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Fundament

przedsiębiorczości

O

Europa w dół,
Polska w górę

Francja strzela sobie w stopę
Jak informuje BBC, francuskie władze

bardzo negatywnie wpłynie nie tyl-

Według najnowszych danych

zadecydowały o zakazie lotów krót-

ko na tamtejsze linie lotnicze, które

Eurostatu zatrudnienie wśród

kodystansowych, w zamian proponu-

i tak już ucierpiały z powodu pandemii

osób w wieku 25–64 lata

jąc połączenia kolejowe. Oficjalnym

w Unii Europejskiej w 2020 r.

powodem jest dążenie do redukcji

cy bankructwa, liczba lotów spadła

spadło o 0,6 pkt proc. Wzrost

dwutlenku węgla, czyli ślepa reali-

tam aż o 42 proc. w porównaniu

zanotowały

zacja założeń Europejskiego Zie-

z 2019 r.), ale na całą fran-

jedynie

cztery

państwa – wśród nich z naj-

(Air France-KLM wciąż jest na grani-

lonego Ładu. Ustawa ta

cuską gospodarkę.

bowiązujący od tego roku nowy system zamó-

du, nie ma innego wyjścia. Jeśli nie zamierzamy dobić

wyższym wynikiem w całej

wień publicznych jest doskonałym przykła-

klasy średniej, a wręcz przeciwnie – z polskich przed-

stawce znalazła się Polska.

dem na to, że jeśli się chce, to można. Wystar-

siębiorców – ludzi zaradnych, pracowitych, kreatyw-

Największe spadki zatrudnie-

czą zapał i odwaga. Nowa ustawa dotycząca zamówień

nych i ambitnych – zbudować nową elitę gospodarczą

nia zanotonowano w Hiszpa-

publicznych rodziła się długo i w bólach, ale jej po-

– trzeba pod tę budowę stworzyć odpowiednie funda-

nii (-2,3 pkt proc.), na Litwie,

wstanie było absolutną koniecznością. Widzieli to

menty. Takim fundamentem powinien być prosty sys-

w Estonii (-2 pkt proc.), Irlan-

wszyscy uczestnicy rynku, zarówno przedsiębiorcy,

tem podatkowy. Prochu nie trzeba wymyślać – goto-

dii (-1,9 pkt proc.) oraz Szwe-

jak i zamawiający, czyli przede wszystkim administra-

we rozwiązania są na wyciągnięcie ręki. O wielu z nich

cji, Austrii i na Cyprze (-1,2

Fatalny pomysł z Ameryki

cja rządowa i samorządowa, a także ekonomiści. Po-

systematycznie piszemy na łamach „Forum Polskiej

pkt proc.). Po drugiej stro-

Amerykańska sekretarz skarbu i była

czyć). Stawka tego CIT miałaby wynieść

przednie prawo, funkcjonujące od 2004 r., doprowa-

Gospodarki”.

nie stawki znalazły się Grecja

szefowa FED Janett Yellen zapropo-

21 proc. Warto przypomnieć, że Donald

(+0,1 pkt proc.), Malta (+0,5

nowała

Trump w 2017 r. znacząco obniżył poda-

dziło do tego, że cały system zamówień publicznych

Pytanie, czy rządzący odważą się na taki ruch. Bar-

wprowadzenie

w Polsce stał się jednym wielkim klubem dla wybra-

dzo bym sobie tego życzył. Na razie jednak przera-

pkt proc.), Luksemburg (+0,6

go

któ-

tek CIT z 35 do 21 proc. Obecny prezy-

nych, taką patologią z dziurawymi i wzajemnie wyklu-

żająco brzmią mi w uszach słowa byłego wiceministra

pkt proc.) i Polska (+0,9 pkt

ry miałby „przeciwdziałać wyścigowi

dent Joe Biden proponuje podniesienie

czającymi się przepisami, który już na starcie elimino-

finansów w rządzie PiS, prof. Konrada Raczkowskie-

proc.). 

do dna” (cokolwiek miałoby to zna-

go do 28 proc. 

wał z gry większość polskich małych i średnich firm.

go, który niedawno podczas posiedzenia Rady Przed-

Nie chodzi mi o to, by chwalić teraz nową ustawę

wanych rozwiązaniach podatkowych zawartych w tzw.

wszystko ma też wady. Ta ustawa jest jednak przy-

Nowym Ładzie tak: – Potrzebna jest szeroka dyskusja
na temat zmian systemu podatkowego. Ale nie takie-

ską przedsiębiorczość można zlikwidować, budując

go, jaki ma być lansowany przez Polski Instytut Eko-

konkretny system od nowa. Taką patologią od lat jest

nomiczny, który tak naprawdę będzie dobijał kla-

w naszym kraju system podatkowy. Skomplikowa-

sę średnią. W dosłownym tego słowa znaczeniu! Jeśli

ny, niezrozumiały, niesprawiedliwy i szkodliwy. Trzeba go – podobnie jak miało to miejsce z Prawem
Zamówień Publicznych – zresetować i stworzyć

podatku

CIT,

siębiorców przy rzeczniku MŚP powiedział o plano-

i pisać, że jest ona perfekcyjna, bo taka nie jest i jak
kładem na to, że systemową patologię niszczącą pol-

globalnego

minimalne-

tak ma to wyglądać, to coś jest nie tak! Ten wóz dalej nie pojedzie. To, co ma być tam ogłoszone,
nie ma nic wspólnego z ekonomią, a socjalizm

od nowa. Być może wymagać to będzie tyle

w ZSRR był nikły w porównaniu z tym, co

samo potu i bólu, jak przy tworzeniu usta-

było tam zapisane! Mam nadzieję, że Polski

wy o zamówieniach publicznych, być może

Instytut Ekonomiczny, który to przygotowu-

Jak wygląda eksport polskich firm?

taki sam będzie opór materii (albo i większy),

je, dokona zmian, bo inaczej będziemy mie-

W 2021 r. głównym motorem oży-

Grupa Azoty, Lotos czy JSW. W ze-

Niemcy, a ich udział jeszcze wzrósł

ale jeśli rzeczywiście chcemy, by polska gospodarka – zmasakrowana przez pandemię COVID-19 – szybko wróciła na ścieżkę rozwoju i goniła
rozwinięte państwa Zacho-
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li „socjalizmie bis, witaj!”. A przecież

wienia gospodarczego w Polsce bę-

szłym roku Polska odnotowała re-

– do 28,9 proc. z 27,7 proc. w 2019

ktoś musi zapracować, żeby moż-

dzie eksport. Możemy liczyć na

kordową nadwyżkę w handlu zagra-

r. Z kolei w styczniu 2021 r. sięgnął

na było to państwo z czegoś

około 4-proc. wzrost PKB, a zwyżka

nicznym towarami (eksport, liczony

28,2 proc. w porównaniu z 27,8 proc.

eksportu przekroczy 6 proc. W gru-

w cenach stałych, spadł mniej niż

rok wcześniej. W styczniu tego roku

pie firm, które wypracowują za gra-

import). Zdecydowana większość

wśród głównych partnerów han-

nicą najwyższe przychody, prym

naszego eksportu trafiła do kra-

dlowych Polski odnotowano spadek

wiodą spółki z udziałem Skarbu

jów Unii Europejskiej. Największym

eksportu do Wielkiej Brytanii oraz

Państwa: PKN Orlen, KGHM, PGNiG,

odbiorcą towarów tradycyjnie były

Czech.  

utrzymywać...
Krzysztof BUDKA
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Tak powinien wyglądać reset

i nowe otwarcie
Jeśli rząd poważnie myśli o podatkowym resecie i uczynieniu PIT
bardziej sprawiedliwym, powinien ten system zbudować od nowa, dążąc
do maksymalnego uproszczenia rządzących nim reguł oraz wprowadzić
powszechność opodatkowania. Skoro w tym momencie nie ma szans
na całkowitą likwidację PIT, to odpowiedni dobór stawek, kwoty wolnej
i podatku solidarnościowego pozwoliłby na zbudowanie przejrzystego,
prostego i sprawiedliwego systemu opodatkowania osób fizycznych
– zarówno pracowników najemnych, jak i małych przedsiębiorców. Marek KUTARBA

M

imo że od zapowiedzi

wiemy. Najbardziej prawdopo-

niewielkich dochodach (mówi się,

podatkowego

dobne jest, że dotyczy to jedynie

że na reformie stracą takie oso-

emerytur najniższych.

by, które zarabiają na poziomie

resetu

w ramach tzw. Nowe-

go Ładu upłynął już jakiś czas,
nadal nie wiadomo, na czym ten
reset miałby polegać. Nieustająco mówi się właściwie jedynie
o tym, że w ramach tego zakrojonego na szeroką skalę programu reform miałaby wzrosnąć kwota wolna od podatku.
Minister finansów potwierdził
ostatnio, że jej podniesienie do
30 tys. zł jest jedną z opcji branych pod uwagę, chociaż od
razu dodał, że bardziej praw-
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79
mld zł

wyniósł
należny PIT
za 2019 r.
przy zadeklarowanych
dochodach
na poziomie
983 mld zł.

Pewne natomiast jest to, że
dla lepiej – co wcale nie ozna-

średniej płacy, czyli ok. 5 tys. zł
miesięcznie).

cza, że bardzo dobrze – zarabia-

Jedno jest pewne: mimo obie-

jących Polaków obciążenia wzro-

cywanej obniżki podatków (dla

sną. Coraz częściej słyszy się np.

najbiedniejszych

o likwidacji (częściowej lub cał-

budżet państwa na pewno na

kowitej) odliczenia składki zdro-

tych zmianach nie straci. Nie ma

wotnej – to ruch, który zresztą już

też co liczyć na gruntowną zmia-

wcześniej przewidywałem, pisząc

nę systemu opodatkowania PIT.

o tym, co moim zdaniem w pro-

Planowane nowe transfery po-

gramie reformy może się zna-

datkowe o charakterze socjalnym

leźć. Prawie pewne wydaje się

bynajmniej przepisów podatko-

podatników),

też wprowadzenie naliczania tej

wych nie uproszczą. Wręcz prze-

dopodobna jest kwota wolna

składki dla przedsiębiorców od

ciwnie. System stanie się jeszcze

na poziomie 15–20 tys. zł. Na-

rzeczywistego dochodu, a nie jak

bardziej zagmatwany, niż ma to

dal jednak nie wiadomo, czy dla

ma to miejsce obecnie, od docho-

miejsce obecnie.

wszystkich podatników.

du deklarowanego. A to oznaczać

Po pierwsze: uprościć

W grze wciąż pozostaje też

będzie gwałtowny wzrost wyso-

zwolnienie z PIT emerytur. Czy

kości tego obciążenia dla wielu

Tymczasem problemem pol-

wszystkich – tego też jednak nie

małych firm i podatników o raczej

skiego systemu PIT (podob-
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nie zresztą, jak w wielu innych

litycznej, na którą polskich poli-

zbudowanie systemu PIT od

to 8,78 proc.). Gdyby zatem za-

krajach unijnych) jest przede

tyków na razie najwyraźniej nie

nowa, jest w ogóle możliwy?

miast płacić podatek według

wszystkim

nadmierne

stać. Mimo że na takiej przebu-

Zdecydowanie tak.

skali, wszyscy podatnicy zapłacili

skomplikowanie wynikające z re-

dowie (o ile przebudowany był-

Spójrzmy na wyniki rozlicze-

według jednej stawki, jego staw-

alizacji – poprzez podatki – po-

by też system świadczeń so-

nia za 2019 r. Należny PIT wy-

ka mogłaby wynosić tylko 8 proc.

pulistycznych celów politycz-

cjalnych) podatnicy wcale nie

niósł około 79 mld zł przy zade-

Dziś stawki skali podatkowej to 17

nych, źle pojętego solidaryzmu

musieliby stracić.

klarowanych przez podatników

i 32 proc., a podatku liniowego 19

PIT dochodach na poziomie nie-

proc.

jego

społecznego oraz traktowania
ich jako narzędzia transferów
społecznych. Nie taka jest tymczasem rola podatków.

