsię-

munikacją, przetwórstwem żyw-

biorstwa – wyjaśnia Marek Dietl.

ności czy produkcją leków – o ile
ich przychody przekraczają 10

Wątpliwa ochrona

BRANŻE UZNAWANE PRZEZ
INWESTORÓW STRATEGICZNYCH
I FINANSOWYCH ZA NAJCIEKAWSZE*
IT

69

ochrona
zdrowia

58

transport
i logistyka

42

media
i rozrywka

40

inne usługi
biznesowe

38

gastronomia
i hotelarstwo

38
w procentach

mln euro rocznie. Ustawa wymie-

Polskie firmy są więc obecnie

nia 21 branż i działające w nich

konieczne, by zablokować możli-

wyjątkowo podatne na przeję-

firmy, które muszą dostać zgo-

wość przejęcia firmy przez obcy

cia. Spadła ich wycena, mierzona

dę UOKiK na przejęcie. Niewiele

kapitał – deklarowała w kwietniu

także giełdową kapitalizacją. Sta-

średniej wielkości firm wypełnia

ubiegłego roku na łamach „Fi-

ły się przez to łakomym kąskiem

kryteria tej ustawy. Innych regu-

nancial Times” Margrethe Ve-

dla zagranicznych inwestorów.

lacji brak, bo UE zabrania protek-

stager, wiceprzewodnicząca Ko-

Czy polskie, średniej wielkości

cjonizmu w ramach Wspólnoty.

misji Europejskiej. To też już dziś
nieco inaczej wygląda, odkąd ku

LICZBA PRZEJĘĆ W POLSCE*

53 50

57
46

zaskoczeniu obserwatorów sce-

59 62

62
48

42

51

ny gospodarczej Unia podpisała
w grudniu porozumienie handlo-

2017

we z Chinami.
Polskim firmom, wymęczo-

33

2018

nym cyklicznymi i przedłużającymi się lockdownami, może pozostać zwrócenie się w stronę

2019
I kwartał

II kwartał

III kwartał

IV kwartał

fuzji i przejęć. Przed globalnymi konglomeratami i koncernami,
reprezentowanymi na rynkach
europejskich, nikt i nic nas nie

i większe firmy są wystarczają-

Choć jednocześnie… jest za jego

broni. Czy firmy będą się sprze-

co zabezpieczone przed przeję-

stosowaniem. Tyle że w odniesie-

dawać z wyboru, czy też z ko-

ciami w momencie ich osłabienia

niu do krajów pozaeuropejskich,

nieczności, by zabezpieczyć swo-

koronakryzysem?

a szczególnie Chin.

ją przyszłość? To już inna sprawa.

Są, ale tylko w szczegól-

– Nie mamy żadnego pro-

Nie zmienia to faktu, że lockdown

nych wypadkach. W ustawie z 19

blemu z tym, by państwo dzia-

i inne tego typu tzw. narodowe

czerwca 2020 r. (jest to jedna

łało jak uczestnik rynku, gdy to

kwarantanny są wodą na młyn
dla tego typu działań osłabiają-

* opracowanie własne na podstawie Navigator Capital & FORDATA
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cych naszą gospodarkę.

FELIETON

„Nowa Energia”
dla firm

Chiński rekord w Polsce

18 marca NFOŚiGW uru-

Największa chińska inwestycja w Europie

chomi

nabór

w 2020 r. została ulokowana w Polsce – wy-

w programie dla firm „Nowa

nika z danych zebranych przez Rhodium

Energia”, którego celem bę-

Group. W efekcie w ubiegłym roku Chińczy-

dzie wsparcie zastosowania

cy zainwestowali nad Wisłą rekordową kwo-

innowacyjnych technologii

tę. Na nasz rynek z przytupem weszła firma

wodorowych. Budżet pierw-

GLP, działająca w sektorze nieruchomości lo-

szego naboru będzie wyno-

gistycznych. Światowy gigant miał wydać po-

sił 300 mln zł. Firmy będą

nad miliard dolarów na aktywa Grupy Good-

mogły w programie otrzy-

man w Europie Środkowo-Wschodniej. Była

mać pożyczki do 85 proc.

to największa chińska inwestycja na Starym

kosztów

Kontynencie w 2020 r. Z tej kwoty blisko 800

kwalifikowanych

przedsięwzięcia.

Korporacja

Ubezpieczeń

Kredytów

Eksportowych

apież Franciszek często powtarza, że rynek nie

nie potrafią katoliccy teologowie. Analizując przykład

rozwiązuje wszystkich problemów. Ma rację, ale

podany przez Akwinatę w jego „Sumie teologicznej”

liberałowie nigdy tak nie twierdzili. Papież mówi,

z kupcem sprzedającym zboże w kraju, gdzie go bra-

że obecna gospodarka jest chora i należy ją uzdrowić.

kuje, amerykański ekonomista zauważa, że dla św. To-

je się 48 budynków przemysłowych i maga-

Tak mówią również liberałowie. Kogo w takim razie pa-

masza cena sprawiedliwa to cena rynkowa. W prze-

pież ma na myśli?

ciwieństwie do Arystotelesa Doktor Anielski rozumie

zynowych nabytych przez GLP, co stanowi ok.

Uciec przed
bankructwem

P

Interwencjonizm
w natarciu

mln dol. przypada na Polskę, gdzie znajdu-

70 proc. przejętego portfolio.

fot. Rafał Guz/PAP

pierwszy

Jacek
Gniadek SVD

FLASH BIZNES

Natknąłem się ostatnio na artykuł nieżyjącego już

zawód kupca i nie widzi w nim nic grzesznego, kie-

etyka Tadeusza Ślipki SJ, w którym polemizuje on z li-

dy kupiec kieruje się zyskiem i sprzedaje swoje towary

beralnym podejściem do własności prywatnej. Au-

drożej, niż kupił je wcześniej.

tor podaje na początku akapitu trzy nazwiska: Mises,

W innym miejscu Rothbard dostrzega coś, cze-

(KUKE), prognozując wzrost

Uber stracił 6,8 mld dol.

Hayek i Rothbard. Problem polega na tym, że jest to

go katolicy nie zobaczą nigdy, jeżeli będą posługiwać

upadłości, podaje za Moni-

Podając wyniki za czwarty kwartał wraz

w 2019 r. roczna strata wyniosła baga-

polemika raczej z jego własną interpretacją liberali-

się fałszywymi stereotypami w ekonomii. Według św.

torem Sądowym i Gospo-

z rocznym podsumowaniem finanso-

tela 8,5 mld dol. Oznacza to, że – jak

zmu niż z samym liberalizmem.

darczym, że w 2020 r. było

wym, Uber ogłosił, że 2020 r. zakończył

mówią przedstawiciele firmy – wprowa-

1342 niewypłacalnych spó

z kwotą 6,8 mld dol. na minusie. Para-

dzone w życie działania restrukturyza-

nia”. Ludwig von Mises nie mówi tam,

łek prawa handlowego. To

doksalnie to dobra wiadomość, gdyż

cyjne są skuteczne.

że człowiek kieruje się popędami.

Zajrzyjmy do „Ludzkiego działa-

wzrost o 374, czyli o 38,6

Twierdzi, że człowiek działa celowo,

proc. w porównaniu z rokiem

jest bytem rozumnym i wolnym. Bę-

2019. W dużej części były

29,8 mln zł

i są to małe oraz średniej

Tyle sięgają zaległości firm kurierskich wobec kontrahentów. Tak wynika z danych Kra-

że zysk jest tylko i wyłącznie mate-

wielkości przedsiębiorstwa.

jowego Rejestru Długów. Ponad 23 mln zł stanowią długi innych firm, które nie zapła-

rialny, ponieważ cel może być meta-

Z kolei Coface – firma

ciły kurierom za ich usługi. Największym dłużnikiem branży są handlowcy. W Krajo-

fizyczny. Według niego homo oeco-

dąc agnostykiem, Mises nie uważa,

monitorująca rynek – wy-

wym Rejestrze Długów widnieje 921 firm kurierskich. Średnio zaległości dłużnika z tej

nomicus to byt nieodpowiadający

liczyła, że najwięcej po-

branży wynoszą prawie 32,4 tys. zł. Najbardziej zadłużone są jednoosobowe działal-

realnemu człowiekowi. Wolność nie

stępowań restrukturyza-

ności gospodarcze. Mają w sumie 25,5 mln zł długów.

jest nieograniczona, ponieważ nie

cyjnych wobec firm toczy

wolno naruszać cudzej własności.

się w sektorze usługo-

Tomasza kupno i sprzedaż zostało

Dlaczego katoliccy
komentatorzy
mają problem
z liberalizmem?
Bo żeby dobrze
zobaczyć świat
ekonomii,
należy założyć
odpowiednie
okulary.

Dlaczego katoliccy komentato-

ustanowione dla obopólnej korzyści kupującego i sprzedającego, ponieważ jeden potrzebuje czegoś, co
należy do drugiego, i odwrotnie.
W ekonomii od lat dominuje państwowy interwencjonizm. Prof. Witold
Kwaśnicki z Uniwersytetu Wrocławskiego ma jednak „nadzieję, że wielu
ludziom pandemia uświadomi nieskuteczność pewnych działań administracji i wielu regulacji” i zachęca
liberałów, by wykazywali błędy, jakie
popełniły rządy.
Nie potrzeba daleko szukać. Pre-

rzy społecznej nauki Kościoła mają problem z libera-

mier Mateusz Morawiecki ogłosił, że w połowie lute-

o 54 proc. w stosunku do

lizmem? Papież Jan XXIII wprowadził do katolickiej na-

go nastąpi otwarcie kin do 50 proc. miejsc. W Japonii,

2019 r.), handlu detalicz-

uki społecznej prostą metodę uprawiania tej dziedziny

gdzie najlepiej poradzono sobie z pandemią na świe-

nym (wzrost o 39 proc.)

nauki, którą można opisać przy pomocy trzech słów:

cie, kina były cały czas otwarte. Nic chyba na to nie

widzieć, oceniać i działać. Żeby dobrze zobaczyć świat

wskazuje, że rząd czegoś się nauczy. Ulubiona eko-

oraz w transporcie (wzrost
o 36 proc.). Są to sektory,
które najbardziej ucierpiały w wyniku zamrażania
gospodarki.
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fot. Łukasz Gągulski/PAP

wym (wzrost w 2020 r.

ekonomii, należy jednak założyć odpowiednie okulary.

nomistka premiera, Mariana Mazzucato od „Przedsię-

Wiele moglibyśmy nauczyć się od Murraya Ro-

biorczego państwa”, która leseferyzm uważa za goto-

thbarda. Ten amerykański z żydowskimi korzenia-

wy przepis na stagnację gospodarczą, wydała nową

mi agnostyk potrafił u św. Tomasza dostrzec to, czego

książkę. Franciszek jej wizję też uważa za interesującą.
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WYWIAD

Inwestycje zagraniczne

W Urugwaju czekają
na domy z Polski
O dużym kontrakcie polskiej firmy budowlanej
w Urugwaju, potencjale inwestycyjnym w krajach
latynoskich oraz inwestycjach przedsiębiorstw z krajów
hiszpańskojęzycznych w Polsce rozmawiamy z Javierem
Sosnowskim, prezesem Hiszpańsko-Polskiej Izby
Handlowej oraz wiceprezesem Polskich Izb Handlowych
za Granicą (PolChambers).
Rozmawiał Robert AZEMBSKI

gwaju, Brazylii i Paragwaju. Uru-

rząd chce rozwiązać kwestię bu-

Zgadza się. Pani minister

gwaj stanowi też dobrą bramę

downictwa socjalnego. Oczywi-

przyjedzie wraz z przedstawi-

do handlu oraz wyjścia inwesty-

ście stronie urugwajskiej zależy

cielami urugwajskich spółdzielni

cyjnego na pozostałe trzy kraje

na niskich kosztach realizacji, bez

mieszkaniowych, którzy zgłasza-

porozumienia. Nasze izby zaan-

tracenia jakości, oraz na szyb-

ją zapotrzebowanie na budowę

gażowały się w udane współpra-

kości wykonania inwestycji. I tu-

ok. 50 tys. domów.

ce z urugwajskim ministerstwem

taj propozycja, z jaką wystąpiła

mieszkalnictwa, żeby wypromo-

firma HM Factory, była jak naj-

A jak wygląda kwestia inwe-

wać budowę socjalnych domów

bardziej do przyjęcia. Prefabry-

stycji firm południowoamery-

w technologii modułowej.

kacja idealnie nadaje się do tego

kańskich w Polsce?

typu przedsięwzięNo właśnie. Jedna
z polskich firm, HM
Factory Sp. z o.o.,
wchodząca w skład
fot. Grupa Inwest

Grupy

Inwest

i

częścią

będąca

Jak radzą sobie polskie fir-

tynie i w Brazylii, oprócz 18 izb

ne „anteny informacji” dla MŚP

ARP Prefabrykacja,

my w Hiszpanii oraz w krajach

w innych krajach świata.

działają w Argentynie, Hisz-

uczestniczy w pro-

panii, Hong Kongu i USA, czyli

jekcie

ryce Południowej? Jesteśmy

Jaką rolę w animowaniu handlu

w Ameryce Łacińskiej, Ameryce

osiedla domów wy-

na tych rynkach dostrzeganym

z Ameryką Łacińską odgrywają

Północnej, Azji, Europie i Oce-

konanych w tech-

i cenionym partnerem?

izby działające w ramach sto-

anii. Każdy z tych punktów geo-

nologii modułowej

warzyszenia PolChambers?

graficznych pełni trzy główne

w ramach budow-

funkcje: jako akcelerator dla MŚP,

nictwa

go w Urugwaju. Je-

hiszpańskojęzycznych w Ame-

Jeśli chodzi o Hiszpanię, to
oczywiście kontakty biznesowe

Jesteśmy czymś innym niż

z tym krajem są bliższe. Wymia-

np. biura PAIH, z którymi mamy

centrum

na handlowa z Hiszpanią zajmu-

porozumienie i wzajemnie się

B+R oraz edukacji.

je istotne miejsce pod względem

wspieramy. Izby handlowe mają

udziału w obrotach handlowych,

na rynkach latynoamerykańskich

czemu

obec-

długie doświadczenie i konsoli-

ność Santander Banku na pol-

sprzyja

także

dują działania lokalnych przed-

skim rynku. Mówimy w tym

siębiorców. PAIH wspomaga nas

przypadku przede wszystkim

analizami, raportami i informa-

o aktywnych firmach budow-

cjami.

Fabryka
HM Factory
w Sochaczewie - to tutaj powstaną pierwsze
modułowe
domy, które
popłyną do
Montevideo.

wymiany

informacji

Przykładem udanej aktywno-

powstania

socjalne-

Stronie
urugwajskiej zależy
na niskich kosztach
realizacji, bez
tracenia jakości,
oraz na szybkości
wykonania
inwestycji.
Propozycja firmy
HM Factory była
jak najbardziej
do przyjęcia.

steście animatorem
tego przedsięwzięcia?

cia.