Po drugie:
zbudować od nowa

mal 983 mld zł. A zatem podatek

Trzeba byłoby jednak zre-

wyniósł około 8 proc. dochodów

zygnować z ulg i odliczeń, co na

Czy jednak prawdziwy reset

wszystkich Polaków (Minister-

pewno nie spotkałoby się ze zro-

w podatkach, rozumiany jako

stwo Finansów podaje, że jest

zumieniem. Ulgi łatwo się bo-

Prosty system
podatkowy nie
musiałby oznaczać rezygnacji
z niektórych
słusznych programów rządowych, takich
jak wyłączenie
z zakresu PIT
osób młodych
(wprowadzone) i emerytów
(planowane).

wiem rozdaje. Znacznie trudniej

cjalnych”, takich jak ulga proro-

je odebrać.

dzinna. Z własnej kieszeni trzeba

Jak podkreśla resort finansów,

byłoby też pokryć koszty ubez-

w wyniku ulg rzeczywista stawka

pieczenia społecznego (od do-

podatku dla podatników z pierw-

chodu w 2019 r. odliczono z tego

szego przedziału skali (dochody

tytułu 83,1 mld zł) oraz składki

poniżej 85 258 zł) to tylko 7,34

zdrowotnej (odliczenia od podat-

proc. W tej grupie jest ponad 24,2

ku z tego tytułu to w 2019 r. po-

mln podatników z łącznymi do-

nad 65,7 mld zł).

chodami na poziomie blisko 616

Stąd kurczowe trzymanie się

mld zł. Dla podatników opodat-

tzw. progresji podatkowej, która

kowanych według stawki 32 proc.

polega – w dużym skrócie – na

nie – rolą podatków jest dostar-

taka realna stopa opodatkowania

tym, że im więcej podatnik za-

czanie środków na realizację za-

to 15,7 proc. (jest ich nieco ponad

rabia, tym większą procentowo

dań, które jako społeczeństwo

1,2 mln osób). Takie właśnie są

część swoich dochodów powinien

powierzyliśmy państwu. Podatki

tzw. efektywne stawki opodatko-

oddawać państwu w formie po-

są sprawiedliwe wtedy, gdy pła-

wania w Polsce, gdy podatek pła-

datków.

cimy je wszyscy. Nawet jeśli póź-

cony jest według skali.

Czy nam się to podoba, czy

Progresja niejedno ma imię

niej pieniądze te miałyby do nas

Przy okazji warto zauważyć,

wracać w formie transferów spo-

że dla blisko 700 tys. podatników

łecznych (takich jak np. 500+),

opodatkowanych liniowym PIT

progresję można byłoby osią-

realizowanych jednak już poza

efektywna stawka podatku wy-

gnąć znacznie prościej niż kon-

systemem podatkowym.

niosła około 17,3 proc. (jest za-

struując

Warto jednak zauważyć, że taką

skomplikowane

ska-

Rozbudowanie pozapodatko-

tem wyższa niż przy opodatko-

le podatkowe, np. rozszerzając

wych elementów sprawiło, że PIT

waniu stawką 32 proc. ze skali).

zakres tzw. podatku solidarno-

jest dziś dla przeciętnego oby-

Ale ta grupa podatników prak-

ściowego (nie wiadomo, dlacze-

watela mało przejrzysty, a często

tycznie nie może korzystać z ulg

go nazywanego w Polsce dani-

kompletnie niezrozumiały. Co do

i odliczeń (poza oczywiście takimi

ną). Dziś taki dodatkowy podatek

tego nie ma chyba żadnych wąt-

jak odliczenie składek czy ulga na

płacony jest od odchodów po-

pliwości. Spójrzmy na obowiązu-

badania i rozwój). Podatek liniowy

wyżej 1 mln zł i wynosi 4 proc. od

jącą obecnie ustawę o PIT. Lista

uważany jest jednak przez wie-

nadwyżki ponad tę kwotę.

przychodów zwolnionych z po-

lu za „niesprawiedliwy społecz-

Równie dobrze można byłoby

datku obejmuje obecnie blisko

nie”, bo chociaż każdy oddając

sobie wyobrazić, że polski system

200 pozycji. Z kolei lista wydat-

państwu taką samą część swoich

PIT składa się z podatku liniowe-

ków, których przedsiębiorca nie

dochodów płaci nominalnie tym

go w wysokości np. 5 proc. płaco-

może odliczyć od przychodów,

więcej, im więcej zarabia, to jed-

nego jednak od dochodów wyż-

mimo że te są związane z jego

nak bardziej odczuwalny jest on

szych od płacy minimalnej (lub

działalnością, to już blisko 100

dla mniej zarabiających.

np. jej połowy czy jednej czwar-

pozycji. W ostatnich latach tych

Co więcej, likwidacja wszyst-

tej, ale za to bez ulg i zwolnień)

właśnie dwóch elementów doty-

kich ulg i zwolnień podatkowych

oraz dodatkowego podatku soli-

czy najwięcej sporów z fiskusem.

spowodowałaby, że liczne grono

darnościowego, płaconego przez

Prawdziwy reset w podatkach

podatników, którzy dziś nie płacą

podatników osiągających okre-

nastąpi zatem dopiero wówczas,

żadnego podatku, musiałoby za-

ślone poziomy dochodów. Jakie

gdy ktoś odważy się zbudować

cząć ten podatek płacić (co, gwo-

– to oczywiście kwestia do dys-

system PIT zupełnie od nowa,

li ścisłości, byłoby jak najbardziej

kusji. Ale można wyobrazić sobie,

maksymalnie go upraszczając.

sprawiedliwe), tracąc przy tym

że taki podatek wynosi np. dodat-

To niestety wymaga odwagi po-

na „podatkowych transferach so-

kowe 0,5 proc. za każde kolejne
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Polityka fiskalna

100 tys. zł przychodów (a za-

słusznych, moim zdaniem, pro-

nie zostały jeszcze otrzymane.

tem np. 0,5 proc. od nadwyżki

gramów rządowych, takich jak

Już sam fakt wystawienia faktu-

powyżej 100 tys. zł przychodu

wyłączenie z zakresu PIT osób

ry zobowiązuje przedsiębiorcę

rocznie, 1 proc. powyżej 200 tys.

młodych (wprowadzone) i eme-

do zapłacenia podatku, nawet

itd.) albo dowolną inną kwotę.

rytów (planowane). Wystarczy-

jeśli pieniądze do niego jeszcze

łoby przecież, żeby podatnikami

nie wpłynęły. Co więcej – trze-

PIT były wyłącznie osoby w wie-

ba je zapłacić, nawet gdy opóź-

Jeśli już chcemy być prorodzin-

ku np. od 26 do 65 lat (może to

nienia są kilkumiesięczne, a na-

ni i komplikować system, to do-

oczywiście budzić pewne za-

wet wtedy, gdy pieniędzy nigdy

datkowo progresja taka mo-

strzeżenia natury konstytucyj-

nie udało się odzyskać.

głaby być wzmocniona przez

nej, chociaż z drugiej strony, jak

Co prawda po trzech mie-

wprowadzenie podatku rodzin-

widać, dotychczas nie były one

siącach spóźnienia po stronie

nego, a zatem np. ilorazu ro-

przeszkodą do wprowadzania

kontrahenta można skorzystać

dzinnego. W tym systemie suma

takich preferencji).

z tzw. ulgi na złe długi i odli-

A może iloraz rodzinny?

dochodów rodziny dzielona jest
przez liczbę osób pozostających
w jednym gospodarstwie do-

czyć sobie takie nieuregulowa-

Po trzecie:
potrzeba odwagi

ne płatności, jednak nie zmienia
to faktu, że dziś z powodu takiej

To oczywiście tylko zarys pew-

regulacji przedsiębiorcy niejako

go podzielonego dochodu po-

nego pomysłu, a nie gotowy

kredytują budżet państwa.

datek mnożony jest przez liczbę

program. Pokazuje on jednak,

Jest to rozwiązanie zupeł-

tych osób (tak jak dzieje się to

że można myśleć – o ile ma się

nie anachroniczne i niespra-

dziś przy wspólnym rozliczeniu).

nieco odwagi – o prawdziwym

wiedliwe dla tej grupy podatni-

Przy trójce dzieci kwota zwolnio-

resecie podatkowym i nowym

ków – szczególnie dla małych

na z podatku na poziomie mi-

otwarciu, rozumianym jako zbu-

firm, których w przypadku bra-

nimalnej płacy rosłaby zatem

dowanie tego systemu od pod-

ku płatności za fakturę często

pięciokrotnie. Gdyby taka kwota

staw. Wymagałoby to dokład-

zwyczajnie nie stać na zapła-

była na poziomie połowy obec-

nego zaplanowania i wyliczeń.

cenie wynikających z niej po-

nej płacy minimalnej (2800 zł

Tak, aby suma zysków i strat po

miesięcznie), to kwota wolna od

stronie podatników się zrów-

podatku dla pięcioosobowej ro-

noważyła. Trzeba bowiem pa-

dziny wyniosłaby 84 tys. zł (5 x

miętać, że w systemie bez ulg

1400 zł x 12 miesięcy).

i zwolnień podatnicy musie-

mowym, a wyliczony od takie-

W takim systemie progre-

liby z własnej kieszeni pokryć

sja dotyczyłaby faktycznie osób

np. odliczane dziś od podatku

bardzo dobrze (jak na polskie

składki zdrowotne. A w 2019 r.

warunki) zarabiających. Równo-

odliczyliśmy z tego tytułu – jak

cześnie nawet dla tej grupy po-

już wspomniałem – niemal 68

datki PIT byłyby na tyle niskie,

mld zł (to tak, jakbyśmy musieli

że nie zniechęcałyby podatni-

zapłacić dodatkowy 9-proc. po-

ków do zwiększania swojej ak-

datek). Jest to jednak możliwe.

Uproszczanie i obniżanie podatków
– o czym przekonują nie tylko polskie
doświadczenia – przynosi zazwyczaj
wzrost, a nie
spadek wpływów podatkowych.

zwoliłby na zbudowanie przej-

bardziej politycznie efektyw-

nesu, szczególnie tego małe-

datków. A trzeba pamiętać, że

rzystego, prostego i sprawiedli-

ne niż zapewnienie prostego

go, często zapomina się o jednej

najczęściej nie chodzi w tym

wego systemu opodatkowania

systemu z niskimi podatkami.

dość istotnej różnicy w opodat-

przypadku o sam PIT, ale także

osób fizycznych; zarówno pra-

I to pomimo tego, że

kowaniu przedsię-

o wynikający z faktury VAT. VAT,

cowników najemnych, jak i ma-

obniżanie podatków

biorców oraz pozo-

który obciąża zazwyczaj wła-

łych przedsiębiorców (sensowne

– o czym przeko-

stałych podatników

śnie małych przedsiębiorców,

byłoby przy tym, aby PIT objęte

nują nie tylko pol-

PIT. Dziś jest tak, że

którzy najczęściej nie mają na

były wyłącznie działalności jed-

skie doświadczenia

osoba, która zarabia

tyle wysokich kosztów (wydat-

noosobowe). Zakończyłoby to

– przynosi zazwy-

na podstawie umo-

ków), by kwotę VAT do zapłaty

też bezsensowne spory z fisku-

czaj wzrost, a nie

wy o pracę czy umo-

w znaczący sposób obniżyć. To

sem o zwolnienia i ulgi.

spadek

wy cywilnoprawnej,

takie firmy są z reguły rzeczy-

musi zapłacić po-

wistymi płatnikami VAT.

Poszukiwanie takich lub podobnych rozwiązań, które uprościłyby

system

podatkowy,

wpływów

podatkowych.

A co
z przychodem
należnym?

Należałoby
wprowadzić
dla wszystkich
podatników
PIT jednakowe
zasady związane
z uznawaniem
przychodów
za należne.

datek dopiero wte-

Dlatego warto byłoby przy

dy, gdy pieniądze

okazji podatkowego resetu po-

trafią na jej konto.

myśleć

tywności zawodowej i nie skła-

Jesteśmy przekonani, że sko-

niały do ucieczki w szarą strefę.

ro w tym momencie nie ma

czyniąc przy tym pobór podat-

Przede wszystkim jednak sys-

szans na całkowitą likwidację

ku tańszym, niestety nie cieszą

tem ten byłby prosty i zrozu-

PIT (co w przeszłości kilkakrot-

się jednak dużym zaintereso-

inaczej.

niu dla wszystkich podatników

miały dla podatników.

nie zapowiadano), to odpowied-

waniem ani rządzących, ani po-

warto poruszyć jeszcze jedną

Przepisy mówią o tym, że po-

PIT jednakowych zasad związa-

Przy tym nie musiałoby to

ni dobór stawek, kwoty wolnej

datników. Rozdawanie podat-

kwestię. Przy rozważaniach do-

datek trzeba zapłacić od przy-

nych z uznawaniem przycho-

oznaczać rezygnacji z niektórych

i podatku solidarnościowego po-

kowych przywilejów jest dużo

tyczących opodatkowania biz-

chodów należnych, chociażby te

dów za należne.
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Propozycja niższej stawki VAT

procent

dla gastronomii

Zdaniem Związku Przedsiębiorców i Pracodawców obniżenie w gastronomii
VAT do 5 proc. w momencie zniesienia lockdownu pomogłoby branży
w wyjściu z głębokiej zapaści.
Tomasz CUKIERNIK

P

odatki

stanowią

prowadzenia

koszt

podatku VAT na usługi gastro-

Zdaniem ZPP to przyczyniło-

przedsię-

nomiczne i cateringowe z 20 do

by się do uproszczenia systemu

biorstwa, czyli HAMU-

9 proc. Niemcy zrobiły znacznie

stawek VAT i pozytywnie wpły-

JĄ rozwój. Tak, są potrzeb-

więcej, bo stawki VAT 19 i 7 proc.

nęłoby na przejrzystość, co zna-

ne na wojsko, policję etc, ale

na wszystkie produkty i usłu-

cząco przyczyniłoby się do po-

małe – MINIMALNE. Każdy

gi obniżyły odpowiednio do 16

prawy warunków prowadzenia

podatek osłabia przedsiębior-

i 5 proc.

działalności gospodarczej w sek-

stwo, a słabe przedsiębiorstwo

gastrono-

torze usług gastronomicznych,

zatrudnienie

miczna jest coraz bardziej za-

stanowiących ważną grupę mi-

i słabe pensje – tę oczywistą

dłużona. Szacuje się, że z po-

kroprzedsiębiorców oraz ma-

prawdę napisał na Facebooku

wodu

zamknięto

łych i średnich przedsiębiorców.

nie profesor ekonomii, tylko

25 proc. restauracji, a pracę stra-

Ponadto opodatkowanie wszyst-

znany podróżnik i publicysta

ciło ponad 200 tys. osób. Dlate-

kich

Wojciech Cejrowski. W ostrych

go już w czerwcu 2020 r. Cezary

jednolitą stawką VAT ułatwiło-

Kaźmierczak, pre-

by korzystanie z przepisów pra-

zes Związku Przed-

wa podatkowego i prawidłowe ich

siębiorców i Pra-

stosowanie w praktyce gospo-

codawców, w liście

darczej oraz wyeliminowałoby

do premiera Ma-

ewentualne praktyki wykorzy-

teusza

Morawiec-

stywania nadużyć w tym zakresie.

kiego

proponował

Przedsiębiorcy z ZPP postulu-

wprowadzenie jed-

ją, by ta jednolita stawka VAT na

nolitej stawki VAT

wszystko w gastronomii została

na wszystkie usłu-

ustalona na poziomie 5 proc. Bez

gi gastronomiczne

dwóch zdań to dobre rozwiązanie.

(aktualnie w branży

Zauważyła to nawet wiceminister

istnieją trzy stawki

rozwoju, pracy i technologii Olga

VAT: 5, 8 i 23 proc.).

Semeniuk. – Obniżka VAT dla

„Wiele

restauracji

gastronomii pozytywnie wpłynie

stoi nad krawędzią.

na dotkniętą pandemią branżę –

Kuchnia to bardzo

powiedziała w marcu br. podczas

tego podatku, szczególnie wła-

ważna część naszego dziedzic-

wywiadu w Polskim Radiu. Mówi-

śnie w branży gastronomicz-

twa i kultury. Pamiętam, że jak

ła też, że odpowiedni projekt jest

nej. Chorwacja obniżyła stawkę

w 1996 r. wróciłem do Polski,

konsultowany. Na kanwie tej wy-

VAT na produkty związane z tu-

to w Polsce było może kilkana-

powiedzi posłowie Koalicji Oby-

rystyką z 20 do 5 proc. W Cze-

ście miejsc na europejskim po-

watelskiej złożyli interpelację do

chach zmniejszono do 10 proc.

ziomie – dzisiaj jest ich co naj-

Ministerstwa Finansów. Jednak

VAT na m.in. usługi gastrono-

mniej kilkaset, a Warszawa czy

w odpowiedzi wiceminister finan-

miczne, noclegowe i kulturalne.

Kraków stały się jednymi z eu-

sów Jan Sarnowski jednoznacz-

Rząd Belgii obniżył stawkę VAT

ropejskich stolic kulinarnych.

nie stwierdził, że rząd nie pracu-

od posiłków w restauracjach

Polscy restauratorzy i kucha-

je nad obniżeniem podatku VAT

i usług cateringowych z 12 do 6

rze

odbudo-

do 5 proc. w gastronomii. Resort

proc. Austria wprowadziła obni-

wują totalnie zniszczoną przez

negatywnie ocenił także posel-

żoną do 5 proc. stawkę VAT dla

komunistów polską gastrono-

ski projekt ustawy przewidujący

cateringu, turystyki oraz sekto-

mię. Szkoda to stracić i cofnąć

czasowe obniżenie stawki VAT do

ra kulturalnego. Bułgarski rząd

się o dekadę” – pisał Kaźmier-

5 proc. w gastronomii. Argumen-

podjął decyzję o zmniejszeniu

czak.

towano, że zmiana spowodowa-

oznacza

słabe

Polska

słowach dodał, że
polski rząd, który
nadmiernie podnosi
podatki, tego nie rozumie.

Europa obniża
Choć

akurat

VAT

działa nieco inaczej,
to mechanizm ten
rozumieją

politycy

wielu państw, którzy
– by pomóc różnym
branżom

dotknię-

tym przez pandemię

COVID-19

–

Polska branża
gastronomiczna
jest coraz bardziej
zadłużona.
Szacuje się,
że z powodu
lockdownu
zamknięto 25 proc.
restauracji,
a pracę straciło
ponad 200 tys.
osób.

wprowadzili obniżki
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branża

lockdownu

konsekwentnie

usług

gastronomicznych
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łaby zmniejszenie dochodów bu-

godzenie negatywnych skutków

usług gastronomicznych zaczy-

stu zatrudnienia. Jednocześnie

byłby to koszt 500 mln zł, jeśli

„socjalistyczny pomysł antygo-

dżetu państwa o około 1,47 mld zł

kryzysu związanych ze zmniej-

na rosnąć, po czym zatrzymuje

wpływy podatkowe z tego tytu-

obniżkę wprowadzono by na rok.

spodarczej władzy”. Właściciele

w skali roku.

szeniem zatrudnienia w sekto-

się na niższym niż wcześniej po-

łu spadły o 2,4 mln euro. No ale

W ciągu tygodnia-dwóch będzie

przede wszystkim domagają się

rze

gastronomicznych.

ziomie równowagi. Odzwiercie-

który właściciel restauracji za-

pewnie finalna decyzja pana pre-

jednego: zniesienia zakazu pro-

Zaproponowana w analizie ob-

dlenie późniejszego wzrostu cen

trudniałby nowych pracowni-

miera w tej sprawie – mówi pre-

wadzenia lokali gastronomicz-

ZPP odpowiada, że omawiany

niżka VAT podnosi poziom za-

widzimy również w późniejszym

ków w sytuacji lockdownu? Jed-

zes Kaźmierczak.

nych, ponieważ sprzedaż wy-

instrument może być nie tylko

trudnienia w sektorze o 4,85 proc.