Jedna z firm argentyńskich

Dodatkowym

już wiele lat temu zainwesto-

atutem jest techno-

wała w przemysł metalurgicz-

logia HM Factory

ny w okolicach Szczecina, a po-

związana z produk-

tem ten biznes został sprzedany

cją betonu w oparciu

Amerykanom. Istnieją też przy-

o własną technolo-

kłady inwestycji w laborato-

gię

antysmogową,

ria badawcze. Jednak – szcze-

certyfikowaną w la-

rze mówiąc – inwestycje z krajów

boratorium

Ameryki Łacińskiej w Polsce po-

Italce-

menti w Bergamo.

zostawiają jeszcze spory niedo-

Pilotażowy pro-

syt. Sądzę, że wynika to z tego,

jekt został oszaco-

iż brakuje po prostu informa-

wany na budowę 80

cji w krajach Ameryki Południo-

domów, ale poten-

wej na temat możliwości i wa-

cjał dla firmy wyko-

runków inwestowania w Polsce.

nawczej jest na kilka

Wiele przedsiębiorstw, chociaż-

tysięcy i 4-5 lat pracy. Jest to więc

by z Argentyny, mogłoby zain-

ści polskiego biznesu jest jego

Tak. Przedstawiliśmy stronie

bardzo interesująca propozycja

teresować prowadzenie biznesu

obecność w Urugwaju. Jest to

urugwajskiej możliwości i rozwią-

dla polskiego producenta mo-

w Polsce. Tam jest obecnie duży

niewielki, bo liczący ok. 3,5 mi-

zania tej firmy. Inicjatywę podjęła

dułów do budownictwa, jakim jest

kryzys polityczno-gospodarczy,

liona mieszkańców, ale stabilny

Urugwajsko-Polska Izba Handlo-

firma HM Factory. Dalsza, długo-

a Polska postrzegana jest jako

kraj, działający w ramach bloku

wa oraz PolChambers. Reakcja

falowa produkcja realizowana ma

stabilny kraj. Argentyńskie fir-

otwartego rynku Mercosur czte-

władz urugwajskich była bar-

już być przez Spółkę ARP Pre-

my działające globalnie obec-

rech państw: Argentyny, Uru-

dzo pozytywna, gdyż tamtejszy

fabrykacja, założoną przez HM

ne są w ponad 50 krajach świata.

Factory i Agencję Rozwoju Prze-

Jestem przekonany, że mogłyby

mysłu. W najnowocześniejszej

także inwestować w Polsce. Tym

w Polsce fabryce, która powsta-

bardziej że w regionie Europy

je obecnie w Suchedniowie, pla-

Środkowo-Wschodniej są prak-

Istotne też dla wzajemnych

dzi o Amerykę Łacińską, to nie-

stosunków handlowych są czte-

wątpliwie jej kraje stanowią duży

ry nowo powołane tzw. huby (lub

potencjał inwestycyjny dla pol-

„anteny informacji”). Są to quasi-

skich firm, zarówno tych dużych,

-wirtualne centra wymiany in-

jak i tych z sektora MŚP. Na ra-

formacji i wsparcia polskich MŚP

nowana jest realizacja ponad ty-

tycznie nieobecne. Na przykład

zie jednak potencjał ten wciąż

w relacjach międzynarodowych.

siąca domów, które zmontowane

jedna z firm sektora lotnicze-

jest jeszcze niewykorzystany.

Ich koordynacja będzie prowa-

popłyną do Montevideo.

go jest bardzo zainteresowana

I to w obu kierunkach. Jako Pol-

dzona przez sieć polskich izb

Chambers, czyli Stowarzyszenie

handlowych za granicą zrzeszo-

Czy to prawda, że z okazji tej

inwestycji właśnie w Polsce i cze-

Polskich Izb Handlowych za Gra-

nych w PolChambers. Te dobrze

współpracy do Po
lski została

ka tylko na wygaśnięcie pande-

nicą, mamy cztery izby handlo-

skomunikowane,

zaproszona minister mieszkal-

mii. Wierzę więc, że na tym polu

we: w Chile, Urugwaju, Argen-

wane, wielofunkcyjne regional-

nictwa Urugwaju?

również nastąpi ożywienie.
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Partnerstwo Transpacyficzne

Jak będzie wyglądał postbrexitowy handel?
Kiedy w 1973 r. Wielka Brytania
przyłączyła się do Europejskiej Wspólnoty
Gospodarczej, musiała de facto zerwać
bliskie więzi ze swoimi tradycyjnymi
partnerami handlowymi, takimi jak Kanada,
Australia czy Nowa Zelandia. Teraz,
po wyjściu z protekcjonistycznej Unii
Europejskiej, Londyn zamierza odbudować
tamte relacje m.in. poprzez przystąpienie
do Partnerstwa Transpacyficznego. Historia
zatoczyła koło.
Tomasz CUKIERNIK

I

mach bloku co do zasady mamy

umowy handlowe z dowolnymi

cje prowadzenia interesów na

pur, Wietnam i Brunei. Sekre-

w miarę wolny handel towara-

gospodarkami świata.

najlepszych warunkach z na-

tarz Truss skonkretyzowała, że

mi i usługami (z wieloma wyjąt-

szymi przyjaciółmi i partnera-

umowa oznaczać będzie niższe

kami), to już w relacjach z kra-

brytyjska

handlu

mi z całego świata oraz bycia

cła dla producentów samocho-

jami trzecimi obowiązuje daleko

międzynarodowego, w rozmo-

entuzjastycznym czempionem

dów i whisky, a także zapewni

posunięty protekcjonizm. Bruk-

wie z ministrami z Japonii i No-

globalnego wolnego handlu –

„wysokiej jakości miejsca pra-

sela stosuje nie tylko tradycyj-

wej Zelandii oficjalnie zwróciła

powiedział brytyjski premier

cy i większy dobrobyt ludziom

ne cła (rozporządzenie Komi-

się o przyjęcie Wielkiej Bryta-

Boris Johnson, dodając, że po-

tutaj w domu”. Z kolei według

sji Europejskiej w sprawie taryf

nii do Partnerstwa Transpacy-

tencjalne

oficjalnego

zajmuje 960 stron!) i bariery

ficznego (CPTPP). Powiedziała,

pozataryfowe, jak kontyngenty

że da ono „ogromne możliwości

czy kontrole sanitarne, ale tak-

brytyjskim firmom, których po

że cła antydumpingowe (np. na

prostu nie było w UE, i pogłę-

import pstrąga i łososia z Nor-

bi nasze więzi z jednymi z naj-

wegii,

papieru

1 lutego 2021 r. Liz Truss,
sekretarz

powlekanego

szybciej rozwijających się ryn-

stotą państwa jest znęcanie

w książce pt. „Co wy, k***a, wie-

z Chin i Indonezji, śrub z Chin,

ków na świecie”. Partnerstwo

się nad własnym obywate-

cie o Rosji!”.

biopaliw z Dalekiego Wschodu,

znosi cła na 95 proc. towarów

lem. Pierwszym i zarazem

Bo stanem pierwotnym nie

stali z Rosji i Chin), a w bliskiej

będących przedmiotem wymiany między członkami.

ostatnim miejscem, w którym

są granice, ale ich brak. To pań-

perspektywie zostanie wpro-

to wszystko się zaczyna i koń-

stwa wynalazły granice, a ich li-

wadzony

podatek

– Ubieganie się o by-

czy, jest granica. Jedne państwa

kwidacja nie jest niczym ekstra-

węglowy. Po brexicie i zakoń-

cie pierwszym nowym kra-

wyżywają się na obywatelach

waganckim, a jedynie powrotem

czeniu okresu przejściowego od

jem, który dołącza do CPTPP,

podczas wyjazdu, inne podczas

do stanu pierwotnego.

stycznia 2021 r. Wielka Bryta-

pokazuje nasze ambi-

wjazdu. Pierwsze zakazują wywozu czegoś. Drugie wwozu.
Nie mnie rozsądzać, które gor-

Partnerstwo z Pacyfikiem

graniczny

nia nie ma już związanych rąk
ani tym protekcjonizmem Unii

Wbrew powszechnej opinii Unia

(na dodatek Bruksela utrud-

sze – te słuszne i spostrzegaw-

Europejska nie jest czempio-

nia zawarcie z Londynem nowe-

cze słowa napisał

nem

go porozumienia), ani unijnymi

Jacek Matecki

i choć w ra-

wolnego

handlu

traktatami i może podpi-

Londyn bierze za wzór
inne kraje,
które postawiły na wolny przepływ
dóbr i towarów w skali
globalnej i na
tym zyskują, takie jak
Korea Płd.,
Szwajcaria, Singapur,
Meksyk, Kostaryka czy
Nowa Zelandia.

nowe

„przyniesie

partnerstwo

ogromne

komunikatu

rzą-

korzy-

du Wielkiej Brytanii dołącze-

ści gospodarcze mieszkańcom

nie do partnerstwa o warto-

Wielkiej Brytanii”.

ści 9 bln funtów obniży cła dla

W 2019 r. kraje CPTPP odpo-

brytyjskiego przemysłu, w tym

wiadały za około 8 proc. brytyj-

żywności i napojów oraz samo-

skiego eksportu (111 mld

chodów, a jednocześnie stworzy

funtów). O jakie pań-

nowe możliwości dla nowocze-

stwa chodzi? Ka-

snych branż, takich jak tech-

nada,
nia,
Nowa
dia,

Japo-

nologia i usługi, ostatecznie

Australia,

wspierając i tworząc miej-

Zelan-

sca pracy o wysokiej warto-

Malezja,

Chile, Meksyk,
Peru,

Singa-

ści w całej Wielkiej Brytanii.

Usuwanie barier

Partnerstwo Transpacyficzne oznacza ponadto nowoczesne

zasady

han-

dlu cyfrowego, które
umożliwiają

swo-

bodny przepływ

sywać wszelkie
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Partnerstwo Transpacyficzne

Ale planowane porozumie-

2020 r. Wielka Brytania podpi-

wają niepotrzebne bariery dla

nie Londynu z CPTPP nie jest je-

sała łącznie porozumienia han-

firm. Karan Bilimoria, prezes

dyną umową handlową Wielkiej

dlowe z 62 państwami świata.

największej brytyjskiej grupy lo-

Brytanii w związku z brexitem.

W planach Wielkiej Brytanii są

bbystów biznesowych – Konfe-

Po 4,5 miesiącach negocja-

też negocjacje w kierunku pod-

deracji Brytyjskiego Przemy-

cji (dla porównania negocjacje

pisania umowy wolnohandlowej

słu, powiedział, że posunięcie to

handlowe pomiędzy Unią Euro-

z USA. A już teraz toczą się ne-

stanowi „nowy rozdział w naszej

pejską a Japonią trwały niemal

gocjacje Londynu z innymi part-

niezależnej polityce handlowej”.

5 lat!) 23 października 2020 r.

nerami, w tym w sprawie kom-

– Członkostwo w bloku może

Wielka Brytania i Japonia for-

pleksowej umowy z Indiami, co

stworzyć nowe możliwości dla

malnie podpisały umowę wol-

może zająć ok. 2–3 lata, ale po-

brytyjskiego biznesu w różnych

nohandlową i weszła ona w ży-

rozumienie ma dotyczyć nie tyl-

sektorach – dodał.

cie 1 stycznia tego roku. Umowa

ko handlu, ale również współpracy w obszarach inwestycji,

Co ważne, CPTPP – w po-

zlikwidowała cła na 99 proc. to-

równaniu do Unii Europejskiej –

warów eksportowanych z Wiel-

ma cały szereg innych atutów:

kiej Brytanii do Japonii, co może

przystąpienie

powoduje

zwiększyć wolumen handlu po-

utraty suwerenności, w tym są-

między partnerami o ponad 15

dowej, czy pozbawienia kontroli

mld funtów.

nie

nad granicami. Ponadto w prze-

Umowa z Japonią jest naj-

ciwieństwie do Unii Partnerstwo

większym porozumieniem han-

Transpacyficzne nie wymaga

dlowym Londynu po brexi-

płacenia składki członkowskiej,

cie. Kolejne to umowy z Kanadą,

utrzymywania

niepotrzebnej

Szwajcarią, Norwegią oraz Tur-

nadbudowy,

cją. Przygotowując się na sy-

wdrażania kosztownych i szko-

tuację postbrexitową, do końca

biurokratycznej

dliwych regulacji ani nie zmu-

Na początku lutego Liz
Truss, brytyjska sekretarz
handlu międzynarodowego, oficjalnie zwróciła
się o przyjęcie Wielkiej
Brytanii do
Partnerstwa
Transpacyficznego.

fot. Tomasz Cukiernik

danych między członkami i usu-

fot. Tomasz Cukiernik

ŚWIAT

badań naukowych, energetyki, obronności i bezpieczeństwa.
Dzięki tej umowie wzrost eksportu z Wielkiej Brytanii do Indii
szacuje się na co najmniej 2 mld
funtów rocznie.
Dla porównania, Unia Europejska – mimo 16 rund negocjacji w latach 2007–2013 – nigdy
nie podpisała umowy wolno-

nek Unii Europejskiej – nie może

handlowej z Indiami, tak jak nie

prowadzić

ma podobnego porozumienia

mów handlowych z krajami

z innymi największymi gospo-

trzecimi i związana jest umo-

niezależnych

roz-

darkami świata – USA (nego-

wami, które zawiera Brukse-

CPTPP zostało uruchomio-

cjowane od 2013 r. porozumienie

la. Zresztą zanim weszliśmy do

ne w 2019 r., aby usunąć barie-

nie może dojść do skutku), Chi-

Unii, musieliśmy renegocjować

ry handlowe wśród 11 krajów re-

nami, Brazylią czy Rosją.

umowy bilateralne ze 190 pań-

sza do politycznej integracji.

prezentujących około 500 mln

Poza Unią jest życie

konsumentów w regionie Azji

Do końca 2020 r.
Wielka Brytania podpisała łącznie
porozumienia handlowe z 62
państwami
świata.

w skali globalnej i na tym zysku-

dlu. W autobiografii pt. „Lata na

ją, takie jak Korea Południowa,

Downing Street” napisała, że

Szwajcaria, Singapur, Meksyk,

„wolny handel nie tylko dostar-

Kostaryka czy Nowa Zelandia.

cza środków krajom biedniejszym, by mogły zdobyć dewizy

Istota wolnego handlu

i podnieść standard życia swo-

Dlaczego to takie ważne? Nie

ich obywateli. Jest to również siła

chodzi

biznes

prowadząca do pokoju, wolności

wyłącznie

o

i wzrost dobrobytu, choć to istot-

i politycznej decentralizacji; po-

podnosząc cła i wprowadzając

na kwestia. Otóż już w XIX w. Ri-

koju, ponieważ więzy gospodar-

stwami świata, niejednokrotnie

Różne regiony świata jednoczą

inne bariery w handlu, co było

chard Cobden, brytyjski polityk

cze pomiędzy krajami umacnia-

cej niż w UE) i ponad 13 proc.

się gospodarczo. Największym

wymuszone unijnym prawem

i ekonomista, widział w wolnym

ją wzajemne zrozumienie wraz

światowej gospodarki. Celem

z nich jest utworzone w listopa-

i szczególnie uderzyło w rozwi-

handlu zasadę, która „będzie

ze wzajemną korzyścią; wolno-

umowy jest przeciwdziałanie

dzie 2020 r. Regionalne Kom-

nięte relacje handlowe z sąsia-

działała w porządku moralnym,

ści, ponieważ handel odbywa-

rosnącemu wpływowi gospo-

pleksowe Partnerstwo Gospo-

dami zza wschodniej granicy.

tak jak zasada grawitacji działa

jący się pomiędzy poszczegól-

darczemu Chin w regionie. Pier-

darcze (RCEP). To porozumienie

Jednym słowem – poza Unią

we wszechświecie – zbliżając lu-

nymi obywatelami omija aparat

wotnie umowa była wspierana

o wolnym handlu pomiędzy 15

jest życie! I właśnie teraz udo-

dzi do siebie, odsuwając na bok

państwa, co prowadzi do rozpro-

przez USA, ale ostatecznie pre-

krajami: 10 państwami ASEAN

wadnia to Wielka Brytania. Bę-

antagonizmy rasowe, wyzna-

szenia władzy na kupujących,

zydent Donald Trump wycofał

oraz Chinami, Japonią, Koreą

dąc poza UE, może dowolnie

niowe i bariery językowe, sca-

nie zaś na tych, którzy zajmu-

swój kraj z porozumienia. Ne-

Południową, Australią i Nową

kształtować relacje ze swoimi

lając nas więzami wieczystego

ją się planowaniem; politycznej

gocjacje między Wielką Bry-

Zelandią. Żyjące w tych pań-

partnerami handlowymi. Wyda-

pokoju”. Także premier Wielkiej

decentralizacji, ponieważ roz-

tanią a Partnerstwem Transpa-

stwach ponad 2 mld ludzi two-

je się, że Londyn bierze za wzór

Brytanii Margaret Thatcher nie

miar politycznej jednostki nie

cyficznym mają rozpocząć się

rzą 30 proc. światowego PKB.

inne kraje, które postawiły na

miała wątpliwości co do pozy-

jest dyktowany przez rozmiar

Natomiast Polska – jako czło-

wolny przepływ dóbr i towarów

tywnego wpływu wolnego han-

rynku i odwrotnie”. 

w najbliższych miesiącach.
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INWESTYCJE

Artykuł partnerski

KGHM zaprasza
w podróż do przyszłości
Wyprawa w kosmos, zadania, zagadki i przygoda życia. KGHM Polska Miedź SA
wystartował z nowym projektem edukacyjnym skierowanym do uczniów
szkół technicznych i branżowych objętych programem „Kompetentni
w branży”. Młodzi ludzie mogą wziąć udział w kosmicznej zabawie
i poznać miedziowego giganta z zupełnie nowej strony.