odbiciu spadku dochodów VAT

nak ZPP podkreśla, że „wbrew

skuteczny, lecz również – w ska-

w 2022 r. Trzecim ka-

ze sprzedaży usług

li wydatków na ratowanie go-

nałem jest efekt do-

gastronomicznych”.

spodarki – tani, ponieważ przy-

chodowy, który wy-

taczane

nika z pojawienia się

Odbudować branżę

w

dyskusji

szacunki

usług

Opodatkowanie
wszystkich usług
gastronomicznych
jednolitą stawką
VAT ułatwiłoby
korzystanie
z przepisów prawa
podatkowego.

najbardziej

łącznie na wynos i z dowozem nie

pojawiającym się w przestrze-

sensownie byłoby wprowadzić

gwarantuje utrzymania rentow-

ni publicznej opiniom istotą tej

obniżkę w momencie odmroże-

ności prowadzenia działalności

zmiany nie jest zwiększenie po-

nia gastronomii. – Gdyby w maju

gospodarczej. – Dla mnie rozwią-

pytu na usługi gastronomiczne

gastronomia została odmrożo-

zaniem sytuacji jest umożliwienie

dził, że obniżka podatku

w

poziomie 1,2-1,5 mld zł odnoszą

domowych

się do dochodów budżetowych

kowego zasobu go-

z VAT w gastronomii w 2019 r.,

tówki. Skutkiem tego

a więc wartości w tej chwili zupeł-

nastąpi wzrost kon-

nie niereprezentatywnej. Mając

sumpcji innych dóbr,

to na uwadze, Związek przygo-

jak

tował własną analizę ekonome-

oszczędności gospo-

tryczną, która została opubliko-

darstw

wana 6 kwietnia br. W zależności

które w późniejszym okresie

w Niemczech nie przełożyło się

9 kwietnia prezes ZPP Ceza-

od przyjętego spadku obrotów

przełożą się na niewielki wzrost

na obniżenie cen dla konsumen-

ry Kaźmierczak rozmawiał na

w gastronomii w 2020 r. koszt ten

inwestycji w gospodarce na po-

tów. Podobnie we Francji obniże-

ten temat z premierem Mate-

mieścić się może w granicach od

ziomie 0,01 proc.

i

dodat-

zwiększenie
domowych,

zdaniem

stwier-

Wiceminister
Sarnowski

kosztów jego wprowadzenia na

gospodarstwach

Jego

przez obniżenie cen. Dzięki niż-

na, to zbankrutuje 30 proc., ale

nam funkcjonowania. Moje sta-

w

handlu

szej stawce VAT zyskaliby re-

w tym pierwszym okresie bar-

nowisko jest proste: mam osiem

żywnością

spowo-

stauratorzy, których działalności

dzo duży popyt wymusi podaż.

stolików, proszę pozwolić mi za-

dowała obniżki cen

po otwarciu stałyby się znacz-

To będzie jedna z dźwigni, która

jąć cztery. Nie chcę żadnego

tych towarów, ale

nie bardziej rentowne, co umoż-

będzie mogła podnieść ten biz-

bonu gastronomicznego, nic nie

w przypadku takich

liwiłoby im odbudowę mimo niż-

nes. Druga: mamy nadzieję, że

oczekuję, chciałbym po prostu

usług jak gastro-

szych obrotów”.

pomogłoby to 5 proc., które by

możliwie normalnie funkcjono-

bardzo zwiększyło rentowność,

wać – mówi w serwisie mambiz-

nomia czy hotelarstwo obniżenie VAT

Nie dla bonu

nie stawki podatku na usługi ga-

uszem Morawieckim, który nadal

350 do 700 mln zł, przy czym

ZPP konkluduje, że w tym

stronomiczne z 19,6 proc. do 5,5

się waha. – Ministerstwa Finan-

jako średnią wartość należałoby

konkretnym sektorze zapropo-

proc. miało niewielki wpływ na

sów i Rozwoju popierają nas. Pre-

uznać około 500 mln zł.

nowana obniżka VAT jest bar-

ceny we francuskich restaura-

mier był w niewłaściwym prze-

Obniżka VAT jako element ła-

dzo skutecznym narzędziem do

cjach, barach i kawiarniach, które

konaniu, że koszt zmian wyniesie

godzenia negatywnych sektoro-

krótkookresowej walki z kryzy-

– co prawda – spadły, ale zaled-

2 mld zł. Mam nadzieję, że to się

wych skutków spowodowanych

sem w sektorze. Z kolei „w dłuż-

wie o 1,46 proc., a w ogóle nie za-

udało obalić. Przedstawiliśmy

spadkiem sprzedaży wywoła-

szym okresie średnia cena brutto

uważono efektu w postaci wzro-

wyliczenia. W najwyższej wersji

5-proc. stawka VAT na gastronomię pomogłaby wyjść
z zapaści zarówno restauratorom prowadzącym
działalność
na bydgoskim
rynku, jak
i w całej
Polsce.

bo przecież cen nikt nie obni-

nes.pl Mariusz Prengel z restau-

ży. Większa marża spowoduje,

racji Kraftowa w Szczecinie.

że branża szybciej mogłaby się

Także zdaniem prezesa Kaź-

podnieść z długów – stwierdza

mierczaka obniżka VAT do 5

szef ZPP.

proc. jest lepszym pomysłem

Sama branża nie liczy na

niż bon, bo jest to prostsze i tań-

obniżkę podatku ani nie wie-

sze rozwiązanie, nie generu-

rzy nawet w skuteczność in-

je żadnej biurokracji ani nie ma

nej propozycji – wprowadze-

konieczności interpretacji prawa.

nia bonu gastronomicznego na

Jednak pojawiają się różne za-

wzór bonu turystycznego. Kon-

grożenia, które mogą udarem-

federacja określiła bon epitetem

nić obniżkę podatku. – Nastąpiło

nym lockdownem i pogorsze-

straszne nagromadzenie jakichś

niem nastrojów konsumenckich

dziwnych

działałaby na gospodarkę trze-

nio przeciwko temu wystąpi-

ma kanałami. Pierwszym z nich

ła Biedronka, bo twierdzi, że to

jest wzrost konsumpcji gospo-

uszczupli im wpływy. Jakiś ab-

darstw domowych o 0,16 proc.

surd – mówi Kaźmierczak. Jest

lobbystów.

Ostat-

w 2022 r. i wzrost PKB o 0,10 proc.

też niebezpieczeństwo politycz-

w 2022 r. bezpośrednio związany

ne. – Obawiam się, że opcja po-

ze spadkiem ceny brutto usług

lityczna zwycięży nad zdrowym

gastronomicznych o 4,32 proc.

rozsądkiem. To największe za-

i wzrostem sprzedaży usług ga-

grożenie. Poprzez bon politycy

stronomicznych o 6,62 proc.

będą chcieli pokazać, że znowu

rocznie. Drugim kanałem, szcze-

coś dają. Część społeczeństwa

gólnie istotnym z perspekty-

myśli, że oni rzeczywiście dają,

wy utrzymania względnie dobrej

a pieniądze biorą z kosmosu –

koniunktury gospodarki, jest ła-

ubolewa prezes ZPP. 
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Nowe rozporządzenie

Więcej czasu
na złożenie
sprawozdania

Jednostki spoza sektora finansów publicznych dostały
trzy dodatkowe miesiące na przygotowanie sprawozdań
finansowych za rok 2020. Zatem w większości
przypadków trzeba to będzie zrobić do końca czerwca.
Na zatwierdzenie sprawozdania większość firm będzie
miała czas do 30 września, a na złożenie go w KRS
do 15 października 2021 r.
Marek KUTARBA

T

uż przed upływem cza-

Komitet Standardów Rachunko-

nie zmieniające rozporządze-

jednostki, dla których rok obro-

podmioty, w tym także firmy

normalnie powinno nastąpić nie

su na sporządzenie spra-

wości przygotował projekt nowe-

nie w sprawie określenia innych

towy pokrywa się z rokiem ka-

prywatne.

później niż trzy miesiące po dniu

wozdań finansowych za

go standardu dotyczący tej kwe-

terminów wypełniania obowiąz-

lendarzowym. Krótko mówiąc,

rok 2020 składanych w 2021 r.

stii – „Kontynuacja działalności

ków w zakresie ewidencji oraz

przepisy te, tradycyjnie już, wy-

minister finansów wydał rozpo-

oraz

rządzenie, które wydłuża termi-

jednostek przy braku

ny związane z przygotowaniem,

kontynuowania dzia-

zatwierdzeniem i złożeniem ta-

łalności”.

kich sprawozdań.

standardu, na który

w zakresie sporzą-

rachunkowość

Dodajmy,

Na potrzeby
przesunięcia
terminów
związanych
z przygotowaniem
sprawozdań nowe
przepisy podzieliły
zobowiązane
do tego jednostki
na dwie grupy.

dano w ostatniej chwili.

bilansowym (czyli najczęściej do

O miesiąc lub trzy

końca marca, jeżeli rok obrotowy

Na potrzeby przesunięcia termi-

jest taki sam jak kalendarzowy).

Początkowo nowe przepisy

nów związanych z przygotowa-

W przypadku jednostek, dla któ-

udostępnie-

miały dotyczyć wyłącznie or-

niem sprawozdań i ich składa-

rych rokiem obrotowym jest rok

nia i przekazania

ganizacji non profit oraz sektora

niem nowe przepisy podzieliły

kalendarzowy, oznacza to prze-

do właściwego re-

publicznego. Jednak pod wpły-

zobowiązane do tego jednostki

sunięcie terminu sporządzenia

jestru, jednostki lub

wem argumentów ze strony

na dwie grupy. W pierwszej zna-

sprawozdania z 31 marca 2021 r.

organu

sprawoz-

środowisk księgowych podno-

lazły się podmioty prywatne oraz

odpowiednio na 30 czerwca oraz

dań lub informa-

szących, że przedłużono termin

organizacje non profit. W drugiej

30 kwietnia 2021 r.

cji) zostało podpi-

na składanie rocznych zeznań

jednostki sektora publicznego.

sane 26 marca tego

podatkowych (CIT, zeznania PIT

Przedłużenie terminu odpo-

przedłużany jest także termin

roku, a w Dzienni-

nadal składane są w normal-

wiednio o trzy miesiące (jed-

na zatwierdzenie sprawozdania

ku Ustaw ukazało

nym terminie), a terminu na

nostki prywatne i organizacje non

finansowego, który normalnie

się trzy dni później

sprawozdania nie – co powo-

profit) lub o miesiąc (jednost-

wynosi sześć miesięcy od dnia

dzenia, zatwierdzenia,

To dobra wiadomość dla firm,

przyjdzie nam jesz-

bo przygotowanie sprawozdania

cze chwilę poczekać,

za pierwszy rok pandemii nie jest

bo jego konsultowa-

łatwe. I to nie tylko z uwagi na bra-

nie ma zakończyć się

ki kadrowe spowodowane choro-

dopiero 4 maja 2021 r.

bami osób z działów księgowych

Ma on zatem szansę

oraz nowy system pracy zdalnej,

stać się standardem

ale także dlatego, że w tym roku

obowiązującym naj-

szczególnie dokładnie musi być

wcześniej pod koniec

(poz. 572). Nato-

duje niespójność tych regula-

ki sektora publicznego) dotyczy

bilansowego, czyli – dla jed-

rozważona i opisana w dokumen-

maja tego roku.

miast w życie we-

cji oraz wcale nie ułatwia pracy

zamknięcia ksiąg rachunkowych,

nostek, dla których rok obroto-

szło 30 marca, a zatem zaled-

działom księgowym – minister

które normalnie powinno nastą-

wy jest tożsamy z rokiem kalen-

wie jeden dzień przed upływem

finansów rozszerzył nowe prze-

pić na dzień kończący rok obro-

darzowym – upływa z końcem

tach towarzyszących sprawozdaniom zdolność firmy do kontynu-

W ostatniej chwili

owania działalności. Zagadnienie,

Nowe

mini-

terminu na sporządzenie spra-

pisy na wszystkie zobowiązane

towy oraz sporządzenia spra-

czerwca. Jak łatwo policzyć,

które stało się na tyle istotne, że

stra finansów (Rozporządze-

wozdań finansowych przez te

do sporządzania sprawozdań

wozdania

termin
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rozporządzenie

W takim samym stopniu

finansowego,

które

przedłużony

upłynie
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FELIETON

nansowego przez podatników PIT

potwierdzające, że sprawozda-

za sektora publicznego).

zobowiązanych do prowadzenia

nie spełnia wymagania przewi-

ksiąg rachunkowych.

dziane w ustawie.

Czas do października

Co istotne, zmienione ter-

Jest tak dlatego, że noweliza-

Pozostałe terminy związane ze

miny dotyczą roku obrotowe-

cja wprowadzi także ogólną za-

sprawozdaniem przedłużane są

go kończącego się po 29 wrze-

sadę (nowy art. 52 ust. 2a usta-

o 90 dni (a dla jednostek sek-

śnia 2020 r., jednak nie później

wy), zgodnie z którą podpisanie

tora publicznego o 30 dni). Do-

niż 30 kwietnia 2021, o ile termin

sprawozdania finansowego sta-

tyczy to inwentaryzacji, która

wykonania

normalnie powinna być zakoń-

kich obowiązków

czona najpóźniej do 15 stycz-

nie upłynął przed

nia, oraz sporządzenia zesta-

31 marca 2021 r.

wienia obrotów i sald kont księgi

Warto

nowi potwierdzenie, że

ta-

Odmowa złożenia
oświadczenia
będzie traktowana
jako równoważna
z odmową
podpisania
sprawozdania
finansowego.

pa-

głównej za rok obrotowy, które

miętać, że wcze-

powinno być sporządzone nor-

śniej minister fi-

malnie nie później niż 85. dnia

nansów wydłużył

po dniu bilansowym (po prze-

m.in. termin na

dłużeniu jest na to 175 dni od

złożenie zeznania

dnia bilansowego: 85 + 90).

o wysokości do-

sprawozdanie to spełnia wymagania przewidziane w ustawie.
W przypadku odmowy złożenia oświad-

D

okładnie rok temu, zapytany w jednym z wy-

działająca pod marką Grupa Inwest, której jestem pre-

wiadów o to, jaki pandemia COVID-19 będzie

zesem i założycielem, rozpoczęła projekt mieszkanio-

miała wpływ na polską branżę deweloperską,

wy w nadmorskiej miejscowości Vilanova i la Geltrú pod

odpowiedziałem, że jestem przekonany, iż chwilowy

Barceloną. Po ponad dekadzie od kryzysu na hiszpań-

rozwiązanie analogicz-

zastój podziała twórczo na cały sektor. „Mamy najniż-

skim rynku nieruchomości widać tam ogromne odbicie.

ne do obecnie obo-

sze stopy procentowe w historii. Oznacza to tańszy do-

Dlaczego nie miałyby korzystać z tego firmy z Polski?

wiązujących

stęp do kapitału, a klienci dzięki tym niskim stopom

czenia

zastosowano

przepi-

procentowym będą mieli dostęp do tańszych kredy-

– HM Factory, uczestniczy w projekcie powstania osie-

tów” – argumentowałem. Rosnąca inflacja oraz prak-

dla domów wykonanych w technologii modułowej w ra-

tycznie zerowe, a wręcz już ujemne stopy procentowe,

mach budownictwa socjalnego w Urugwaju. Pilotażowy

Roczne sprawozdanie finan-

chodu osiągnię-

podpisania

tego (straty po-

dania finansowego, tj.

do Krajowego Rejestru Sądowe-

niesionej) w roku podatkowym

konieczność

go (KRS) do 15 dni od dnia jego

(zeznania CIT). Termin dla po-

sadnienia

zatwierdzenia.

sprawoz-

pisemnego
odmowy

uza-

złożenia

powodują zwiększone zainteresowanie inwestycjami w nieruchomo-

Sprawozdanie

datników, dla których rok podat-

oświadczenia. Odmowa złoże-

ści mieszkaniowe, które jawią się jako

powinno zostać zatwierdzone

kowy zakończył się w okresie od

nia oświadczenia będzie trak-

bezpieczna przystań dla naszych

w ciągu sześciu miesięcy od dnia

1 grudnia 2020 r. do 28 lutego

towana jako równoważna z od-

oszczędności. Przystań dająca za-

bilansowego, czyli od dnia koń-

2021 r., został wydłużony do 30

mową podpisania sprawozdania

bezpieczenie przed utratą wartości

czącego rok obrotowy. Jeżeli ro-

czerwca 2021 r.

finansowego. Odmowa podpi-

naszego kapitału i dodatkowe zyski

su wymagała będzie pisemne-

z ewentualnego wynajmu.

darzowy, zatwierdzenie powinno

To nie koniec zmian

Inna nasza spółka wchodząca w skład Grupy Inwest

sów w zakresie odmowy

sowe należy następnie złożyć

kiem obrotowym jest rok kalen-

Nie ma kryzysu
– jest ekspansja

Piotr
Hofman

30 września (dla jednostek spo-

go uzasadnienia dołączonego do

Zresztą nie byłem odosobnio-

projekt został oszacowany na budo-

Środki przesuwają
się w stronę
konkretnych
inwestycji
i w większości
trafiają na rynek
nieruchomości.
Dzieje się tak
nie tylko w Polsce.

wę 80 domów, ale potencjał jest na
kilka tysięcy i 4–5 lat pracy. Zresztą od wielu lat HM Factory jest obecna na rynkach skandynawskich, gdzie
sprzedaje betonowe prefabrykaty,
z których tamtejsi deweloperzy budują osiedla.
Inwestycje zagraniczne wymaga-

nastąpić zatem do 30 czerwca,

Jest bardzo prawdopodobne,

a złożone do KRS do 15 lipca da-

że to nie ostatnia zmiana przed

Obecnie projekt ciągle jesz-

nego roku. Ale – jak już wspo-

złożeniem sprawozdań za rok

cze jest na etapie wstępnych

nieruchomości zaznaczała, że w śred-

mniałem – również te terminy

2020. Przypomnijmy, że rząd

prac przed jego przyjęciem

nio- i długookresowej perspektywie

zostały przedłużone, a zatem

22 grudnia 2020 r. upublicznił

przez rząd. Sama nowelizacja

cała ta sytuacja może wyjść branży

dla firm prywatnych i organiza-

nowelizację ustawy o rachunko-

miałaby jednak wejść w życie

na dobre. Dziś możemy już powiedzieć, że mieliśmy ra-

Rozwoju, jakimi było m.in. aktywne wspieranie polskich

cji non profit, dla których rok ob-

wości, która przewiduje przede

już po siedmiu dniach od ogło-

cję. Lokaty bankowe przestały być atrakcyjnym miejscem

firm w ekspansji zagranicznej, prowadzi takie działa-

rotowy jest taki sam jak kalenda-

wszystkim zmiany w zakresie

szenia jej w Dzienniku Ustaw.

do oszczędzania. Środki te przesuwają się więc w stro-

nia przez PFR Fundusz Ekspansji Zagranicznej. To ważne,

rzowy, będzie to odpowiednio:

podpisywania sprawozdań fi-

Wszystko wskazuje na to, że

nę konkretnych inwestycji i w większości trafiają na rynek

aby nasze przedsiębiorstwa z polskim kapitałem wycho-

30 września (zatwierdzenie) i 15

nansowych (projekt UD 154).

nowe przepisy mogłyby wejść

nieruchomości. Dzieje się tak nie tylko w Polsce.

dziły na globalny rynek i osiągały tam sukces. Budowa-

października (złożenie).

sprawozdania finansowego.

Zmiana ma polegać na umoż-

w życie jeszcze przed upływem

ny w tych przewidywaniach, bo większość ekspertów analizujących rynek

Kryzysu więc nie ma. Wręcz przeciwnie. Jako aktyw-

ją większych kapitałów, niekiedy również wsparcia państwa. Cieszymy się,
że rząd, realizując przyjęte przez premiera Mateusza Morawieckiego założenia w Strategii Odpowiedzialnego

nie polskich czempionów i polskiej marki to strategiczny

Nowe rozporządzenie wydłu-

liwieniu dokonania tej czynno-

przedłużonego terminu do spo-

ny uczestnik rynku i prezes zarządu jednej z polskich

żyło ponadto do 31 lipca 2021 r.

ści tylko przez jednego członka

rządzenia sprawozdań finan-

firm deweloperskich z dumą mogę napisać, że rysuje się

czas na przekazanie, za pomocą

zarządu wieloosobowego. Oso-

sowych za rok 2020 (czyli 30

trend, zgodnie z którym rodzime spółki deweloperskie

nien uwzględniać wsparcie dla polskiego biznesu i po-

środków komunikacji elektronicz-

ba ta musiałby jednak uzyskać

czerwca dla jednostek, dla któ-

zaczynają dywersyfikować źródła przychodów i nie tylko

moc w rozwoju przedsiębiorstw z małych do średnich,

nej, szefowi Krajowej Administra-

od pozostałych członków organu

rych rok obrotowy jest tożsamy

z sukcesem radzą sobie w kraju, ale coraz śmielej wcho-

średnich do dużych, aż wreszcie do globalnych czem-

cji Skarbowej sprawozdania fi-

wieloosobowego

z kalendarzowym).

dzą na kolejne rynki. HM Inwest SA – spółka giełdowa,

pionów.