Z

miany

ne, o wyższych kwalifikacjach,

zawodu w formie miesięczne-

techniczne to zawody przyszło-

są lepiej przygotowane do po-

go stażu i zajęć praktycznych.

ści. Takie, które mają łączyć czło-

dejmowania właściwych decyzji

Aktualnie w klasach patronac-

wieka z maszyną. Wielu eksper-

i lepiej interpretują wszelkiego

kich jest ponad 1900 uczniów.

tów zwraca uwagę, że trendy na

rodzaju informacje.

KGHM monitoruje poziom za-

rynku pracy zmieniają się bar-

trudnienia absolwentów klas pa-

Zawody przyszłości

dzo dynamicznie i nieuchronnie

tronackich w swoich Oddziałach.

zmierzają w stronę automatyza-

Nowy projekt, do udziału w któ-

Obecnie spółka zatrudnia ponad

cji. Nie zmienia to jednak faktu,

rym miedziowy koncern zachę-

100 spośród nich, a pierwszy ab-

że choć coraz więcej maszyn bę-

ca szkolną młodzież, jest częścią

solwent pojawił się na rynku pra-

dzie mogło zastąpić nas w pra-

programu „Kompetentni w bran-

cy w 2019 r. Co istotne, zawody,

cy, to przecież ktoś będzie musiał

ży górniczo-hutniczej. KGHM -

w których kształceni są ucznio-

te maszyny obsługiwać i napra-

kluczowy partner w kształceniu

wie w szkołach patronackich

wiać. Dla osób o wysokich umie-

zawodowym”, który funkcjonuje

KGHM, znajdują się na przygo-

jętnościach technicznych atrak-

od 2018 r. Programem tym ob-

towanej przez Ministerstwo Edu-

cyjnych ofert pracy z pewnością

jętych jest 9 szkół technicznych

kacji i Nauki liście zapotrzebowa-

więc nie zabraknie. Z kolei firmy,

i branżowych m.in. w Lubinie,

nia na pracowników na krajowym

które w odpowiednim czasie od-

rynku pracy.

ważnie i skutecznie postawią na

technologicz-

naleźć się w nowej rzeczywisto-

kurencyjnej opartej na wiedzy.

Legnicy i Polkowicach. Placów-

ne i społeczne, jakich

ści i w pełni wykorzystać swój

Aby jakość kapitału ludzkiego

ki kształcą uczniów w zawodach

obecnie doświadczamy,

potencjał. Jednym z głównych

była na jak najwyższym pozio-

istotnych z punktu widzenia

w pewnym sensie wymusza-

warunków powodzenia w tej

mie, firmy idące z duchem czasu

przemysłu miedziowego. Pro-

ją odpowiednie reakcje ze stro-

transformacji jest skuteczna in-

nie boją się inwestować w rozwój

ny przedsiębiorstw. Szczególnie

westycja w kapitał ludzki. Dla-

pracowników jako właścicieli in-

tych, które szczycą się mianem

czego? Kapitał ten traktowa-

czempionów. Czwarta rewolucja

ny jest przede wszystkim jako

przemysłowa i związana z nią
transformacja cyfrowa wyma-

Miedziowy wszechświat

inwestycje w kapitał ludzki, wygrają w tym globalnym wyści-

Z roku na rok rośnie zapotrze-

gu. KGHM Polska Miedź SA m.in.

gram zakłada ścisłą współpracę

bowanie na wykwalifikowanych

dzięki programowi „Kompetent-

na linii szkoła–koncern. Ucznio-

pracowników

ni w branży” wychodzi obu tym

dywidualnego kapitału ludz-

wie mogą liczyć na merytorycz-

technicznych branżach. Nie bez

kiego. Szczególnie wiedza tych

ną pomoc pracowników spół-

przyczyny mówi się, że zawody

czynnik wytwórczy, ale też jest

pracowników, zaliczana do ak-

ki, są angażowani w różnorodne

patronackich do kolejnego wy-

cennym źródłem wiedzy, któ-

tywów niematerialnych, stano-

przedsięwzięcia rozwojowe, mają

jątkowego

ga więc odważnych zmian ope-

ra odpowiednio wykorzystana,

wić będzie zasób strategiczny

możliwość otrzymania stypen-

żeby uczestnicy z jednej strony

racyjnych i mentalnych, dzięki

decyduje o zdobywaniu, osiąga-

firmy. Nie jest żadną tajemni-

dium naukowego oraz możli-

którym firmy będą mogły od-

niu i utrzymaniu przewagi kon-

cą, że osoby lepiej wykształco-

wość odbycia praktycznej nauki

w

konkretnych

oczekiwaniom naprzeciw.
– Zapraszamy uczniów szkół
projektu.

Chcemy,

fot. KGHM Polska Miedź SA
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INWESTYCJE

Artykuł partnerski

Piecza nad dziećmi

poznali firmę i dowiedzieli się

związanymi z KGHM. Uczestni-

gramu „Kompetentni w branży”

40 tys. zł na rzecz dzieci z pieczy

łaniom udało się znaleźć kilka-

więcej o naszej działalności,

cy będą wykonywać misje doty-

blisko 170 tys. zł na doposaże-

a z drugiej strony, żeby wzmoc-

czące m.in. wiedzy o inwestycjach

nie sal i pracowni technicznych.

KGHM Polska Miedź SA mocno

zastępczej w Zagłębiu Miedzio-

naście małżeństw, które szkolą

wym. Zarząd KGHM zadekla-

się pod kątem rodzicielstwa za-

nili swoje umiejętności i efektyw-

spółki, o górniczych i hutniczych

Za te środki zakupione zosta-

ność. Zawody techniczne to przy-

tradycjach oraz o samej produk-

ły m.in. monitory interaktyw-

angażuje się także w realizację

rował, że za każdy wypełniony

stępczego.

programów CSR (społeczna od-

kwestionariusz przekaże 5 zł na

W

ramach

strategii

rozwoju

Lider bezpieczeństwa

szłość, a wykwalifikowani i oddani

cji miedzi. Każde zakończone za-

ne, notebooki, projektory, table-

powiedzialność biznesu). To je-

placówkę opiekuńczą. Ankiety

pracownicy to dla nas dobro

danie premiowane będzie nagro-

ty graficzne oraz specjalistyczne

den z głównych celów budowa-

wypełniło ponad 8 tys. pracow-

bezcenne – powiedziała podczas

dą (gadżetami KGHM, sprzętem

urządzenia jak robot Dobot z wi-

nia wizerunku Grupy KGHM jako

ników, czyli aż 43 proc. zało-

tą Kartą Lidera Bezpiecznej Pra-

inauguracji projektu Magdalena

multimedialnym, wizytami na

dzeniem maszynowym do nauki

przyjaznej środowisku i zdro-

Wróbel, Dyrektor Naczelny ds.

oddziałach spółki). Uczestnicy

robotyki, piec tyglowy, pompy

wiu. W 2020 r. pracownicy mie-

Zarządzania Zasobami Ludzkimi

projektu będą pracować na swój

oraz autotransformatory.

dziowego giganta wzięli udział

w KGHM Polska Miedź SA.

indywidualny wynik, ale również

gi KGHM Polska Miedź SA. Pie-

cy. W minionych 12 miesiącach

niądze trafiły do 13 powiatów

w całej firmie o niemal 29 proc.

wskazanych przez pracowników.

spadła liczba uznanych wypad-

Środki te zostaną przeznaczone

ków przy pracy (rok do roku) –

na rehabilitacje, kursy i pomo-

z 299 urazów zanotowanych na

ce naukowe dla dzieci z domów

koniec 2019 r. do 213 zarejestro-

dziecka i rodzin zastępczych.

wanych na koniec 2020 r. Zło-

na wynik poszczególnych szkół.

11 lutego i potrwa do 11 czerwca.

Najlepiej punktowane placówki

Na uczniów czeka kilkumiesięcz-

na koniec roku szkolnego otrzy-

na przygoda w wirtualnej prze-

mają dodatkową nagrodę od

strzeni, w bliźniaczym do ziem-

koncernu.

skiego

układzie

planetarnym

(osiem planet, na każdej różne
zadania związane z takimi ob-

Monitory, notebooki
i robot Dobot

szarami jak: produkcja, tradycja,

Spółka wspiera stale rozwój

ekologia, BHP, aktywa zagranicz-

i postępy naukowe swoich pod-

ne, rozwój). Miedziowy wszech-

opiecznych. Na początku lutego

świat zapełniony zostanie w tym

przekazała szkołom objętym pa-

czasie tematami i zadaniami

tronatem KGHM w ramach pro-

w

– KGHM, angażując się w pro-

kilkudziesięciu

projektach

gram współpracy ze szkołami

dla potrzebujących mieszkań-

branżowymi, zakładał przede

ców Zagłębia Miedziowego. Na

wszystkim podniesienie pozio-

spektakularną skalę włączyli się

mu nauczania. Wsparcie dla pla-

w ogólnopolską akcję „Szlachet-

cówek daje nam gwarancję, że

na Paczka”. Podarunki dla rodzin

uczniowie kształcą się na naj-

przygotowano w ramach od-

wyższej klasy sprzęcie. Mamy

działów KGHM, ale również in-

pewność, że wszystko odpowia-

dywidualnie. Tych przygotowa-

da technologiom stosowanym

nych przez grupy pracowników

w koncernie – przyznaje Arleta

było ponad 100. Wolontariusze

Chorąży, Dyrektor Departamen-

KGHM włączyli się też w akcję

tu Efektywności Zawodowej Pra-

pomocy pogorzelcom z Lubina

cowników w KGHM.

(matka samotnie wychowująca
dzieci dostała zapasy żywności
i potrzebne artykuły jak odzież
czy środki higieniczne), a ci zrzeszeni w klubach krwiodawców
oddali w ubiegłym roku ponad
tysiąc litrów krwi. Do tego imponującego wyniku trzeba doliczyć
jeszcze indywidualnych dawców
oraz dawców osocza, zwłaszcza
od ozdrowieńców. Wolontariusze
bez wahania odpowiedzieli na
apele stacji krwiodawstwa w regionie. Aktywność pracowników
KGHM została doceniona przez
Starostwo Powiatowe w Lubinie.
Miedziowa spółka została laufot. KGHM Polska Miedź SA

reatem nagrody w kategorii FIR-
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MOWY WOLONTARIAT.
Dzięki
gażowaniu

ogromnemu
swoich

zaan-

pracowni-

ków KGHM przekazał też ponad

fot. KGHM Polska Miedź SA

Nowy projekt rozpoczął się

Program
„Kompetentni w branży
górniczo-hutniczej. KGHM
– kluczowy partner
w kształceniu
zawodowym”
funkcjonuje
od 2018 r.
Projektem
tym objętych
jest 9 szkół
technicznych
i branżowych.

W 2021 r. spółka weszła ze Zło-

W ramach
strategii rozwoju KGHM
Polska Miedź
SA mocno
angażuje się
w realizację
Programów
CSR. To jeden z głównych celów
budowania
wizerunku
Grupy KGHM
jako przyjaznej środowisku i zdrowiu
wszystkich
pracowników
oraz mieszkańców regionu.

KGHM Polska Miedź S.A.

ta Karta Lidera Bezpiecznej Pracy

w swoich prospołecznych dzia-

jest przyznawana na okres dwóch

łaniach mocno angażuje się

lat przez Komisję Wyboru Lide-

w pieczę zastępczą. Miedzio-

rów Bezpiecznej Pracy działa-

wa spółka w 2018 r. zainicjowa-

jącą przy Centralnym Instytucie

ła akcję poszukiwania rodziców

Ochrony Pracy Państwowy In-

zastępczych dla najmłodszych

stytut Badawczy (CIOP). KGHM

mieszkańców Zagłębia Miedzio-

swoją pierwszą kartę otrzymał

wego o tytule MiedzRodzine.pl.

już w 2000 r. a pierwszą zło-

W kampanię zaangażowały się

tą w roku 2002. Od tego czasu

wszystkie miedziowe samorzą-

spółka nieprzerwanie utrzymuje

dy powiatowe, a także inne firmy

pozycję lidera bezpiecznej pracy.

z regionu. Dzięki podjętym dzia-
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PRAWO

Nowa spółka kapitałowa

Wady i zalety prostej spółki akcyjnej
Wystarczy 1 złoty kapitału, aby założyć prostą spółkę
akcyjną, która ma być nowoczesną formą niepublicznej
spółki kapitałowej przeznaczonej dla innowacyjnych
przedsięwzięć.
Marek KUTARBA

P

KSH jest możliwość wykreślenia

pierwszego roku podatkowego,

prostej spółki akcyjnej z rejestru

w którym spółka ma być ryczał-

przedsiębiorców bez prowadze-

tem opodatkowana.

nia likwidacji (choć może być ona

Prosta spółka akcyjna, tak

prowadzona) w sytuacji, w któ-

jak pozostałe spółki kapitało-

5 tys. zł, a drugiej aż 100 tys. zł.

je wszystkie kompetencje, czy-

rej uchwała walnego zgroma-

we, jest podwójnie opodatkowa-

Na wniesienie wkładów założy-

li zarządcze i nadzorcze (istnieje

dzenia,

kwalifikowa-

na, co oznacza, że najpierw po-

ciele mają trzy lata. Mogą one

możliwość powołania dyrekto-

ną większością 3/4 głosów przy

datek od swojego dochodu płaci

też zostać zwrócone w czasie

rów zarówno wykonawczych, jak

50 proc. quorum, przewiduje

spółka (o ile nie korzysta z tzw.

działania spółki, pod warunkiem

i niewykonawczych).

podjęta

przejęcie całego majątku spółki

estońskiego CIT-u), a następ-

jednak, że wypłata nie dopro-

Ustawa przewiduje zasadę

przez oznaczonego akcjonariu-

nie

wspólnicy

(akcjonariusze)

rosta spółka akcyjna (PSA)

lub wkładów niepieniężnych. Od

wadzi do jej niewypłacalności

wspólnego (kolegialnego) pro-

sza (akcjonariusza przejmujące-

od wypłaconej na ich rzecz dy-

to trzeci typ spółki kapita-

chwili wpisu do rejestru spół-

(ma to chronić wierzycieli spółki

wadzenia spraw PSA przez jej

go) z obowiązkiem zaspokojenia

widendy. Podatek dochodowy

łowej w polskim Kodek-

ka uzyskuje osobowość prawną

przed ewentualnym wyprowa-

zarząd. Ale odstępstwa od tej za-

wierzycieli i pozostałych akcjo-

(PIT) od uzyskanych dochodów

i działa przez swoje organy.

dzaniem majątku).

sady, polegające np. na podzia-

nariuszy.

dopuszczalności

(przychodów) z dywidend i in-

Wystarczy złotówka

PSA różni się od innych spó

le określonych sfer działalności

przejęcia majątku spółki przez

nych przychodów z tytułu udzia-

łek kapitałowych również struk-

spółki pomiędzy członków za-

akcjonariusza

łu w zyskach osób prawnych po-

Struktura majątkowa PSA jest

turą

Zgodnie

rządu, może przewidywać za-

rozstrzyga sąd rejestrowy.

w ostatniej chwili nie zostanie

oparta na modelu akcji bez war-

z KSH możliwy jest wybór mię-

równo umowa spółki, jak i regu-

przesunięty o cztery miesiące,

tości nominalnej, zwanych rów-

dzy powołaniem: zarządu jed-

lamin, który, co do zasady, jest

czego chce Ministerstwo Spra-

nież akcjami „beznominałowy-

no- lub wieloosobowego (z

uchwalany przez sam zarząd.

wiedliwości).

sie Spółek Handlowych (KSH).
Nowe przepisy regulujące jej
powstanie mają wejść w życie
1 marca 2021 r. (o ile termin ten

organizacyjną.