18 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

oświadczenia

cel dla naszej gospodarki.
Proponowany obecnie tzw. Nowy Ład również powi-
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WYWIAD

Centralny Port Komunikacyjny

Kto skorzysta na inwest ycjach związanych z CPK
wego Polski. Jeśli podsumuje-

Rozruch inwestycji pod nazwą

jektu, znalezienie solidnych wy-

Centralny Port Komunikacyjny – jak zauważają niektórzy

my wszystkie warianty, to okaże
się, że nasi projektanci wytyczyli łącznie ponad 10 tys. km tras
kolejowych, co stanowi dwukrotność wszystkich autostrad i dróg

dla pasażerów, dla przewoźników

fot. Jakub Szymczuk/KPRM

Polscy wykonawcy, podwykonawcy, projektanci
i zespoły badawcze będą największym
beneficjentem inwestycji związanych z CPK.
To naturalna i geograficzna szansa dla naszych
rodzimych firm – zapewnia Mikołaj Wild, prezes
spółki Centralny Port Komunikacyjny.

Rozmawiał Robert AZEMBSKI

i dla polskiej gospodarki, unikając błędów, jakie zostały popełnione np. przy budowie lotniska
w Berlinie.
Co do master planu, prace nad

ekspresowych w Polsce.

nim trwają już teraz, mimo nie

Lada moment ruszą studia

zawsze sprzyjających okoliczno-

techniczno-ekonomiczno-śro-

ści. Musieliśmy unieważnić po-

dowiskowe (STEŚ) na pierwszych

stępowanie, ponieważ żadna ze

konawców: architektów, inspek-

700 km linii kolejowych – m.in.

złożonych ofert nie spełniła wy-

torów nadzoru i budowlańców,

na

Warszawa-CPK-

mogów formalnych. Decyzje ko-

obserwatorzy rynku – trwa już

wreszcie zaplanowanie i zakup

-Łódź-Wrocław i na sam węzeł

misji przetargowej CPK potwier-

dość długo, by nie powiedzieć:

dobrych materiałów budowla-

CPK – dla których finalizujemy

dziła Krajowa Izba Odwoławcza.

ciągnie się. Dlaczego?

nych i wyposażenia – też nie są

przetargi. Już w ubiegłym roku

Chcemy wbić „pierwszą łopa-

to zwykle działania spektaku-

zaczęliśmy inwentaryzacje śro-

tę” przed końcem 2023 r., dla-

Mam czasami wrażenie, że

odcinek

żyjemy w światach równole-

larne, nie wzbudza-

dowiskowe niezbęd-

tego działając wspólnie z pra-

głych. W pierwszym nasze dzia-

ją większego zain-

ne do uzyskania de-

cującymi już dla nas ekspertami

łania są przyjmowane z aprobatą

teresowania, ale bez

cyzji środowiskowej

zewnętrznymi,

przez światowe stowarzyszenie

nich niemożliwe jest

i lokalizacyjnej. Te

my część prac, które początko-

przewoźników lotniczych IATA.

przejście do etapu

inwentaryzacje

Wspólnie z Lotniskiem Incheon,

realizacji.

jednym z najlepszych lotnisk na

Warto zobaczyć,

świecie, pracujemy, aby wszyst-

jak wygląda to w in-

ko szło zgodnie z planem, a Unia

nych

Europejska dofinansowuje ko-

powstającego obec-

lejne przedsięwzięcia kolejowe.

nie

W świecie równoległym nato-

stern Sydney okres

miast – przygotowania do bu-

planowania i ana-

dowy sprowadzają się do „pilno-

liz trwał dziewięć lat.

wania łąki”, a na terenie inwestycji

Dla lotniska Hamad

wciąż nie ma dźwigów i koparek,

w

mimo że być tam powinny.

krajach.
lotniska

Katarze,

Dla
We-

Nasi projektanci
wytyczyli łącznie
ponad 10 tys.
kilometrów tras
kolejowych,
co stanowi
dwukrotność
wszystkich
autostrad i dróg
ekspresowych
w Polsce.

gdzie

przeprowadza-

to-

wo planowaliśmy powierzyć wy-

czą się w różnych

konawcy master planu. Mam na

częściach

Polski

myśli m.in. tzw. delimitację, czy-

i obejmują obszar

li wskazanie preferowanej lo-

równy

czterokrot-

kalizacji lotniska i prognozy ru-

ności

powierzchni

chu lotniczego, które uwzględnią

Warszawy.
W grudniu 2020 r.

jąc jednak głosy mieszkańców,

wej i jeden z najlepszych portów

wpływ pandemii COVID-19 na

którzy wcześniej chcieliby wie-

świata. Zajmuje czwarte miejsce

sektor lotniczy. Prace będą od-

funkcjono-

dzieć, na czym stoją i móc pla-

w aktualnym rankingu Skytrax,

bywały się równolegle z postę-

wać program do-

nować dalsze działania, dajemy

czyli zestawieniu najlepszych

powaniem przetargowym, które

browolnego

im możliwość wcześniejszej do-

lotnisk przesiadkowych świata.

wyłoni master plannera. Po jego

browolnej sprzedaży.

Incheon jest dla nas dodatkową

rozstrzygnięciu wykonawca do-

parą oczu podczas etapu plano-

stanie efekty tych prac do zaopi-

wania i projektowania. Będzie też

niowania, przeglądu i wdroże-

zaczął

wy-

kupu gruntów, do

proces inwestycyjny nie wyma-

którego zgłaszają się właściciele

Być może takie postrzeganie

ga aż tylu kwestii formalnych co

i użytkownicy wieczyści. Mamy

Czy podpisanie ostatnich po-

wynika z faktu, że proporcje tego,

w krajach Unii Europejskiej, opra-

już ponad 125 takich zgłoszeń.

rozumień ze stroną koreańską

wsparciem w podejmowaniu naj-

nia. Dzięki temu okres wykonania

co widać w działalności CPK, do

cowywanie master planu i pro-

Trwają oględziny, rozpoczyna-

ma szansę przyśpieszyć pro-

ważniejszych decyzji planistycz-

master planu się skróci.

tego, czego nie widać, podob-

jektowanie zajęło ponad pięć lat.

ją się negocjacje i jesteśmy go-

ces przygotowań, a jeśli tak, to

nych i pomocą w opracowaniu

ne są do budowy nowego domu.

W CPK w ciągu ostatniego

towi do składania ofert kupna.

dlaczego? Jak długo będziemy

i odbiorze specjalistycznej do-

Proszę

przedprojektowej.

stawowe dane i daty związa-

zaktualizować

pod-

Znalezienie i zakup ziemi w do-

roku przygotowaliśmy m.in. Stra-

Zazwyczaj dla inwestycji celu

czekać na wykonawcę master

kumentacji

brej lokalizacji, prace przygoto-

tegiczne Studium Lokalizacyjne,

publicznego nieruchomości są

planu?

Chcemy zaprojektować Port So-

ne z inwestycją określaną jako

wawcze i planistyczne, uzyskanie

czyli de facto studium korytarzo-

kupowane lub wywłaszczane na

Incheon to główne międzyna-

lidarność i cały węzeł kolejowo-

CPK. Ile będzie ona kosztować?

pozwoleń, przygotowanie pro-

we nowego systemu transporto-

późniejszym etapie. Rozumie-

rodowe lotnisko Korei Południo-

-drogowy w sposób optymalny

Kto i w jakiej proporcji oraz
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WYWIAD

Centralny Port Komunikacyjny

wysokości poniesie ciężar jej

szawą będzie kosztowała ok. 25

zycji, jedynie wyspy „pośrod-

w Polsce. To naturalna i geogra-

kosztów? Jak dokładniej za-

mld zł. GDDKiA planuje te inwe-

ku niczego”, lecz aby zapewnić

planowano w czasie poszcze-

stycje do końca 2029 r.

mieszkańcom regionu CPK i po-

gólne etapy realizacji? Czy

cyjnych CPK, powinny myśleć

Przewidujemy szczyt wy-

ficzna szansa dla polskich firm.

szeroko, gromadzić zasoby i za-

konawczy w 2026 r., czyli rok

Zapewniam, że – zgodnie z pra-

inwestować w stałą obecność na

przed lądowaniem pierwsze-

zostałym mieszkańcom Rzeczy-

wem – będziemy starali się je

rynku w Polsce, która przełoży

go samolotu w Porcie Solidar-

pospolitej maksymalny udział

wspierać. Cenny jest tutaj przy-

się na wzrost zatrudnienia i od-

ność. Jak wylicza firma kon-

prowadzane tutaj podatki.

sultingowa Kearney, wtedy we

planowane jest wsparcie finan-

CPK to nie tylko budowa same-

sowania kredytami lub innymi

go hubu lotniczego. To także

w korzyściach z tego przedsię-

kład Hiszpanii, która wraz z wiel-

zobowiązaniami?

stworzenie całej infrastruktu-

wzięcia.

kimi inwestycjami infrastruktu-

W ciągu najbliższych lat pro-

wszystkich projektach związa-

Zakładamy, że pierwszy etap
budowy Portu Solidarność, czy-

ry, przede wszystkim drogowej i kolejowej, prawda?

ralnymi zbudowała cały sektor

blemem branży budowlanej nie

nych z CPK będzie zatrudnio-

W jakim stopniu mogą wziąć

budowlany i finansowy. W Pol-

będzie brak zleceń. Wręcz prze-

nych prawie 100 tys. osób.

li dwie równoległe drogi startowe

Rzeczywiście, gdy mówimy

udział w tej inwestycji pol-

sce w minionych latach się to nie

ciwnie. Do budowlanki trafi więk-

(o przepustowości 80-90 star-

CPK, przed oczami zwykle sta-

scy podwykonawcy, przede

udało nawet podczas kumulacji

szość

związanych

CPK będzie widoczny nie tylko

inwestycji przed EURO 2012.

tów i lądowań na godzinę, czy-

je nam lotnisko i startujące w nie-

wszystkim krajowe firmy bu-

li dwa razy więcej niż na Lotnisku

bo samoloty. Tymczasem ponad

dowlane?

Chopina) i terminal pasażerski

trzy czwarte nakładów inwesty-

o powierzchni 500 tys. mkw, po-

cyjnych CPK pójdzie na kolej. Pro-

inwestycji

Pozytywny wpływ inwestycji

z tym strategicznym projek-

na etapie inwestycyjnym, ale też

Oczywiście ze strony bran-

tem. Rozpisaliśmy plan inwesty-

operacyjnym. Wtedy pojawi się

Polscy wykonawcy, podwy-

ży budowlanej potrzebne są

cji CPK na 14 lat do przodu. Duże,

potrzeba zaangażowania pra-

konawcy, projektanci i zespo-

nowe rozwiązania, niezbędne

publiczne inwestycje infrastruk-

cowników, sprzętu, zasobów do

zwalają-

gram

CPK

ły badawcze będą największym

jest zwiększenie potencjału oraz

turalne wpłyną na ożywienie na

funkcjonowania portu. Nastą-

cy obsłużyć

nie ograni-

beneficjentem inwestycji zwią-

inwestycje w ludzi, sprzęt i kno-

rynku i pobudzą zamówienia.

pi także przyciąganie kolejnych

cza się do

zanych z CPK. Wsparcie rodzi-

w-how. To już nie jest czas firm

stworzenia

mego rynku budowlanego jest

sprowadzanych „w teczkach”.

Jak inwestycja CPK wpłynie na

Z wyliczeń Kearney wynika, że

Portu

So-

prostą konsekwencją faktu, że

Firmy, które chcą wziąć udział

pobudzenie lokalnej przed-

docelowo do 2040 r. inwesty-

lidarność,

ta inwestycja jest realizowana

w wielkich zadaniach inwesty-

siębiorczości i rynku pracy?

cje i działalność CPK wygene-

pasażerów
rocznie, będzie
tował

koszok.

25 mld zł.
Koszt

bu-

dowy lotniskowej stacji kolejowej
wraz z 1800
km nowych
linii kolejowych wynie-

czyli

sa-

mego

ser-

ca systemu

inwestycji w otoczeniu lotniska.

fot. CPK (4)

do 45 mln

Firmy, które
chcą wziąć
udział w wielkich
zadaniach
inwestycyjnych
CPK, powinny
myśleć szeroko,
gromadzić zasoby
i zainwestować
w stałą obecność
na rynku w Polsce.

rują

prawie 300 tys. nowych

miejsc pracy, 780 mld zł wartości dodanej brutto (wszystkich

t r a n s p o r-

wyrobów i usług wytworzonych

towego, ale

przez wszystkie krajowe pod-

też do po-

mioty, pomniejszona o koszty

wstania ca-

związane z ich wytworzeniem)

łego

i prawie bilion złotych wzrostu

du,

ukłaczyli

produkcji.

takiej prze-

Ten mechanizm zadziałał już

sie, według najnowszych szacun-

budowy infrastruktury transpor-

w wielu miejscach na świecie,

ków, prawie 95 mld zł. Realizacja

towej Polski, która zapewni nową

czego przykładem jest Lotnisko

wspomnianych zadań kolejowych

jakość podróżowania. Tak zwa-

Incheon w Korei Południowej,

została zaplanowana do 2034 r.,

ne inwestycje towarzyszące CPK

doradca strategiczny CPK. Jak

z czego część będzie gotowa jed-

to przede wszystkim omawia-

powiedział pod koniec lutego

nocześnie z lotniskiem. Uzupeł-

ne przez nas nowe linie kolejowe,

prezes Incheon Kim Kyung-wo-

nieniem i ważnym elementem

które powstaną w różnych czę-

ok, jego lotnisko tylko w 2019 r.

tych działań będzie moderniza-

ściach Polski, uzupełniając ist-

wygenerowało w sposób bez-

cja przez PKP PLK istniejących li-

niejącą sieć. Dzięki kolei dużych

pośredni

nii kolejowych, które znakomi-

prędkości, dzięki szprychom CPK

450 tys. miejsc pracy, a jego

cie wpisują się w układ „szprych”

dojazd z każdej polskiej aglome-

wartość dodana dla gospodar-

CPK.

drogowa,

racji do CPK i Warszawy zajmie

ki wyniosła prawie 22 mld do-

obejmująca drogi dojazdowe do

do 2,5 godziny. A wszystko po to,

larów, co stanowi ponad 1 proc.

CPK,

Aglomeracji

aby port lotniczy i nowe trasy ko-

PKB Korei Płd. Nie ma powo-

Warszawskiej i poszerzenie auto-

lejowe nie stanowiły, jak określił

du, żeby nie powtórzyć koreań-

strady A2 między Łodzią i War-

to jeden z przedstawicieli opo-

skiego sukcesu w Polsce.

Infrastruktura
Obwodnicę
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Konkurencyjność polskich firm

Czas postawić
na robotyzację
Polska gospodarka od trzydziestu lat rozwija się w tempie, którego
pozazdrościć może nam zdecydowana większość państw na świecie. Rozwój
ten zawdzięczamy pracowitości, a także w miarę skutecznie prowadzonej
polityce gospodarczej. Niemniej jednak to, co dawało nam przewagę, wkrótce
może być kulą u nogi rozwoju gospodarczego. 
Filip LAMAŃSKI

T

niższych wartości w całej UE.

zaprzeczeniem rozwoju. Po to

ników w przetwórstwie przemy-

Niższe koszty pracy od Polski

Polska konkuruje na światowych

słowym przypadały zaledwie

miały Litwa, Łotwa, Węgry, Chor-

rynkach, by szybciej się rozwijać,

42

wacja, Rumunia oraz Bułgaria.

a co za tym idzie, mieć coraz bo-

w Niemczech, które są europej-

Dla porównania średni godzino-

gatsze społeczeństwo. W związ-

skim liderem pod tym wzglę-

wy koszt pracy w UE wyniósł 28,5

ku z tym jeśli cały czas będziemy

dem, jest ich 338. Z kolei w Cze-

euro, a w strefie euro 32,3 euro.

chcieli mieć niskie koszty pracy,

chach i na Węgrzech, które są

To wyraźnie więcej niż w Polsce.

to i owszem będziemy konkuren-

na podobnym poziomie rozwoju

cyjni, ale co nam po tej konkuren-

gospodarczego co Polska, jest to

cyjności?

odpowiednio 135 oraz 84. Oczy-

roboty.

Dla

porównania

o, że polska gospodarka

na 44 proc. PKB Polski. W 2019 r.

stały szanse, jakie dała im glo-

tak dobrze sobie radziła,

przychody z handlu stanowiły

balizacja i gospodarka rynko-

Niskie godzinowe koszty pra-

a polskie przedsiębior-

już 106 proc. PKB, a rok wcześniej

wa. Niemniej to, co dawało nam

cy wynikają w Polsce w dużej

stwa tak skutecznie zdobywały

było to nawet 107 proc. W tym

dotychczas dużą przewagę, za

mierze z niskich płac. W związku

kolejne rynki, to w dużej mierze

samym czasie dla całego świata

chwilę może być hamulcem roz-

z tym stoimy przed dylematem.

efekt niskich kosztów działal-

w 1995 r. handel odpowiadał za

wojowym. Polskie firmy ciągle

Albo będziemy dalej konkuro-

Z tego powodu polskie firmy po-

nięty przemysł automotive, który

ności. To sprawiało, że konku-

niespełna 44 proc. PKB. To wynik

opierają swoją konkurencyjność

wać niskimi kosztami, w wyniku

winny zacząć robić coś, czego

szczególnie opiera się na robo-

rencyjność firm rosła, przez co

praktycznie identyczny jak dla

o niskie koszty działalności. We-

czego płace będą niskie, a Pola-

większość z nich dotychczas nie

tyzacji. Niemniej jednak współ-

mogły prowadzić skuteczną eks-

Polski. Jednakże w 2019 r. glo-

dług najnowszych danych Eu-

cy nie będą się bogacić tak, jak-

robiła, bo nie widziała takiej po-

czynnik dla Polski jest wyjątkowo

pansję na rynkach zagranicz-

balny handel stanowił nieco po-

rostatu godzinowy koszt pracy

by chcieli, albo znajdziemy inne

trzeby. Powinny zacząć inwesto-

niski. Średnia dla całego świata to

nych. Potwierdzają to m.in. dane

nad 60 proc. PKB.

w firmach zatrudniających przy-

rozwiązanie. Permanentne opie-

wać w robotyzację, która w Polsce

99 robotów na 10 tys. pracowni-

Dwa razy więcej niż w Polsce

wiście

wszystkie

wymienione

kraje mają nieco mocniej rozwi-

Banku Światowego. W 1995 r.

Powyższe dane pokazują, że

najmniej 10 osób wynosił w Pol-

ranie swojej konkurencyjności

jest na żałośnie niskim pozio-

ków przemysłowych. To ponad

polski handel wynosił niespeł-

polskie firmy świetnie wykorzy-

sce 11 euro. Była to jedna z naj-

o niskie koszty działalności jest

mie. W 2018 r. na 10 tys. pracow-

dwa razy więcej niż w Polsce.
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Polskie

firmy

MATERIAŁ PARTNERA

muszą

znaczenie, gdyż rosnące kosz-

pensję i jednocześnie uzyskać

w związku z tym inwestować

ty pracy są nieuniknione. Nie-

większe profity z jego pracy.

w robotyzację, jeśli chcą zwięk-

możliwym jest, by stały one

szać swoją efektywność. Szybko

w miejscu. Dlatego

biorstw ważna jest

rosnąca płaca minimalna (któ-

presja w przedsię-

także rola państwa,

ra w mojej opinii ma zmusić fir-

biorstwach na auto-

my, by przestały bazować na

matyzację i roboty-

niskich kosztach) będzie zwięk-

zację będzie coraz

szać koszty pracy. Z tego po-

większa.

wodu potrzebne są rozwiązania, które zwiększą efektywność
przemysłu. Takim rozwiązaniem
jest właśnie robotyzacja, która

Efektywność
produkcji

Prawda jest taka,

W

Im szybciej polskie
firmy zaczną się
robotyzować,
tym lepiej dla nich,
pracowników
i całej gospodarki.
Nie da się w długim
terminie dochodzić
do bogactwa
niskimi kosztami
działalności.

robotyzacji

przedsię-

które będzie tworzyć

zachęty

dla

Polska fintechem stoi

E

kspansja na rynki zagraniczne w dobie pandemii

15 września 2020 r. na zgromadzeniu wspólników doszło

nie należy do najbardziej oczywistych ruchów biz-

do zmian i większościowym udziałowcem został prezes

nesowych, jednak niektóre spółki świetnie odnala-

Grzegorz Szulik (52 proc.), a 26 proc. objął niżej podpisa-

zły się w teraźniejszych realiach. Takie branże jak e-com-

ny – Bartosz Tomczyk, przewodniczący Rady Nadzorczej.

firm. Jedną z takich

merce czy fintech umocniły swoją pozycję przy okazji

zachęt jest plano-

cyklicznie powracających obostrzeń, a stanowcze posze-

Link oraz stworzenie aplikacji mobilnej. Chcemy, aby klient

wana ulga podatko-

rzanie swojej obecności o kolejne kierunki tylko umac-

pobierał aplikację, która nie tylko będzie służyć do zarzą-

wa na robotyzację.

nia analityków w przekonaniu, że rodzimi przedsiębiorcy

dzania finansami, ale również do dzielenia płatności, np.