O

przejmującego

Podatnik CIT

biera się według zryczałtowanej
stawki 19 proc. Nie ma tu jednak zastosowania, tak jak w przy-

W sferze podatkowej sytuacja

padku komandytariuszy w spół-

mi”, oraz kapitału akcyjnego,

możliwością ustanowienia rady

Spółka może też, ale nie musi,

PSA nie różni się zasadniczo

kach komandytowych, częściowe

Nie zmienia to jednak faktu,

który stanowi nowy rodzaj ka-

nadzorczej, co nie jest jednak

posiadać radę nadzorczą.

od innych spółek kapitałowych.

zwolnienie dywidendy z podatku

że ten nowy typ spółki jest for-

pitału podstawowego, niebę-

obowiązkowe) lub rady dyrek-

Rozwiązaniem odbiegającym

Spółka, w związku z tym, że za-

(w spółkach komandytowych jest

mą łączącą cechy spółki osobo-

dącego kapitałem zakładowym

torów – wówczas rada przejmu-

od dotychczasowej praktyki

licza się do spółek kapitałowych,

to 50 proc. dywidendy, jednak nie

wej ze spółką kapitałową. Cechą

w znaczeniu występującym do-

będzie podatnikiem CIT. Będzie

więcej niż 60 tys. zł rocznie).

wspólną z tą pierwszą jest przede

tychczas w spółkach z o.o. i ak-

zatem – w zależności od warun-

Warto też pamiętać, że wnie-

wszystkim możliwość wnoszenia

cyjnej. Akcje nie posiadają warto-

ków, jakie spełnia – płacić poda-

sienie do PSA wkładu niepienięż-

wkładu w postaci pracy lub usług

ści nominalnej i są oderwane od

tek według stawki 19 lub 9 proc.

nego zasadniczo stanowić będzie

(również know-how). Ze spół-

kapitału akcyjnego, a zatem nie

W przeciwieństwie do spółek

na gruncie ustaw o podatku do-

kami kapitałowymi, a zwłaszcza

stanowią ułamka tego kapitału.

komandytowych, które od tego

chodowym przychód wspólni-

spółką akcyjną, łączy go z kolei

Akcje beznominałowe wyraża-

roku też są podatnikami CIT, bę-

ka, analogicznie jak w przypadku

rozbudowany mechanizm pozy-

ją prawa członkowskie w spółce,

dzie mogła korzystać z ryczał-

spółki z o.o. czy akcyjnej. Zasada

skiwania kapitału w drodze emi-

nie zaś cząstkę kapitału akcyjne-

tu od spółek kapitałowych (zwa-

ta znajdzie jednak zastosowanie

sji akcji.

go jako kapitału podstawowego.

nego polską wersją estońskiego

wyłącznie do wkładu niepienięż-

PSA jest spółką, która może

Na pokrycie akcji beznominało-

CIT-u). Oczywiście po spełnieniu

nego, stanowiącego prawa lub

być zawiązana w każdym celu

wych mogą być wnoszone wkła-

warunków, które dla takiej formy

rzeczy zbywalne. Oznacza to, że

prawnie dopuszczalnym przez

dy pieniężne i niepieniężne.

opodatkowania są przewidzia-

u wspólników, których wkładem

jedną albo kilka osób (akcjona-

Aby założyć PSA, potrzebny

ne. Przede wszystkim należy pa-

do prostej spółki akcyjnej będzie

riuszy), którzy nie odpowiada-

będzie kapitał akcyjny o mini-

miętać, że aby korzystać z opo-

świadczenie pracy lub usług, nie

ją za zobowiązania spółki i któ-

malnej wartości 1 zł. Warto pod-

datkowania tym wariantem CIT-u,

powstanie z tytułu wniesienia ta-

rzy są zobowiązani do wniesienia

kreślić, że to ogromna różnica

konieczne jest złożenie zawiado-

kiego wkładu przychód. Wolne

na pokrycie obejmowanych ak-

w porównaniu do kwot kapita-

mienia o wyborze opodatkowania

od podatku dochodowego będą

cji

nieposia-

łów zakładowych występujących

w tej formie, według ustalonego

także wkłady niepieniężne, jeżeli

nominalnej

przy spółkach z o.o. i akcyj-

wzoru, do właściwego naczelnika

przedmiotem takiego wkładu jest

i niestanowiących części kapitału

nej. W przypadku tej pierw-

urzędu skarbowego w terminie

przedsiębiorstwo lub jego zorga-

akcyjnego) wkładów pieniężnych

szej jego minimalna wartość to

do końca pierwszego miesiąca

nizowana część.

(niepodzielnych,

dających

wartości
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ENERGETYKA

Paliwo odnawialne

Jak obudzić potencjał

biogazu w Polsce?
Eksperci są zgodni – Polska może stać się jednym
czołowych unijnych producentów biometanu.
Z przeszło 18 tysięcy instalacji wytwarzających to
odnawialne paliwo w Europie w naszym kraju znajduje
się zaledwie 300. Aż 100 z nich to biogazownie
rolnicze, a żadna nie jest przystosowana do tłoczenia
biometanu do sieci gazowej. Te dane nie napawają
optymizmem. 
Robert KUJAWA

N

cy stanowią najbardziej realną

To działanie umocniłoby gru-

stworzyć także w Polsce. Uniwer-

przeszkodę w powstaniu insta-

pę na pozycji krajowego lide-

sytet Przyrodniczy w Poznaniu,

lacji do wytwarzania biometa-

ra w wydobyciu i poszukiwaniu

który od lat bada rodzimy po-

nu. Obawiają się oni wydzielania

gazu.

tencjał w produkcji biogazu, jest

odorów oraz spadku atrakcyjno-

gazu rocznie. Aż 13,5 mld m

rolno-spożywczy w Polsce może

mieszkiwanych terenów.

stanowi tu import spoza UE

odpowiadać

(głównie z Rosji). Sama tylko in-

8 mld m biogazu. To niemal po-

westycja PGNiG może sprawić,

łowa rocznego krajowego zu
życia.

że wskaźniki te staną się bardziej

wanie skomplikowanej sytuacji

opłacalne dla naszego kraju. Nie

wobec ponad 600 tego typu

związanej z produkcją bioga-

bez znaczenia pozostaje tu także

kiego

obiektów w Wielkiej Brytanii, czy

zu i biometanu w naszym kra-

kwestia aktywnej walki o zwięk-

stworzenie nowych technologii

aż 1,5 tys. we Włoszech.

ju. Efektem prac ma być także

szenie niezależności Polski w do-

– tę szansę stwarza dziś NCBR.

powstanie specjalnego systemu

stawach tego rodzaju paliwa.

Potencjalnym inwestorom po-

Problemy, ale i rozwiązania

wsparcia, który zachęciłby inwe-

Polska, jako kraj z silnym sekto-

storów do podejmowania się re-

rem rolnym, mogłaby stać się

alizacji tych – dziś wciąż karko-

jednym z najważniejszych pro-

łomnych – przedsięwzięć.

ducentów biometanu w Unii Eu-

Ważna deklaracja

wytwarzania deklaruje Komi-

rozwiązań w sektorze odnawial-

sja Europejska, która jak mantrę

prezes PGNiG Jerzy Kwieciński

Latem ubiegłego roku ówczesny

twarzać nawet ponad

nych źródeł energii. W ostat-

powtarza, jak istotna w kolejnych

zapowiedział, że do 2030 r. dzię-

13,5 mld m3 biometanu w skali

nich miesiącach w sprawę za-

latach będzie strategia Europej-

ki inwestycjom spółki w Pol-

jednego roku. Wystarczy w peł-

angażowało się także Narodowe

skiego Zielonego Ładu.

sce powstanie nawet 2 tys. bio-

ni zaangażować w proces gno-

Centrum

jowicę, obornik, słomę zbożową

i Rozwoju, które uru-

czy rzepakową lub kukurydzia-

chomiło

perspek-

ną. Osiągnięcie takiego pułapu

tywiczny

program

oznaczałoby, że nawet o 60-70

„innowacyjna bioga-

proc. obecnie importowanego

zownia”.

W dodatku zdecydowanie tań-

podmiotami ma być

szym i bardziej ekologicznym.

stworzenie uniwer-

Potencjał jest,
efektów wciąż brak

tomatyzowanej, sa-

salnej i w pełni zau-

Polska ma
wszystko, by stać
się biogazową
europejską potęgą.
Trzeba tylko
dobrych chęci
i umiejętności
przekucia ich
w czyn.

m ow ys t arc zal nej

który

kraj europejskim liderem pod

dziś sprawia, że Pol-

względem liczby podobnych

ska stanowi środo-

instalacji. Już do 2025 r. PGNiG

wisko nieprzyjazne

może wtłaczać do sieci gazow-

produkcji

niczej nawet 1,5 mld m biome-

czynnikiem,

biogazu,

tanu rocznie.

są niezwykle zawi-

W biogazowni w wyniku
fermentacji
beztlenowej
substratów
organicznych
pochodzenia
rolniczego
produkowany
jest biogaz
wykorzystywany nastepnie do produkcji energii
elektrycznej
oraz cieplnej.

rozwoju

sektora

było

mogłoby także przetarcie szlaków biznesowych – tu wiodąca

Obornik i gnojowica, kiszon-

rola do odegrania przez PGNiG.

ki trawiaste, uboczne produkty

Niezbędne jest także uproszcze-

pochodzenia zwierzęcego, po-

nie procedur i tu sprawę w swo-

miot ptasi, owoce, warzywa czy

je ręce musi wziąć rząd. Polska

gorzelaniane i mleczarskie od-

ma wszystko, by stać się bioga-

pady to tylko niektóre z surow-

zową europejską potęgą. Trzeba

ców już dziś wykorzystywanych

tylko dobrych chęci i umiejętno-

na zachodzie do produkcji bio-

ści przekucia ich w czyn.

gazu. Nic nie stoi – teoretycznie
– na przeszkodzie, aby podobny
system efektywnego ponownego wykorzystywania surowców

łe regulacje prawne. Skomplikowana
wciąż pozostaje także kwestia obsługi technicznej instalacji.
Osoby

chcące

Pewne działania w tym zakresie

energetycznie technologii, któ-

założyć biogazownię muszą li-

podejmowali dotychczas choćby

ra pozostanie w zgodzie z zasa-

czyć się z faktem, że wciąż wiele

rolnicy, którzy dążyli do jak naj-

dami ekologii i zadba o maksy-

etapów uzyskiwania pozwoleń,

bardziej efektywnego zagospo-

malne ograniczenie wydzielania

a także samej realizacji inwesty-

darowania odpadów. To właśnie

odorów.

cji może zostać zablokowanych

wykorzystanie fermentacji me-

Niemniej zaledwie 300 bio-

w newralgicznych momentach.

tanowej jest dziś jednym z naj-

gazowni w kraju wciąż nie po-

Często to właśnie mieszkań-
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3

Skąd wziąć biogaz?

Zapewne impulsem do szyb-

fot. PAP/Przemysław Piątkowski

wanymi przez NCBR

gazowni, co uczyniłoby nasz

Podstawowym

Badań

cym przed wytypo-

3

łaby przynieść usystematyzo-

bardziej realnych i opłacalnych

wanym w warunkach krajowych.

wytwarzanie

Rząd już dziś pracuje nad

Polska jest w stanie wy-

by zastąpić paliwem produko-

za

zmianą przepisów, która mia-

aukowcy twierdzą, że

Zadaniem stoją-

zdania, że sam tylko przemysł

ści – choćby turystycznej – za-

3

winno napawać Polaków dumą

ropejskiej. Wsparcie dla jego

gazu ziemnego można było-

Polska zużywa do 17 mld m3
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ROLNICTWO

Ekoszaleństwo kontra polski biznes

Kolejna hucpa aktywistów

wiają się tam, gdzie Polska odno-

znacznie spadła. Niekontrolowa-

si sukces.

ny wciąż wydaje się także napływ

Pamiętać przy tym należy, że

– tym razem ofiarą miód
Organizacje antyhodowlane znane są ze swojego antyrolnego
nastawienia. Celami ich ataków padał już sektor drobiarski,
produkcji mleka, hodowli zwierząt futerkowych, wieprzowiny
czy wołowiny. Tym razem uwaga tych organizacji
skierowana została w stronę sektora, który – w czystej
teorii – powinien pozostawać poza obszarem ich
zainteresowania. Pod koniec stycznia Fundacja
Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt Viva!
opublikowała informację, która ma odwodzić
konsumentów od spożywania… miodu. Dlaczego?

podrabianego,

syntetycznego

jednym z głównych źródeł fi-

miodu z Chin. Ma to także wpływ

nansowania organizacji antyho-

na spadki cen, które stawiają pod

dowlanych są dotacje oraz środki

znakiem zapytania rentowność

płynące z 1 proc. podatku. Ata-

wielu gospodarstw pszczelar-

kowanie najważniejszych czę-

skich. Sprawia to, że osłabiona

ści rodzimej gospodarki rolnej

branża stała się łatwym celem

ma zatem wymierny sens, który

dla aktywistów. Na uderzenie nie

– dzięki rozgłosowi – przekłada

trzeba było długo czekać.

się na wysokość wpłat. Najwięk-

„Przemysłowa produkcja mio-

sze działające w kraju organiza-

du polega na tym, że tysiące

cje „ekologiczne” zarobić mogą

pszczół umieszcza się w małych

w ten sposób nawet kilka milio-

pomieszczeniach lub tunelach

nów złotych rocznie. To opłacal-

i całkowicie kontroluje się kolo-

ny ekobiznes.

nie (co łączy się z takimi praktykami jak: przedwczesne zabijanie

Robert KUJAWA

Dlaczego pszczelarstwo?

owadów, miażdżenie larw, przy-

I tu sytuacja jest tożsama, Polska

musowa ewakuacja uli, obcinanie

należy bowiem do unijnej czo-

skrzydeł i separacja królowej od

łówki producentów miodu. We

reszty populacji itd.). Naturalne

macje, które spotkały się z ostrą

je trądzik, udary, choroby skóry

w polskich hodowlach. Okazało

Wspólnocie nie ma kraju, który

populacje pszczół raptownie się

cy natknąć się mogli na

krytyką

rolnych,

oraz że jest przejawem hołdowa-

się jednak, że były to fotografie

nie parałby się pszczelarstwem.

kurczą, a w niektórych rejonach

wiele akcji mających na

uznających je za nieprawdziwe

nia idei białej supremacji. W Pol-

z publikacji naukowych ukazują-

Do największych dostawców na

znikły już zupełnie. To dlatego, że

i godzące w dobre imię sektora.

sce natomiast manipulacje ak-

cych choroby zwierząt, z którymi

Starym Kontynencie należą Ru-

intensyfikacja rolnictwa (i związa-

tywistów poszły na tyle daleko,

przecież – jak ludzie – też mu-

munia, Hiszpania, Niemcy, Wę-

ne z nią ogromne użycie pesty-

W

ostatnich latach Pola-

celu obrzydzenie konsumentom
spożywania produktów odzwierzęcych. Stowarzyszenie Otwar-

środowisk

Ciosy w polski biznes

że jako zwierzę „mlekodajne” na

szą się one mierzyć.

gry, Włochy, Polska,

cydów) powoduje całkowity zanik

Od kilku lat możemy także ob-

bilbordach w centrum Warszawy

Tu także wspomnieć

Francja oraz Grecja.

ekosystemów i degradację śro-

mało grant w wysokości 0,5 mld

serwować szeroką kampanię ma-

przedstawiano dorodnego buha-

należy, że przez lata

USD, który przeznaczony miał

jącą na celu ograniczenie spoży-

ja, czyli rozpłodowego… byka. I tu

Polska była trzecim

zostać na „wzmocnienie całej

wania jaj pochodzących z chowu

też nie da się nie zauważyć, że

największym

struktury organizacyjnej Otwar-

klatkowego na rzecz tak zwanych

Polska jest jednym z wiodących

stawcą skór zwie-

tych Klatek, by powiększyć moż-

jaj od „szczęśliwych kur”. Nie

producentów mleka i jego prze-

rząt

liwości, np. przez zatrudnienie

sposób nie wspomnieć, że Polska

tworów w Unii Europejskiej.

na świecie, a od kil-

nowych pracowników” i „dzia-

jest liderem w produkcji i ekspor

Mało? Od lat trwają ataki zie-

łania na rzecz walki o kury ho-

cie mięsa drobiowego w Unii Eu-

lonych aktywistów wymierzone

palmę

dowane i zabijane na mięso”.

ropejskiej).

te Klatki jesienią 2017 r. otrzy-

do-

futerkowych

ku miesięcy dzierży
pierwszeń-

Co łączy branże
rolne będące
na celowniku
aktywistów?
Otóż ci ostatni
pojawiają się
zawsze tam,
gdzie Polska
odnosi sukces.

W naszym kraju

dowiska” – pisze Fundacja Viva!.

aktywnie działa nie-

Fakty są jednak odmien-

mal 80 tys. pszcze-

ne. Polscy – i przecież nie tyl-

larzy,

przecięt-

ko – pszczelarze mają ogromny

na obsada pasieki to

wkład w rozwój populacji pszczół.

22 rodziny pszcze-

Według raportu Earthwatch In-

le. Największe go-

stitute, cytowanego wielokrotnie

spodarstwa pszcze-

przez Instytut Ochrony Środo-

larskie znajdują się

wiska – Państwowy Instytut Ba-

w

województwie

dawczy, pszczoły to najważniej-

a

w sektor hodowli zwierząt futer-

stwa, pozostając ab-

Pieniądze trafiły na konto sto-

Szerokim echem odbiła się

kowych. „Interwencje”, pseudora-

solutnym

warzyszenia z Doliny Krzemo-

także inicjatywa Białe kłam-

porty, dziesiątki wystąpień w za-

zarówno pod wzglę-

warmińsko-mazur-

sze zwierzęta na naszej planecie.

wej, a dokładniej z Silicon Valley

stwa, uderzająca w wiarygod-

przyjaźnionych mediach – to

dem skali hodowli,

skim, a najmniejsze

Dla aktywistów ważniejsze jest

Community Foundation, wspie-

ność polskiego sektora mleczar-

tylko niektóre z trudności, z któ-

jak i jej jakości.

na Śląsku. Branża, choć przy-

jednak – jak się okazuje – zor-

ranej przez Facebook. Efektem

skiego. Była ona niemalże kopią

rymi muszą mierzyć się ho-

Co łączy te i inne branże rol-

nosząca zyski, boryka się jednak

ganizowanie nagonki na ten nie-

napływu funduszy było uru-

bliźniaczej akcji amerykańskiej

dowcy. Absolutnym kuriozum

ne będące na celownikach akty-

z głębokim kryzysem, bowiem

zwykle pożyteczny (co pozosta-

chomienie strony internetowej

grupy PETA. Z działań organi-

było także choćby zaprezento-

wistów? Otóż jest to silna pozycja

w ostatnich latach, z powo-

je poza wszelką dyskusją) sektor.

o wdzięcznej nazwie Franken-

zacji z USA mogliśmy się dowie-

wanie zdjęć ilustrujących rze-

na krajowym i międzynarodo-

du trudnych warunków atmos-

Niestety, historia lubi się powta-

kurczak, przedstawiającej infor-

dzieć, że picie mleka powodu-

komo fatalne warunki panujące

wych rynkach. Aktywiści poja-

ferycznych,

rzać.
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liderem

produkcja

miodu
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Artykuł partnerski
fot. PKN Orlen

Orlen Cup 2021

otworzył sezon z przy tupem
Ten nadzwyczajny lekkoatletyczny rok został zainaugurowany w bardzo
dobrym stylu. W łódzkiej Atlas Arenie podczas Orlen Cup 2021 polskie
i zagraniczne gwiazdy pokazały wysoką formę na progu sezonu, którego
punktem kulminacyjnym będą igrzyska olimpijskie w Tokio. Była to zapowiedź
wielkich emocji, jakie czekają nas w najbliższych miesiącach.

T

o już tradycja, że nowy

Jak podopieczna trenerki Iwony
Krupy ocenia swoją obecną formę? Po łódzkich zawodach Swoboda przyznała, że przed tym
sezonem bardzo ciężko trenowała. – Zrzuciłam trochę na wadze,
pozmieniałyśmy z trenerką kilka

elementów w treningu, zaczęłam

gu o cztery setne sekundy Ame-

też pracować nad sobą fizycznie

rykankę Dezereę Bryant i Finkę

i psychicznie. Nie było łatwo, ale

Lottę Kempinen. Nasza najlepsza

myślę, że się udało – stwierdzi-

sprinterka już w eliminacjach wy-

ła. Przy okazji dodała także, że tej

konała plan minimum, a miano-

zimy wszystkie starty (w sumie

dycji imprez sportowych organi-

wicie rezultatem 7.23 zapewniła

cztery: Orlen Cup, Copernicus

zowanych od ponad dekady na

sobie start w halowych mistrzo-

Cup, halowe mistrzostwa Polski

stadionach i w halach polskich

stwach Europy, które w dniach

oraz halowe mistrzostwa Europy)

miast – Bydgoszczy, Warsza-

4–7 marca odbędą się w To-

zaliczy wyłącznie w Polsce. – Ten

rozpoczyna

sezon

międzyna-

rodowy mityng, którego patronem jest PKN ORLEN. Takiego,
który czerpie z najlepszych tra-

Karolina Kołeczek ustanowiła rekord życiowy w biegu
na 60 m przez
płotki.

wy, Szczecina czy ostatnio Ło-

fot. PKN Orlen

wyprzedzając w finałowym bie-

lekkoatletyczny

runiu.

dzi. Dość wspomnieć, że to na
nich o rekordy walczyli mul-

najważniejszy w tym roku występ

– Przykro, że nie ma ży-

i tak odbędzie się przecież za

wej duszyczki na trybunach,

granicą. Wszystkich nas czekają

timedaliści i największe gwiaz-

ale gdy patrzę na nasze twarze

przesunięte igrzyska olimpijskie

dy Królowej Sportu: Jelena Isin-

w roli awatarów, to też jest fajnie

w Tokio – przypomniała.

bajewa, Swietłana Fieofanowa,

– przyznała Swoboda z uśmie-

Anna Rogowska, Monika Pyrek,

chem po finałowym biegu. Po

Asafa Powell, Tomasz Majewski,

czym dodała, że mimo wszystko

Christian Cantwell, Reese Hof-

liczyła na… lepszy występ. – Nie

start tej zimy w Łodzi podczas

fa, Renaud Lavillenie, czy Mutaz

będę owijała w bawełnę. Myśla-

Orlen Cup 2021 zaliczyła Karoli-

Essa Barshim. Gwiazd nie zabra-

łam, że będzie troszkę szybciej.

na Kołeczek. I dla niej był to start

kło również na tegorocznym Or-

Byłam gotowa na szybsze bie-

wyjątkowo udany. Podopiecz-

len Cup, zarówno wśród Polaków,

ganie, ale było tutaj tak gorąco...

na trenera Piotra Maruszew-

jak i zawodników z zagranicy. Jak

Dwa lata nie startowałam w hali

skiego czasem 8.01 ustanowi-

w łódzkiej Atlas Arenie wypa-

i już od trzech dni stresowałam

ła nowy rekord życiowy w biegu

dli zawodnicy Grupy Sportowej

się tym startem. Miejmy nadzie-

na 60 metrów przez płotki (ży-

ję, że w Toruniu będzie lepiej –

ciówkę poprawiła o dwie setne).

stwierdziła.

Zawodniczka AZS UMCS Lublin

ORLEN?
zała się Ewa Swoboda. 23-latka

Coraz szybsza Swoboda

Z bardzo dobrej strony poka-
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Ewa Swoboda w cuglach wygrała rywalizację w biegu na 60 m,
wyprzedzając w finale
o cztery setne sekundy Amerykankę Dezereę Bryant i Finkę Lottę
Kempinen.

Rekord życiowy Kołeczek

Podobnie jak Swoboda, pierwszy

z czasem 7.22 w cuglach wygra-

Tam Polka bronić będzie ty-

wypełniła także minimum PZLA

ła rywalizację w biegu na 60 m,

tułu halowej mistrzyni Europy.

na marcowy czempionat Starego
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Artykuł partnerski

Kontynentu w Toruniu, gdzie – jak

świata Sam Kendricks, aktual-

rego Kontynentu Lisek wracał

ska Olimpijskie w Tokio. – Wszy-

dzo się rozkojarzyłam – mówiła

ciowym i zwycięstwie Michała

przyznaje – zamierza powalczyć

ny mistrz olimpijski Thiago Braz,

z medalem (brązowym z Pra-

scy cały czas myślimy o igrzy-

na gorąco po łódzkich zawodach

Haratyka w konkursie pchnię-

o medal. W Łodzi Kołeczek ustą-

mistrz Azji Ernest-John Obiena,

gi w 2015 r., złotym z Belgradu

skach. To jest nasza najważniejsza

Lićwinko.

cia kulą. Polak prowadził już od

piła tylko Amerykance Christinie

do tego trójka znakomitych Po-

w 2017 r. i srebrnym z Glasgow

impreza w tym sezonie i na pew-

Nie zmienia to faktu, że tak

pierwszej serii, w której pchnął

Clemons, która wygrała rywali-

laków: Piotr Lisek, Paweł Wojcie-

sprzed dwóch lat).

no nikt o nich nie zapomina

samo jak w przypadku Piotra Li-

kulę na odległość 21,09 m. Ten

zację z czasem 7.91.

w przygotowaniach – dodał.

ska czy Ewy Swobody, komen-

wynik poprawił jeszcze dwu-

tatorzy nie ukrywają, że liczą na

krotnie i w czwartej serii uzy-

chowski i Robert Sobera. W Atlas

Do występów w Toruniu Po-

8.01 to ósmy rezultat w histo-

Arenie miejscami na podium po-

lak od kilku tygodni pieczołowi-

rii biegu na dystansie 60 metrów

dzielili się goście z zagranicy.

cie przygotowuje się w Central-

to, iż podczas marcowych mi-

skał życiówkę w hali – 21,83 m.

przez płotki w Polsce. Komenta-

Wygrał Kendricks, uzyskując wy-

nym Ośrodku Sportu w Spale.

Nie do końca zadowolona ze

strzostw Europy zobaczymy wal-

Haratyk ponad metr wyprzedził

torzy zawodów i eksperci przy-

sokość 5,86 m i wyprzedzając Er-

– Wszystko idzie zgodnie z pla-

swojego występu podczas Or-

czącą o medal Kamilę Lićwinko –

Norwega Marcusa Thomsena

znają, że 28-letnią zawodniczkę

nesta-Johna Obiena, który uzy-

nem. Marcin Szczepański dba, jak

len Cup 2021 była nasza re-

halową mistrzynię świata z 2014 r.

i swojego kolegę z reprezenta-

pochodzącą z Sandomierza stać

skał taki sam wynik i ustanowił

trzeba, o mój rozwój psychiczny

kordzistka w skoku wzwyż, czy-

Spośród zawodników Grupy

cji Konrada Bukowieckiego, któ-

w tym sezonie na bardzo dużo.

rekord Filipin. Trzeci był mistrz

i fizyczny. Najważniejszą imprezą

li Kamila Lićwinko. Pomimo tego,

Sportowej ORLEN w Atlas Are-

dla mnie bardzo dobrze. Treningi
szły bez większych problemów,

fot. PKN Orlen

atletka. – Ten sezon zaczyna się

fot. PKN Orlen

Podobnie uważa sama lekko-

Lićwinkę stać na więcej

ry uzyskał odległość 20,32 m.
– Jestem zadowolony i zaskoczony. Nawet nie poczułem tego
pchnięcia, a to dopiero drugi konkurs w sezonie – skomentował
zwycięstwo Haratyk.

wszystko wskazywało więc na to,
że i na bieżni będzie dobrze. Nie

Wartościowy mityng

sądziłam co prawda, że uda się
otworzyć sezon rekordem życio-

– Cieszę się, że pomimo pande-

wym. Czułam lekką niepewność,

mii i wszystkich obostrzeń uda-

bo zawsze tak jest przed pierw-

ło nam się zorganizować kolej-

szym startem. Jak widać jed-

ny raz dobry mityng. Cieszę się

nak, wyszło bardzo fajnie – po-

z kilku bardzo wartościowych

wiedziała Kołeczek po występie

wyników polskich zawodników.

w Łodzi.

Nie spodziewałem się aż tak do-

Medal zdobyty w mistrzo-

brych rezultatów. Dla Swobody

stwach Europy w Toruniu byłby

był to pierwszy start w tym sezonie i wierzę, że w następnych

pierwszym krążkiem Karoliny
Kołeczek wywalczonym w mię-

olimpijski z Rio de Janeiro Brazy-

dzynarodowych zawodach se-

lijczyk Thiago Braz (5,80 m). Tuż

niorskich rangi mistrzowskiej.

za podium uplasował się zawod-

Zawodniczka ma w dorobku sie-

nik Grupy Sportowej ORLEN Piotr

dem medali mistrzostw Pol-

Lisek. Najlepszy z Polaków poko-

ski seniorów na stadionie i sześć

nał poprzeczkę zawieszoną na

krążków zdobytych na hali oraz

wysokości 5,72 m.

Michał Haratyk w Atlas
Arenie nie
miał sobie
równych
w pchnięciu
kulą.
Zwyciężył
z wynikiem
21,83 m.

w sezonie zimowym będą rozpo-

że w łódzkich zawodach zaję-

czynające się niebawem mistrzo-

ła 2. miejsce. Wygrała Włosz-

stwa Europy w Toruniu. Każdy

ka Alessia Trost, która uzyskała

z nas, Polaków, zawsze chce do-

wynik 1,94 m. Polka nie ukrywa-

brze wystartować przed własną

ła po swoim występie rozczaro-

publicznością. Wiemy przecież,

wania, a biorąc pod uwagę fakt, iż

że kibice przychodzą na stadiony

skoczyła o dziesięć centymetrów

czy hale dla nas. W tym roku bę-

mniej od Trost, można uznać to

dzie co prawda inaczej. Mam jed-

rozczarowanie za jak najbardziej

Piotr Lisek
w bardzo
mocno obsadzonym konkursie skoku o tyczce
uplasował
się tuż za
podium.

nie wystąpił także Paweł Wiesio-

jest w stanie zbliżyć się do naj-

łek. Nasz najlepszy wieloboista

lepszych wyników w Europie.

rywalizował w biegu na 60 me-

Haratyk zaskoczył i pokazał, że

trów przez płotki. W swoim star-

rekord Polski w kraju jest zagro-

cie eliminacyjnym z wynikiem

żony. Piotr Lisek udowodnił, że

8.39 zajął ostatnie, ósme miej-

wraca do dobrej formy. Martwię

sce. Występ w Łodzi był jednym

się trochę o Pawła Wojciechow-

z punktów przygotowań Wiesioł-

skiego i Kamilę Lićwinko, która

ka do startu w igrzyskach olim-

spodziewała się skoków powyżej

dwa srebra wywalczone w mło-

Biorąc pod uwagę tak moc-

dzieżowych mistrzostwach Eu-

ną konkurencję i wysoki poziom

ropy.

zawodów, trzeba uznać występ

nak nadzieję, że przed telewizo-

uzasadnione. – Nie na takie ska-

pijskich. W Tokio Polak ma zamiar

1,90. Im trzeba dać jeszcze tro-

najlepszego polskiego tyczkarza

rami będą mocno trzymać za nas

kanie się nastawiałam, bo czu-

poprawić wynik z Rio de Jane-

chę czasu – podsumował zawo-

Tuż za podium

za udany. On sam nie ukrywa,

kciuki. A my, mam nadzieję, bę-

łam, że stać mnie na więcej. Skoki

iro, gdzie w dziesięcioboju zajął

dy w łódzkiej Atlas Arenie Seba-

Bardzo mocno obsadzona w Or-

że pierwszym tegorocznym ce-

dziemy skakać jak najwyżej, rzu-

na 1,91 m nie były złe, ale na tyle

21. miejsce.

stian Chmara, dyrektor mityngu

len Cup 2021 była rywalizacja

lem będzie medal wywalczony

cać jak najdalej i biegać jak naj-

słabe, że nie udało się żadnego

Z występów pozostałych Po-

ORLEN Cup Łódź 2021 i wice-

w skoku o tyczce mężczyzn. Li-

podczas halowych mistrzostw

szybciej – mówił Lisek.

z nich skoczyć czysto. Jestem zła.

laków w Orlen Cup 2021 trzeba

prezes Polskiego Związku Lekkiej

sta startowa rzeczywiście robi-

Europy. Z trzech poprzednich

Szczyt formy, tak jak każdy

Trochę też na siebie, bo po zali-

też wspomnieć o rekordzie ży-

Atletyki.

ła wrażenie: dwukrotny mistrz

halowych czempionatów Sta-

z zawodników, szykuje na Igrzy-

czeniu wysokości 1,84 m za bar-
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Dla kogo nowe przepisy

Jak wygląda praw dziwy estoński CIT?
Pytanie zadane w tytule ma jak najbardziej
sens, zważywszy na to, że tzw. polski
wariant estońskiego CIT-u niewiele ma
wspólnego z oryginałem. W przeciwieństwie
do polskiej wersji tego podatku (ryczałtu
od przychodów spółek kapitałowych),
w Estonii nie ma podwójnego
opodatkowania zysków spółki. Podatek
płaci się raz. Robi to wyłącznie spółka.
A w Polsce? Najpierw CIT zapłaci spółka,
później od kwoty opodatkowanej już
CIT-em swoje podatki (PIT) zapłacą
udziałowcy (akcjonariusze). Zresztą to
nie jedyna różnica…

mencie, w którym wypłaca zysk.
Nie ma przy tym znaczenia, ile
czasu upłynie, zanim to nastąpi.
Spółka może równie dobrze reinwestować zyski przez dwa lata,
jak i przez dwie dekady. Dopóki
nie wypłaci zysków beneficjentom (udziałowcom, wspólnikom),
żadnego podatku nie płaci. Nie
musi też dokonywać żadnych
rozliczeń z fiskusem.
W Polsce co do zasady z ryczałtu korzystać można przez
cztery lata, chociaż okres ten
można

P

rzyzwyczailiśmy

o

kolej-

ne cztery. Niemniej obowiązują
pewne okresy, w których spółka

Marek KUTARBA



przedłużyć

z udogodnienia może korzystać.
W Estonii z chwilą wypła-

się

przez kilka ostatnich miesięcy do sformułowania

estoński CIT. Teoretycznie takie
rozwiązanie obowiązuje u nas

rozwiązanie przypomina bardziej

ty zysku jest on opodatkowany

ulgi inwestycyjne.

CIT-em według stawki 20 proc.
Stawka ta jest zatem nieznacz-

Wcale nie taki estoński

nie wyższa niż w Polsce. U nas

Założeniem polskiego warian-

dla większości firm stawka CIT

od 1 stycznia 2021 r. i polega –

tu tzw. estońskiego CIT-u jest

to 19 proc. Ale dla małych firm

z grubsza rzecz biorąc – na tym,

zapłata podatku przez spółkę

(o przychodach do 2 mln euro)

że zyski spółek kapitałowych

z o.o. oraz spółkę akcyjną (tyl-

stawka ta wynosi 9 proc. Mu-

opodatkowane są nie w mo-

ko te spółki mogą z niego korzy-

kowym

rok,

kiej pozbawiono spółki koman-

Cała reszta tego podatku w Es-

simy jednak pamiętać, że ko-

mencie uzyskania dochodu (jak

stać) dopiero w momencie wy-

w którym spółka zacznie korzy-

dytowe, które od tego roku stały

tonii wygląda zupełnie inaczej

rzystający z nowego ryczałtu

miało to miejsce dotychczas),

płaty zysku do udziałowców lub

stać z ryczałtu, nie mogą prze-

się podatnikami CIT na podsta-

niż u nas. Ale po kolei.

(czyli tzw. polskiej wersji estoń-

ale z chwilą wyprowadzenia ich

akcjonariuszy lub przeznaczenia

kraczać 100 mln zł.

wie innej jeszcze ustawy (nowe-

(wypłaty) poza spółkę.

go do „konsumpcji”, a zatem nie

poprzedzającym

Kontrolowane

(limitowa-

lizacji) podatkowej.

Podatek tylko od spółki

małych podatników oraz podat-

tycznie estoński CIT? Na tak po-

że to, co nazywamy estońskim

ników, u których wartość śred-

stawione

odpowiedź

CIT-em, kraj ten wprowadził do

nich przychodów nie przekracza

tylko w momencie wypłaty dy-

ne) są także źródła tych przy-

Ale czy nowe przepisy to fak-

sce nowe przepisy przewidu-

widendy, ale także np. poprzez

chodów, a spółka musi tak-

ją dwa alternatywne rozwiązania,

pokrycia straty.

że spełniać warunki dotyczące

pytanie

początku

według własnych stawek. Dla

przypomnijmy,

Tak naprawdę przyjęte w Pol-

Na

skiego CIT-u) płacą ten ryczałt

zatrudnienia oraz dotyczących

brzmi jednoznacznie: nie. Z Es-

swojego systemu podatkowego

wartości maksymalnych przy-

łek kapitałowych (czyli tzw. es-

śleć o opłacaniu ryczałtu, musi

udziałowców

(akcjonariuszy)

tonii polski rząd zaczerpnął

1 stycznia 2000 r., czyli ponad

chodów określonych dla małych

toński CIT) oraz specjalny fun-

spełnić liczne warunki. Przede

spółki. Nie każda zatem spółka

tylko jedne element. Ten, któ-

20 lat przed nami. Ogólna kon-

podatników, stawka ma wyno-

dusz inwestycyjny, umożliwiają-

wszystkim łączne przychody (ra-

kapitałowa z polskiego wariantu

ry mówi o opodatkowaniu zy-

cepcja jest podobna do polskiej.

sić 15 proc. podstawy opodatko-

cy szybsze rozliczenie amorty-

zem z należnym VAT) z działal-

estońskiego CIT może skorzy-

sków spółki dopiero w momen-

Spółka będąca podatnikiem CIT

wania (nadal jest zatem niższa

zacji środków trwałych. To drugie

ności osiągnięte w roku podat-

stać. Na pewno możliwości ta-

cie wypłaty zysku poza spółkę.

płaci podatek dopiero w mo-

niż w Estonii). Dla pozostałych

tj. ryczałt od dochodów spó
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stawka

19-proc. PIT. W najgorszym

25 proc. (jest już zatem wyż-

przypadku od wspomnianych

sza niż w Estonii). Stawki te mogą

90 tys. zł spółka zapłaci zatem

Jak widać, polskie i estońskie

być jednak obniżone o 5 punk-

17 100 zł podatku. Wypłata dla

rozwiązania są zupełnie różne.

tów procentowych (a zatem od-

wspólnika to zatem 72 900 zł

W Polsce, mimo wprowadzenia

powiednio do 10 i 20 proc.), jeże-

(90 000 zł – 17 100 zł) a po-

ryczałtu, nadal mamy do czy-

li nakłady na cele inwestycyjne

datek 13 851 zł. W sumie od

nienia z „podwójnym” opodat-

osiągną określone poziomy (od-

90 tys. zł podatki wyniosą za-

kowaniem zysków w spółkach

powiednio 50 proc. w każdym

tem 30 951 zł.

kapitałowych.

Podatek

pła-

okresie dwuletnim albo 110 proc.

Nieco inaczej jest w przypad-

ci i spółka (CIT), i udziałowiec

w każdym okresie czteroletnim).

ku spółek komandytowych, któ-

lub akcjonariusz (PIT). W Esto-

W Estonii żadnych takich wa-

re podatnikami CIT są albo od

nii podatek płacony jest tylko

1 stycznia 2021 r., albo będą

raz – przez spółkę (CIT). Oso-

nimi od 1 maja 2021 r. W ich

ba, która otrzymuje swój udział

przypadku od stycznia wyglą-

w zysku spółki, podatku już nie

runków nie ma.

Nie w stawkach różnica

Dziura edukacyjna

W Estonii bez
podwójnego podatku

wyniesie

Piotr
Hofman

podatników

FELIETON

P

a przyszłość
Polski

andemia zaskoczyła prawie wszystkie sektory,

przez cały czas razem, zaciera się więc granica

a w wielu z nich ujawniła fundamentalne braki.

praca–dom (zarówno w przypadku nauczycieli,

Jednym z tych sektorów jest szkolnictwo. Przej-

jak i rodziców), co powoduje, że efektywność ich pra-

ście na naukę w formie zdalnej od samego początku

cy także spada. Pamiętajmy, że szkoła nie tylko uczy

Jednak nie w stawkach i nie

da to tak, że najpierw CIT (19 lub

płaci. Stąd dochód ze spół-

ograniczyło możliwość realizacji przez szkoły wielu

podstawowej wiedzy teoretycznej, lecz także kształtu-

w okresach, w których z roz-

9 proc.) zapłaci spółka koman-

ki opodatkowany jest tylko je-

wymagań zawartych w podstawie programowej. Pod-

je w uczniach wzory postępowania. Oprócz teorii bar-

wiązania można korzystać, tkwi

dytowa. A później, jeśli wypła-

den raz.

stawie, która już od dawna wymaga zmodernizowania.

dzo ważne są ćwiczenia praktyczne oraz umiejętność

główna zaleta prawa, które obo-

cona kwota przekracza 60 tys. zł

Tym bardziej więc raport przygotowany przez Bank

pracy w zespole, czego nie zapewnią (zwłaszcza naj-

wiązuje w Estonii. Jest jeszcze

(taki limit zwolnienia z PIT przy-

jedna ważna różnica.

sługuje

wspólnikom

spółki

W Estonii wypłacona dywi-

komandytowej), trzeba zapła-

denda opodatkowana jest tylko

cić PIT (19 proc.). Dla wspólni-

raz. Podatek płaci spółka w mo-

ka spółki komandytowej po-

mencie jej wypłaty. Natomiast

datek byłby zatem liczony nie

beneficjent takich pieniędzy nie

od 72 900 zł, ale od 12 900 zł.

musi płacić od nich estońskiego

A zatem PIT wyniósłby 2451 zł,

PIT-u. Dodajmy: nie płaci w ogóle.

a suma podatków 16 302 zł.

PIT zapłaci jedynie wtedy,

Dodajmy jeszcze, że w Estonii

To, co nazywamy estońskim CIT-em, kraj ten
wprowadził
do swojego systemu
podatkowego 1 stycznia
2000 r.

opisany sposób opodatkowania

Światowy każe bić na alarm. Jego eksperci twierdzą,

dotyczy wszystkich podatników

że zdalna edukacja powoduje u uczniów takie luki, jak-

Nie ma w Europie kraju, w którym szkoły pod-

CIT. W Polsce jedynie spółek

by z całego okresu edukacji wycięto im ponad semestr.

czas pandemii COVID-19 byłyby dłużej zamknięte

kapitałowych, a zatem – jak już

I to mimo tego, że lekcje cały czas

wspomniałem – spółki akcyjnej

się odbywają. Według tych szacun-

oraz spółki z o.o. (w Estonii od-

ków rocznie uczniowie przyswajają

powiednikiem tej ostatniej jest

60–70 proc. mniej materiału w po-

spółka OÜ, zbliżona do brytyj-

równaniu do nauki systemem trady-

skiej spółki LTD).

cyjnym.
Dr Tomasz Gajderowicz z Wy-

młodszym) zajęcia online.

niż w Polsce. Przez ostatnie miesią-

Połączmy
tradycję
z nowoczesnością,
a otrzymamy
solidną edukację
dla obecnych
i przyszłych
pokoleń.

ce obowiązywało hasło „Za wszelką cenę chrońmy seniorów”, jednak
realizując to hasło, nie można pogrążać w edukacyjnym i społecznym niebycie tych wszystkich, od
których za kilka czy kilkanaście lat

gdy poza dywidendą ma jeszcze

działu Nauk Ekonomicznych Uniwer-

inne przychody, np. otrzymał

sytetu Warszawskiego, członek ze-

w spółce pensję w ramach tzw.

społu Evidence Institute, komentując

umowy dyrektorskiej. W kon-

symulacje Banku Światowego, do-

sekwencji osoba, która w formie

daje: – Te katastrofalne prognozy

będą nowoczesne startupy oraz

dywidendy otrzymuje w Esto-

obejmują jedynie ostatnie miesiące

staną do rywalizacji z najlepszy-

nii równowartość np. 90 tys. zł,

poprzedniego roku szkolnego. Gdy dołożymy do tego

mi na świecie. Najgorsze, co można im zrobić, to już na

nie zapłaci CIT-u wcale. A spółka

efekty tegorocznego lockdownu, czeka nas nie tyle

starcie podciąć skrzydła.

odprowadzi od wypłaty 20 proc.

dziura edukacyjna, ile gigantyczny kanion zaległości.

CIT, czyli równowartość 18 tys. zł.

Te zaległości to tylko część negatywnego efek-

To zasadnicza różnica w sto-

będziemy oczekiwać, że wezmą na
siebie ciężar rozwijania kraju i pracy
na nasze emerytury. To oni przejmą
po swoich rodzicach firmy i tworzyć

Świat cyfrowy staje się stałym elementem naszej
codzienności i należy wziąć to pod uwagę. Na pew-

tu zamykania szkół. Dochodzi do tego przecież likwi-

no jednak nauka zdalna nie powinna całkowicie zastę-

sunku do polskich rozwiązań.

dacja niesamowicie ważnych podczas rozwoju mło-

pować stacjonarnego udziału w zajęciach. Warto więc

W Polsce od dochodu spół-

dych ludzi więzi społecznych. Nauka bez codziennego,

zacząć od reform, które przede wszystkim poprawią

ki najpierw podatek płaci spół-

bezpośredniego kontaktu uczniów z nauczycielami,

jakość kształcenia ogólnego, wspomagając się naj-

ka. Duże według stawki 19 proc.,

a także bez wspólnej pracy w klasie jest dla większo-

nowszymi technologiami. Połączmy tradycję z nowo-

małe według stawki 9 proc. Po

ści bardzo trudnym wyzwaniem. Konsekwencją tego

czesnością, a otrzymamy solidną edukację dla obec-

otrzymaniu dywidendy bene-

procesu jest obniżona efektywność i zaburzony pro-

nych i przyszłych pokoleń. Nie zapominajmy, że „takie

ficjent musi jeszcze zapłacić

ces rozwoju. W warunkach izolacji rodziny przebywają

będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie”…
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Tarcze antykryzysowe

Jest szansa na większą pomoc

kredytowe firmy muszą płacić

proc. Szczególnie poruszyło ją,

czemu winna. Swoją działalność

cały czas, a obrotów nie ma. Jak

i innych przedsiębiorców, jed-

prowadziła z sukcesem i zgodnie

dla przedsiębiorców

długo to wytrzymają? Przedsię-

no ze stwierdzeń wicepremie-

z prawem przez 25 lat. To dopie-

biorcy czują się odpowiedzial-

ra Gowina, kiedy powiedział, że

ro lockdown sprawił, że zabrakło

ni nie tylko za siebie, ale też za

„pomoc trafiałaby do firm, które

turystów i klientów. Dziś jej obro-

swoje rodziny i pracowników,

na nią nie zasługują, gdyż mają

ty spadły już o 90 proc., a do

z którymi są nieraz związani od

trudności i odnotowują spa-

pomocy nie kwalifikuje się przez

lat. Ci przedsiębiorcy prowadzą

dek przychodów nie ze względu

„ogólny kod PKD”.

intensywną akcję, także w me-

na pandemię, ale na naturalną

Inna przedsiębiorczyni, wła-

Zastosowanie sztywnego kryterium PKD w tarczach spowodowało, że
wiele firm albo skorzystało tylko częściowo, albo wręcz znalazło się
poza rządowymi systemami pomocowymi. O bardzo trudnej lub wręcz
dramatycznej sytuacji mówią właściciele firm reprezentujący różne sektory
gospodarki. Dzięki ich determinacji oraz silnym i racjonalnym argumentom
rzecznika MŚP pojawiła się wreszcie szansa na to, by pomocą publiczną
zostały objęte wszystkie mikro, małe i średniej wielkości firmy, które
odnotowały 70-procentowy (lub wyższy) spadek przychodów. Robert AZEMBSKI

diach społecznościowych. Jej

fluktuację mechanizmów rynko-

ścicielka lokalu Ewelina Szmit,
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Piotr
Palutkiewicz

FELIETON

Dla portfela,
ciała i ducha

12

lutego nastąpiło długo wyczekiwane od-

rynku oraz niższy niż w krajach rozwiniętych poziom ak-

mrożenie kilku branż tkwiących w lockdow-

tywności fizycznej Polaków branża fitness ma wciąż bar-

nie od tygodni. Hotele, obiekty noclego-

dzo duży potencjał do dynamicznego rozwoju. Szacu-

we, kina, teatry oraz inne instytucje kulturalne, wyciągi

je się, że może względnie szybko dwukrotnie zwiększyć

narciarskie, boiska, lodowiska, korty tenisowe czy base-

swoje obroty.

ny kryte otworzyły swoje drzwi przed klientami. Na liście

W wyniku trwającego zamknięcia branży fitness

brakuje jednak dwóch istotnych sektorów: gastronomii

zmniejszają się istotnie generowane przez nią pozytyw-

oraz obiektów fitness. Dziś trochę słów o tych drugich.

ne efekty zewnętrzne w naszym kraju. Warto nadmienić,

Od lat widzimy dynamiczny rozwój kultury fitness
w Polsce. Pozytywna popularyzacja zdrowego trybu ży-

że samo jej zamknięcie nie przekłada się na ograniczenie
zakażeń koronawirusem. Dane, na których bazują pol-

cia przyczyniła się do wykwitu kolejnych obiektów sportowych. Polacy masowo poszli ćwiczyć, biegać, pływać,
jeździć na rowerze, a ostatnio nawet…
morsować.
Sam ten fenomen ma przełożenie przede wszystkim na ekonomię.
Usługi fitness generują w Polsce przychód w wysokości ok. 1 mld dol. rocznie.
Kreują także wartość dodaną w branżach pokrewnych, takich jak sprzedaż

scy epidemiolodzy, pochodzą z ryn-

Sam ten fenomen
ma przełożenie
po pierwsze na
ekonomię. Usługi
fitness generują
w Polsce przychód
w wysokości około
1 mld dol. rocznie.

i produkcja odzieży, sprzętu i infrastruktury sportowej, branży trenerów
personalnych czy odżywek oraz suplementów diety.
Zdrowy tryb życia to jednak nie tylko wartość doda-

ku amerykańskiego, gdzie 20 proc.
mieszkańców korzysta regularnie
z tego typu obiektów.
Długofalowym skutkiem zamrożenia branży fitness w Polsce będzie degradacja zdrowia publicznego. Przełoży się to na dodatkowe koszty dla
wszystkich funkcjonujących w gospodarce firm. Zwiększy się absencja pracownicza (już dzisiaj kosztująca ok.
7 mld zł rocznie) oraz koszty i tak obciążonego systemu zdrowotnego

i ubezpieczeniowego. Trzeba będzie przeznaczyć dodatkowe środki na leczenie chorób przewlekłych. W niepan-

na do PKB i budżetu państwa. Aktywność fizyczna wpływa

demicznych czasach kosztuje to ok. 900 mln zł rocznie.

pozytywnie na zdrowie. Ma to bezpośrednie przełożenie

Programy pomocowe zaproponowane dotychczas przez

na mniejsze ryzyko występowania chorób przewlekłych

rząd nie są w stanie zapobiec kumulacji strat, zaburze-

i cywilizacyjnych. Ponieważ piszę to na łamach magazynu

niom płynności i postawieniu obiektów fitnessowych

ekonomiczno-społecznego, należy wspomnieć, że choro-

w ryzyku zamknięcia.

by te są drogie w leczeniu. Brak ich występowania wpływa

Konieczne jest natychmiastowe odmrożenie tej bran-

na lepszą kondycję służby zdrowia, zmniejsza koszty ab-

ży przy zachowaniu reżimu sanitarnego, połączone

sencji pracowniczej i pozytywnie wpływa na produktyw-

z wdrożeniem doraźnych oraz długofalowych środków

ność pracowników.

pomocowych. Zamrożenie jej nie zabezpiecza syste-

Polska jest siódmym co do wielkości rynkiem fitness
na świecie. Ze względu na wciąż mniejszą penetrację
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mu zdrowia przed zalewem chorych. Wręcz przeciwnie.
Otwórzmy ją dla zdrowia naszego portfela, ciała i ducha.

					 RAPORT MAKROEKONOMICZNY FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Sektor bankowy w czasie pandemii
W Polsce banki są głównym źródłem finansowania zewnętrznego inwestycji
dla przedsiębiorstw z sektora MŚP. Jak wskazuje badanie przeprowadzone
przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, rodzime firmy z tego sektora
korzystają przede wszystkim z własnych zasobów finansowych. Kiedy jednak
sięgają po inne źródła kapitału, wówczas obierają kierunek na podmioty
udzielające kredytów i pożyczek. Tak robi 22 proc. małych przedsiębiorstw
i 16 proc. średnich. Warto zatem zastanowić się nad kondycją oraz przyszłością
sektora w kontekście pandemii COVID-19. Niniejszy raport dotyczy przede
wszystkim wpływu pandemii na ilość i jakość portfela kredytowego
przedsiębiorstw. Od bowiem tego, czy banki będą mogły i będą chciały udzielać
finansowania realnej gospodarce, zależeć może to, w jakim tempie nasz kraj wróci
na ścieżkę dynamicznego wzrostu PKB z lat 2016–2019.

Kamil
GORAL
główny ekonomista „Forum Polskiej Gospodarki”

J

ednym z najważniejszych
elementów funkcjonowania gospodarki wolnorynkowej jest konwersja oszczędności na inwestycje. Posiadacze
nadwyżek kapitału mają możliwość wyboru różnych form lokowania posiadanych środków,
w zależności od ich oczekiwanej stopy zwrotu oraz tolerancji
dla ryzyka. Kluczowe znaczenie
dla zamiany oszczędności na
inwestycje mają instytucje pośredniczące w jej dokonywaniu,

w tym szczególnie ważna jest
rola banków.
Umożliwiają one zakładanie
przedsiębiorstwom oraz gospodarstwom domowym różnego rodzaju lokat, za które
wypłacane jest wynagrodzenie, jakim jest stopa procentowa. Następnie te same środki
powinny być przekazywane
przez banki za wynagrodzeniem do zgłaszających popyt
na kapitał podmiotów. Część
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Wartość kredytów konsumpcyjnych w mld zł
(dane KNF)
190

RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG Sektor bankowy w czasie pandemii
z tego popytu wynika z planowanych inwestycji, które
przedsiębiorstwa zamierzają
sfinansować poprzez kredyt
bankowy.
Sprawne działanie powyższego mechanizmu określić można jako finansowy krwioobieg
gospodarki. Stąd tak ważne
jest, aby nie dochodziło do zaburzeń w jego funkcjonowaniu, szczególnie o charakterze
strukturalnym. W przeciwnym
wypadku powstaje zagrożenie
zahamowania wzrostu gospodarczego poprzez spadek stopy
inwestycji. W efekcie nie rośnie
PKB potencjalny, to zaś w długim okresie przekłada się na
stagnację i może prokurować
inne niepożądane konsekwencje makroekonomiczne. Doświadczyło tego wiele państw
rozwiniętych
gospodarczo
w czasie kryzysu finansowego
2008+, kiedy brak zaufania na
rynku międzybankowym zachwiał płynnością sektora i doprowadził do zamrożenia akcji
kredytowej (credit crunch). Aby
zniwelować negatywne skutki
związane z kredytowym efektem mrożącym, największe
banki centralne świata podjęły
bezprecedensową akcję zapewniania płynności sektorowi
bankowemu poprzez pakiety
tzw. luzowania ilościowego.

Sytuacja
makroekonomiczna
Akcja
kredytowa
banków
w znacznej mierze zależy od
kondycji gospodarki. Banki są
bardziej skłonne do finansowa-
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nia przedsiębiorstw w sytuacji
szybkiego wzrostu i pozytywnych perspektyw makroekonomicznych. Kiedy otoczenie makroekonomiczne się pogarsza,
sektor bankowy jest znacznie
ostrożniejszy, jeśli chodzi o politykę kredytową. Dla banków
niezwykle istotna jest kondycja
podmiotów, którym udzielają

finansowania. W razie gorszych
perspektyw makroekonomicznych rośnie prawdopodobieństwo, że wiele przedsiębiorstw
będzie miało problemy z obsługą zobowiązań, w tym kredytów bankowych. Niwelując
ekspozycję na to ryzyko, banki
zaostrzają wymogi wobec firm,
co efektywnie przekłada się na
spadek akcji kredytowej. Stąd
często mówi się, że banki działają procyklicznie, w sytuacji dy-

10%

Przed wybuchem pandemii
COVID-19 polska gospodarka
była jedną z szybciej rozwijających się w Unii Europejskiej.
Znaczne dodatnie tempo wzrostu PKB było w Polsce połączone z rekordowo niską stopą
bezrobocia oraz systematycznym realnym wzrostem wynagrodzeń. Kluczowym czynnikiem wspierającym wzrost
gospodarczy była w ostatnich
latach w Polsce konsumpcja
prywatna. Napędzały ją programy społeczne rządu, dobra
sytuacja makroekonomiczna
oraz niskie stopy procentowe
banku centralnego. To także
miało pozytywny wpływ na
sytuację banków. Dzięki temu
rósł popyt na kredyty konsumpcyjne, które są dla nich
źródłem wysokiej marży odsetkowej i sporych prowizji.
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Wartość kredytów konsumpcyjnych w mld zł
190

VI 2018

180

namicznego wzrostu sprzyjają
boomowi, w razie spowolnienia
przykręcają jeszcze gospodarce śrubę.

Szok popytowo-podażowy oraz
wynikająca z niego reakcja władz
monetarnych, szczególnie zaś obniżenie
referencyjnej stopy procentowej, miały
konsekwencje także dla sektora bankowego.

I 2018

Narodowy Bank Polski, Raport o stabilności systemu finansowego. Ocena skutków pandemii COVID – 19, Grudzień 2020 r., s. 20.
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ziomie 1,1 mld zł. Jak podaje
KNF, banki te odpowiadały za
7,7 proc. aktywów sektora.
Znacznie zmniejszyła się także wartość wskaźnika ROE.
W listopadzie 2020 r. wyniósł
on 3,19 proc. i był o ponad połowę niższy niż rok wcześniej
(wtedy wynosił 6,42 proc.).
Również o połowę zmniejszył
się wskaźnik ROA: z 0,69 do
0,33 proc.

Perspektywy
na rok 2021
Wiele wskazuje na to, że rok
2021 będzie lepszy dla gospodarki niż minione 12 miesięcy.
Z ośrodków rządowych płyną głosy mówiące o wzroście
PKB na poziomie 4 proc. To
oznaczałoby, że Polska może
być jednym z pierwszych kra-

jów w UE, który powróci do
poziomu produkcji sprzed pandemii. Z drugiej jednak strony
najbliższe miesiące przynieść
mogą także negatywne informacje dla gospodarki. Rośnie
bezrobocie, według szacunków Ministerstwa Rodziny

Polskie banki będą przez kolejny rok
funkcjonować w środowisku
ekstremalnie niskich stóp procentowych,
łącznie z realną perspektywą obniżenia
stopy referencyjnej NBP poniżej zera.
i Polityki Społecznej wyniosło
ono w styczniu 6,5 proc. Wiele firm nie będzie już także
mogło skorzystać ze wsparcia publicznego w związku ze
zmniejszeniem jego skali. To
zaś wpłynąć może na ich per-

WNIOSKI:
Pandemia spowodowała zmniejszenie wartości kredytów dla przedsiębiorstw oraz pogorszenie jakości portfela kredytowego firm.
Banki odczuły także konsekwencje niższych stóp procentowych, pojawiła się negatywna presja na marżę odsetkową netto.
Pojawił się spadek popytu na kredyt ze strony firm spowodowany dostępem do finansowania państwowego.
Nie zmaterializowało się jednak ryzyko credit crunchu.
Obawy związane z pandemią spowodowały napływ środków do banków
(wzrost depozytów o 14 proc. w okresie styczeń–listopad 2020 r.).
Pandemia przełożyła się na gorsze wyniki finansowe sektora, wyraźnie
spadł zysk netto oraz wskaźniki takie jak ROE i ROA.
Perspektywy sektora zależą od sytuacji makroekonomicznej, a także od
rozstrzygnięcia Sądu Najwyższego dotyczącego kredytów frankowych.

spektywy, mogą pojawić się
problemy z obsługą dotychczasowych zobowiązań. Polskie banki będą także kolejny
rok funkcjonować w środowisku ekstremalnie niskich stóp
procentowych, łącznie z realną
perspektywą obniżenia stopy
referencyjnej NBP poniżej zera.
Wciąż bardzo dużym problemem dla sektora jest kwestia
kredytów frankowych. Rośnie
liczba wyroków sądowych
korzystnych dla posiadaczy
kredytów walutowych. To
zaś zwiększa presję na banki,
szczególnie jeśli chodzi o poziom rezerw i w efekcie wynik
netto. Przewodniczący KNF
Jacek Jastrzębski wyszedł pod
koniec minionego roku z inicjatywą, aby banki przygotowały
propozycję rozwiązania systemowego problemu kredytów
walutowych. Sprowadza się
ona do uznania ich od początku za kredyty złotowe oprocentowane wg stawki WIBOR
+ marża. Pierwsza ugoda w tej
formule już została zawarta.
Dla banków kluczowa może
być odpowiedź na pytania, jakie zadała Izbie Cywilnej Sądu
Najwyższego I Prezes SN Małgorzata Manowska. Od tego,
jakich odpowiedzi udzieli Izba
Cywilna, zależy m.in. istnienie
i wysokość wzajemnych roszczeń między bankiem i klientem oraz możliwość zastąpienia przez sąd niedozwolonych
klauzul dotyczących ustalenia
kursu walutowego. Posiedzenie
w tej sprawie wyznaczono na
25 marca. 
n
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HISTORIA

Józef Bożek

Był jednym z największych wynalazców
w Europie na początku XIX w. Budował
spektakularne maszyny napędzane energią
pary, m.in. pojazd kołowy, który śmiało
można nazwać pierwszym prototypem
samochodu. To on także zbudował jedną
z pierwszych na świecie łodzi o napędzie
parowym. Sławą nie ustępował Georgowi
Stephensonowi – wynalazcy pierwszej
maszyny parowej. I tylko może dziwić,
że postać ta jest tak mało znana
w ojczystym kraju.
Jarosław MAŃKA

J

i jego pierwszy na świecie

samochód osobowy na parę
50 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

fot. automuzeum.org.

Polski geniusz

ózef Bożek, bo o nim mowa,

powinien. Rodzic bał się zapew-

urodził się 28 lutego 1782 r.

ne o bezpieczeństwo zarówno

we wsi Biery, w należącym

syna, jak i młyńskich mechani-

wówczas do Austrii Księstwie

zmów. Wkrótce Józek, gdy tyl-

Cieszyńskim. Urodził się, co war-

ko podrósł, sam zaczął tworzyć

to podkreślić, w polskiej rodzinie

przeróżne konstrukcje, które oj-

miejscowego młynarza Mikołaja

ciec z uporem maniaka niszczył.

i jego żony Marii z domu Duda.

Prewencja ojca, która miała wy-

Rodzina Bożków ochrzciła swoją

bić chłopcu fanaberię z głowy

męską latorośl w kościele w po-

i skierować jego zainteresowa-

bliskim Grodźcu.

nie na młynarski fach, na nic się

Mały Józek już od szczenię-

zdała. Przyszły wynalazca edu-

cych lat sprawiał rodzicielowi Mi-

kację szkolną rozpoczął w Białej

kołajowi niemało kłopotów, bo

(obecnie Bielsko-Biała). W ro-

w ojcowskim młynie jedyne, co

dzinnym domu oczywiście po-

go interesowało, to… młyńskie

magał w młynie, jednak jego za-

koło i wszelkie inne mechaniczne

interesowania ciągle oscylowały

tryby. To w młynie ojca budował

wokół mechaniki.

swoje pierwsze maszyny wodne,

Na szczęście na talencie syna

które ojciec niszczył, nie pochwa-

młynarza poznał się szkolny

lając zainteresowań syna.

wizytator ks. Leopold Szersznik,

Ojcowska prewencja

lickiego gimnazjum w Cieszynie.

profesor, a później prefekt kato-

W rodzinnym miejscu pracy Jó-

To dzięki niemu 17-letni chłopak

zek, gdy tylko ojciec spuścił go

został przyjęty do tamtejszej

z oka, dociekał, jak działa me-

szkoły. Uczył się w niej trzy lata.

chanika w młynie i lubił grzebać

Naukę łączył z pasją polegająca

przy wszelkich konstrukcjach.

na wymyślaniu urządzeń me-

Nie zniechęciło go nawet to, że

chanicznych. I wszystkich zadzi-

często dostawał w skórę od ojca

wiał swoim talentem. To w Cie-

za to, że zagląda tam, gdzie nie

szynie Bożek zbudował swój
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Józef Bożek

Zatrudnił go Gerstner. To właśnie

cje mechaniczne. Józef był zafa-

czas udoskonalał swoją maszy-

dy, wzbudzając zawsze olbrzy-

różne towary i ludzi, postanowił

drewniany wyposażony w me-

wspólnie z nim w latach 1806–

scynowany maszynami parowy-

nę parową. Kiedy miał na to czas?

mie zainteresowanie. Kto chciał,

ulżyć ich pracy.

chanizm do bicia kwadransów

1808 Bożek zbudował pierw-

mi i pracował nad wynalazkiem,

Dobre pytanie.

i godzin, pokazujący przy tym

szą maszynę parową w monar-

który

również upływ minut. Ks. Szer-

chii austriackiej. Wkrótce życie

mieszkańców nie tylko Pragi, ale

pierwszy mechaniczny zegar

wkrótce

miał

zadziwić

i całej Europy.

sznik w swoim dyrektorskim ga-

za niewielką opłatą

Pierwszy
taksówkarz

W 1815 r. zaprezen-

binecie osobliwości przecho-

Równocześnie unowocześniał

wywał 29 wynalazków Bożka.

protezy rąk i nóg dla inwalidów.

tował swój najwięk-

W rejestrze zapisana jest m.in.

Był to przecież okres wojen na-

szy

potrójnie złożona dźwignia, ka-

poleońskich, więc zapotrzebo-

prototyp pierwszego

tapult okrętowy, elewator oraz

wania na protezy nie brakowa-

na świecie samocho-

piła poruszana ręcznie.

ło. Dla Aleksandrosa Ipsilantisa,

du osobowego na

syna hospodara mołdawskiego,

parę. Był to rodzaj

Przyjaźń z Gerstnerem

wynalazek

–

Talentem Józef
Bożek wyprzedzał
swój czas, czego
wyrazem były
jego niedocenione
wynalazki. Czcząc
narodowe rocznice,
warto przypominać
tego genialnego
polskiego
konstruktora.

mógł się przejechać
niezwykłym pojaz-

Kradzież i bankructwo

W 1817 r. Bożek zaprezentował

dem. Chętnych nie

jedną z pierwszych na świecie ło-

brakowało. Nic więc

dzi napędzanych maszyną paro-

dziwnego, że Bo-

wą. Tym większa szkoda, że dzień

żek został zniena-

ten okazał się dla wynalazcy wy-

widzony przez „do-

jątkowo nieszczęśliwy. 1 czerwca

rożkarską

mafię”,

1817 r. rankiem była piękna po-

która swoimi ręka-

goda, grała orkiestra dęta, a na

mi sięgała praskiego

brzegu

magistratu.

Wełtawy

zgromadził

bohatera walk o niepodległość

powozu mogący po-

Po ukończeniu gimnazjum Jó-

Grecji, który stracił rękę, Bożek

mieścić trzech lu-

zef Bożek ruszył w poszukiwaniu

skonstruował tak sprawną pro-

dzi: kierowcę i dwóch

dalszej nauki i pracy. W tym celu

tezę, że jej palce były zdolne

pasażerów.

ze Śląska Cieszyńskiego udał

podnosić lżejsze przedmioty. Co

miesięcy

się na Morawy. Tam dostał się

więcej, Ipsilantis mógł nawet pi-

swoja pierwszą maszynę paro-

na studia w Brnie, gdzie w latach

sać. Podobno Mołdawianin lubił

wą zbudował George Stephen-

sobie z tego nie robił i dalej de-

przegnała zgromadzonych lu-

1803–1805 pilnie studiował me-

też zabawiać się swoją protezą,

son. Bożek najprawdopodobniej

rozbijając jednym uderzeniem

nic nie wiedział o wynalazku ma-

rząd stojących na stole szklanek.

szyny parowej na angielskiej wy-

nerwował dorożkarzy i przewoził

dzi, a podczas zamieszania ktoś

każdego chętnego.

ukradł wszystkie pieniądze za bi-

chanikę i matematykę. Następnie postanowił spróbować szczę-

Józefa ustabilizowało się także

ścia w Pradze. Młodego Bożka nie

w sferze prywatnej. 20 listopada

było stać na dyliżans, więc nad

1808 r. ożenił się z Józefiną Lan-

Wełtawę udał się pieszo. Szczę-

gową. Ich ślub odbył się w koście-

ście mu sprzyjało. Znalazł pracę

le św. Gawła (Havla) w Pradze.

jako wychowawca dzieci, co po-

Państwo Bożkowie zamieszka-

zwoliło mu na rozpoczęcie stu-

li w domu przy ul. Dominikań-

diów. Początkowo uczęszczał na

skiej 240 i niebawem doczeka-

wykłady z filozofii, jednak jego

li się dwóch synów: Franciszka

marzeniem była politechnika.

i Romualda. Józef Bożek z cza-

Dyrektor praskiego Instytutu Po-

sem stał się słynnym na całą

litechnicznego Franciszek Józef

Pragę zegarmistrzem. Pracował

Gerstner zanim przyjął Bożka na

jako mistrz w sławnym warszta-

swój wydział, postanowił spraw-

cie Petra Heinricha, gdzie w 1812 r.

dzić wiedzę i umiejętności przy-

skonstruował zegar z niezwykle

bysza. Zlecił Polakowi wykonanie

precyzyjnym wahadłem dla In-

kilku modeli konstrukcji mecha-

stytutu Astronomicznego w pra-

nicznych. Z zadania chłopak wy-

skim Klementinum.

wiązał się celująco.
Z czasem Bożek, zgłębia-

Niezwykłe protezy

W Polsce Józef Bożek
przez dziesięciolecia
był postacią
kompletnie
zapomnianą.
Na szczęście
ostatnio coraz częściej
pojawiają się
w mediach
informacje
o wynalazcy rodem ze
Śląska Cieszyńskiego.

Kilka

W 1814 r. dla oficera rosyjskie-

spie. Co ciekawe, był rok młodszy

go o nazwisku Danilewskij, któ-

od Stephensona, a ich wynalaz-

ry stracił w bitwie pod Dreznem

ki powstały niemal w tym samym

obydwie nogi poniżej kolan, Bo-

czasie.

żek sporządził sztuczne kończy-

Wehikuł Bożka mógł samo-

ny. Według relacji ówczesnych

dzielnie jechać zaledwie kilka-

świadków protezy Bożka były tak

naście minut i rozpędzał się do

dobre, że inwalida mógł chodzić

prędkości szybko idącego czło-

bez kul po schodach oraz dosia-

wieka, ale i tak była to konstruk-

dać konia i jeździć na nim kłusem.

cja epokowa. Bożek zamierzał

Protezy wykonywane przez Po-

nawet, po unowocześnieniu po-

laka okazały się najdoskonalszy-

jazdu, przejechać nim z Pragi do

mi w Europie, a może nawet i na

Wiednia. Niestety, dalsze pra-

świecie, i przyniosły konstrukto-

ce wymagały dużych nakładów

rowi prawdziwą sławę.

finansowych, których Polakowi

Nie wiadomo, ile ich dokład-

brakowało. Nie znalazł się też ża-

nie wykonał, ale szacuje się, że

den inwestor, który chciałby sfi-

kilkaset. A przecież oprócz zega-

nansować dalsze prace nad pa-

rów i protez Józef Bożek praco-

rowym powozem. Dlatego Bożek

Fortuna

wynalazcy.

wał nad wieloma innymi wyna-

sam postanowił zebrać pienią-

uczelni, zaprzyjaźnił się z Gerst-

Zamówień na zegary Bożkowi

lazkami, takimi jak automatyczny

dze, zostając pierwszym na świe-

nerem. Po ukończeniu Instytu-

nie brakowało, jednak prawdzi-

warsztat tkacki, postrzygarka do

cie… taksówkarzem.

tu Politechnicznego nie miał pro-

wą pasją przybysza z Księstwa

sukna czy maszyna do szlifowa-

blemów ze znalezieniem pracy.

Cieszyńskiego były konstruk-

nia zwierciadeł. Oprócz tego cały
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Pojawiał się na praskich ulicach,

duży tłum. Bożek zadbał wtedy o reklamę swojego przedsię-

ce oficjalnie nakaza-

wzięcia – w całej Pradze można

li Bożkowi, by swoim

było trafić na ulotki i plakaty re-

pojazdem nie wyjeż-

klamujący biletowaną imprezę.

dżał na ulice Pragi. Ten jednak nic

Niestety nagła, gwałtowna burza

wcześniej

jąc tajniki mechaniki na praskiej

sprzyjała

Rajco-

wie miejscy wkrót-

zazwyczaj

w

weeken-

Plakat
z 1817 r.
reklamujący
wydarzenie,
na którym Józef Bożek miał
zaprezentować
jedną z pierwszych na
świecie łodzi
napędzanych
maszyną
parową.

Taksówka na parę wodną nie

lety, co doprowadziło Bożka do

oczekiwa-

bankructwa. Genialny wynalaz-

nych dochodów i po dwóch latach

ca był zrozpaczony. Wyczerpa-

zniechęcony wynalazca wstawił

nie nerwowe i bieda doprowa-

pojazd do garażu. Swoją uwagę

dziły go na skraj szaleństwa. Rok

skierował na Wełtawę. Przypa-

później podczas ataku furii rozbił

trując się ciężkiej pracy fizycznej

młotem obie maszyny parowe.

przynosiła

jednak

właścicieli łodzi przewożących

Niestety, ani w Pradze, ani

z jednego brzegu rzeki na drugi

w całym Cesarstwie Austriackim
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nie znalazł się żaden poważny in-

sław Rajmund Vávra w 1949 r. na-

w prezbiterium kościoła, w któ-

westor lub mecenas, który chciał-

pisał o Bożku książkę pod tytu-

rym konstruktor przyjął chrzest.

by wspierać prace genialnego

łem „Posel úsvitu” („Błysk przed

W 200. rocznicę wynalezienia

polskiego konstruktora. Wyna-

świtem”), która doczekała się fil-

przez Bożka samochodu na parę

lazki Józefa Bożka odchodziły

mowej adaptacji w 1950 r.

w Cieszynie zawisła pamiątkowa

w zapomnienie. W kolejnych la-

Na szczęście można też li-

tablica, powstała też unikalna re-

tach w celach zarobkowych Po-

czyć na rzetelnych badaczy hi-

plika pojazdu zbudowana przez

lak projektował i konstruował wa-

storii genialnego wynalazcy. Tak

inż. Tomasza Siudzińskiego, która

gony dla pierwszego na Starym

pisał w 1965 r. dr František Jilek:

znajduje się aktualnie w prywat-

Kontynencie pociągu konnego,

„Miejsce urodzenia Bożka bar-

nym muzeum w Rybniku. Warto

który kursował na trasie Czeskie

dzo często bywało przemilcza-

dodać, że jest to działająca repli-

Budziejowice–Linz. Pociąg wy-

ne w licznych poświęconych mu

ka samochodu na parę. Nieba-

jeżdżał codziennie o godz. 5.00,

czeskich publikacjach i bezape-

wem też Józef Bożek będzie miał

pokonując trasę o długości 129
km w ciągu 14 godzin.
W październiku 1835 r. Bożek poważnie zachorował. Leczono go na zatrucie żołądka, jednak
trawiła go gorączka spowodowana zapaleniem płuc, którego nabawił się w praskich wodociągach.
Zmarł 21 października 1835 r.

Wyprzedził swój czas

Nad Wełtawą Józef Bożek uważany jest za ojca czeskiej myśli technicznej. Do dziś Bożkowe zegary odmierzają czas m.in.
na wieży na Invalidovně w Karlí-

lacyjnie przedstawiano go jako

nie, w praskiej aptece U Jedno-

wynalazcę czeskiego, niesłusz-

rożce, czy na Bílé věži w Hrad-

nie nie troszcząc się o jakąkol-

cu Královém (kiedyś najwyżej

wiek wzmiankę o jego polskim

umieszczony zegar w Czechach).

pochodzeniu”.

Józef Bożek
i jego automobil na znaczku,
który wydała
czechosłowacka poczta.

stałą ekspozycję w gminie Jasienica, gdzie powstaje poświęcone
mu centrum wystawienniczo-informacyjne.
Józef Bożek wyprzedzał swój

Natomiast zegar z niezwykle

W Polsce Bożek przez dzie-

precyzyjnym wahadłem skon-

sięciolecia był postacią kom-

go wyrazem były jego niedoce-

struowany w 1812 r. dla Instytu-

pletnie zapomnianą. Na szczę-

nione wynalazki. Czcząc naro-

tu Astronomicznego w praskim

ście

częściej

dowe, historyczne rocznice może

Klementinum

odmierzał

ostatnio

coraz

czas talentem i geniuszem, cze-

czas

pojawiają się w mediach infor-

warto także docenić i przypomi-

nieprzerwanie do 1984 r. To jego

macje o wynalazcy rodem ze

nać genialnych polskich wyna-

bicie transmitowało czechosło-

Śląska Cieszyńskiego. Pamięć

lazców, a wśród nich m.in. Józefa

wackie radio. Imię Jana Bożka no-

o Józefie żywa jest w jego ro-

Bożka. Wszak tacy ludzie mogą

szą tamtejsze instytuty politech-

dzinnych stronach: w gminie Ja-

zainspirować swoimi dokonania-

niczne i szkoły. Czesi spacerują

sienica, w Bierach (miejscu uro-

mi kolejnych wynalazców, któ-

ulicami wynalazcy rodem z Pol-

dzenia) czy w Grodźcu, gdzie

rych oby było w naszym kraju

ski. Czeska poczta wydała zna-

m.in. krewny wynalazcy Michał

jak najwięcej. To się po prostu ze

czek z jego portretem pędzla

Bożek (przedsiębiorca, prezes

wszech miar będzie opłacać nam

Antonina Machka, a pisarz Jaro-

Ustronianki), ufundował tablicę

wszystkim.
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