Wstępne propozy-

skutecznie wykorzystują bezprecedensową szansę.

w restauracji. Przewidujemy także automatyzację comie-

cje mówiły o możli-

Środki zostaną przeznaczone m.in. na rozwój LoanBy-

sięcznych płatności za media. Ponadto kapitał inwestorski

Digitalizowanie finansów się opłaca

pozwoli na zwiększenie możli-

że im szybciej pol-

wości produkcyjnych przy po-

skie firmy zaczną

dobnych kosztach funkcjono-

się

wania. Dotychczas polskie firmy

tym lepiej dla nich,

tego nie robiły, ponieważ tania

pracowników i ca-

i łatwo dostępna siła robocza

łej gospodarki. Nie

sprawiały, że nie miały one po-

da się w długim terminie docho-

ków obsługujących roboty. Sza-

ków pieniężnych). Aby uniknąć znaczących prowizji ze

chanizmów mobilnych zakończyły się niemałym sukce-

trzeby inwestowania w drogie

dzić do bogactwa niskimi kosz-

cowało się, że w ciągu pięciu lat

strony tradycyjnych banków, klienci decydowali się na

sem, ponieważ po przedstawieniu aplikacji w krajowych

urządzenia. Teraz jednak spra-

tami działalności. W pewnym

firmy miały zaoszczędzić z tego

korzystanie z rozwiązań fintechowych.

realiach spółka zdecydowała się na oficjalną

tytułu 1,1 mld zł. Pomysł miał

Według danych deVere Group, w Euro-

ekspansję na rynek hiszpański. Na przełomie

wejść w życie z początkiem

pie już po ogłoszeniu pierwszych obo-

kwietnia i maja br. rozpocznie działalność ope-

2021 r. Pod koniec grudnia

strzeń użycie tego typu aplikacji wzro-

racyjną ze swojego biura w Barcelonie.

poinformowano jednak, że ulga

sło o 72 proc.

robotyzować,

wości odliczenia nawet 50 proc. kosztów
poniesionych na in-

z wprowadzeniem ścisłego rygoru sanitarnego m.in.

westycje w robo-

w placówkach stacjonarnych. Decydującym czynnikiem

tyzację, w tym na

okazała się „blokada” osób poza granicami i niemożność

szkolenia pracowni-

szybkiego powrotu do kraju (w tym taniej wysyłki środ-

wejdzie w życie w drugiej poło-

momencie do gry wchodzi efektywność produkcji. Im większa

a Polacy chcą coraz więcej za-

robotyzacja, tym większa war-

rabiać. W związku z tym atuty

tość produktów przypadająca na

naszych przedsiębiorstw z cza-

pracownika, tym większe moż-

sem będą miały coraz mniejsze

liwości, by zapłacić mu większą
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tych rynkach zainaugurujemy jeszcze w tym roku.

Sukces na Zachodzie

Starania Provemy o wypracowanie skutecznych me-

Na bieżąco śledzimy sytuację w całej Europie i zdajemy sobie sprawę z pokłosia pande-

W ujęciu globalnym z kolei również
mamy do czynienia z niemałymi wzro-

mii. Specyfika naszej branży pozwala na bar-

nic więcej nie wiadomo.

stami – już w perspektywie finansowa-

dzo optymistyczne spoglądanie w przyszłość,

nia spółek fintechowych. Według m.in.

BARTOSZ TOMCZYK
przewodniczący Rady
Nadzorczej polskiego
fintechu Provema

ponieważ współczesny konsument potrzebuje
rozwiązań, które zapewnia m.in. aplikacja Pro-

że polska gospodarka musi za-

szacunków Banku Światowego bran-

cząć się przezbrajać. Powinni-

ża trzy lata temu była warta blisko 128

śmy więcej inwestować w edu-

mld dolarów. Ówczesne prognozy mó-

kację, badania i rozwój oraz

wiły o osiągnięciu poziomu 310 mld do roku 2021 – i nie

ności, ponieważ obserwujemy bardzo wyraźne zaintere-

robotyzację. W każdej z tych

jest to scenariusz całkowicie niemożliwy. Z raportu CB In-

sowanie miejscowych konsumentów rozwiązaniami cy-

dziedzin bardzo mocno odsta-

sights za II kwartał ub. roku wynika, że finansowanie sek-

frowymi. Szczególnie sektor bankowy jest tam wyjątkowo

jemy od światowej czołówki. To

tora wzrosło o 17 proc. i osiągnęło 9,3 mld dolarów. Mie-

atrakcyjny, pod warunkiem, że oferuje skuteczne usłu-

pokazuje, że mamy wyjątko-

sięczna liczba transakcji inwestycyjnych zwiększyła się

gi mobilne.

wo dużo do zrobienia. Dotych-

zaś ze 127 w kwietniu do 141 w czerwcu. Duży wkład w taki

czas nikt się tym nie przejmo-

stan rzeczy miały nasze rodzime spółki.

wał, gdyż polskim firmom do
minimalna rośnie dość szybko,

ki na terenie Ukrainy oraz Chorwacji. Swoją obecność na

wie bieżącego roku. Na tę chwilę
Coraz więcej mówi się o tym,

wy nieco się zmieniają. Płaca

wykorzystamy również do rejestracji oraz rozwoju spół-

Boom na branżę fintechową przybrał na sile wraz

Mimo początkowego uderzenia pandemii w portfelach

vemy oraz LoanByLink. Hiszpania była dla nas
naturalnym rynkiem do rozszerzenia działal-

Zapowiadane przez fintech projekty wpisały się w najbardziej obiecujące trendy 2021 r., a w świetle dotychczasowych osiągnięć i wyraźnego trendu przechodzenia

zdobywania rynków wystarcza-

inwestorów nie zabrakło spółek z sektora fintechowego.

spółek (oraz konsumentów) do sieci Provema osiągnęła

ły niskie koszty. To jednak powo-

Jedną z najciekawszych transakcji było porozumienie ka-

niemały sukces już na poziomie dystrybucji swoich usług.

li się kończy. Musimy szukać no-

towickiej spółki Provema z funduszem CC922 FIZAN oraz

Jeśli rynek hiszpański, a w perspektywie kolejnych mie-

wych rozwiązań i zacząć mocniej

Tomaszem Filipiakiem (PHILIPIAK Milano). Skala wspar-

sięcy również chorwacki czy ukraiński będą cierpiały na

inwestować zarówno w kapitał

cia? Aż 30 mln zł w zamian za 20 proc. akcji. To już kolejne

deficyt nowoczesnych i skutecznych fintechów, remedium

ludzki, jak i kapitał rzeczowy.

przetasowanie w strukturach spółki, ponieważ dokładnie

może się okazać właśnie zespół polskiej spółki.
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INWESTYCJE W KULTURĘ

Festiwal Ludwiga van Beethovena

Wielkanocna sfera sacrum
I

festiwalu wypełniły dzieła sa-

obecność w programie festiwa-

kralne odnoszące się do tematy-

lu tak natchnionych muzycznych

ki żałoby, przemijania i wyznania

dzieł jak „Pasja wg św. Jana” Jana

wiary. Ostatni, finałowy koncert

Świgut (1 kwietnia), dzięki współ-

Sebastiana Bacha (w wykona-

odbył się w Wielki Piątek w Fil-

pracy z Polskim Radiem i Insty-

niu Wrocławskiej Orkiestry Ba-

harmonii Narodowej w Warsza-

tutem Polskim w Nowym Jorku,

rokowej i Chóru Narodowego

wie. W jego programie znalazły

obejrzało blisko 10 tys. odbiorców

Forum Muzyki pod dyrekcją Ja-

się: „Sinfonietta nr 3” Krzysztofa

platform streamingowych nowo-

rosława Thiela), „Kadisz” Krzysz-

Pendereckiego, „La Sidone” (Ca-

jorskiego Lincoln Center.

tofa Pendereckiego (w wykona-

łun) Arvo Pärta, „Nagrobek Co-

niu Sinfonietty Cracovia i Chóru

uperina” Maurice Ravela i „Li-

Filharmonii Narodowej pod dy-

bera me (Quasi-Requiem)” Gii

rekcją Jurka Dybała) oraz żałob-

Kanczelego w wykonaniu Chóru

ny chorał do słów Apokalipsy św.

Męskiego i Orkiestry Filharmo-

Jana „Et expecto resurrectionem

nii Narodowej pod dyrekcją An-

mortuorum” Oliviera Messiaena,

drzeja Boreyki.

Inauguracja festiwalu odby-

nwestycje w kulturę to wię-

biegał z zachowaniem wszelkich

średnictwem bezpłatnej trans-

ła się 20 marca. Gospodarze Fil-

cej niż biznes. Sponsoring

środków ostrożności. Stowarzy-

misji online na kanale YouTube

harmonii Narodowej zaprezen-

oraz mecenat instytucji i wy-

szenie im. Ludwiga van Beetho-

oraz transmisji radiowej na ante-

towali wówczas dzieła Ludwiga

darzeń związanych ze sztuką to

vena wywiązało się z tego zada-

nie Programu Drugiego Polskie-

van Beethovena (uwertura „Two-

misja i odpowiedź na wyzwanie,

nia perfekcyjnie. Festiwal po raz

go Radia. Wysłuchało ich blisko

ry Prometeusza” z V Symfonii)

jakie społeczna odpowiedzial-

kolejny był świętem polskich ar-

170 tys. odbiorców. Dzięki współ-

i Krzysztofa Pendereckiego (ada-

ność biznesu stawia przed na-

tystów, którzy z oddaniem zapre-

pracy Stowarzyszenia im. Lu-

gietto z „Raju utraconego”). Oba

rodowymi czempionami. W ra-

zentowali ambitny i wymagający

dwiga van Beethovena z Mini-

te występy spięły klamrą cały te-

mach tej odpowiedzialności PKN

program.

sterstwem Spraw Zagranicznych

goroczny festiwal, którego tytuł

ORLEN od lat wspiera Stowarzy-

koncerty popularyzowały polskie

brzmiał „Beethoven i Penderec-

Wsparcie dyplomatyczne

służby dyplomatyczne na ca-

ki. Sfera sacrum”. – Tytuł ten od-

Od 20 marca do 2 kwietnia od-

łym świecie. Recital Łukasza Kru-

syła ku wartościom najwyższym,

ne Festiwale, którego patronem

było się 12 koncertów – wszystkie

pińskiego (21 marca) oraz koncert

również do tajemnicy ich przeży-

jest mistrz z Bonn. Pierwszy fe-

docierały do publiczności za po-

Kwartetu Śląskiego i Aleksandry

cia – przyznała Elżbieta Pende-

szenie im. Ludwiga van Beethovena organizujące Wielkanoc-

stiwal beethovenowski odbył się
w Krakowie w 1997 r. dla upamiętnienia 170. rocznicy śmierci kompozytora. Od tej pory

W drugim tygodniu program

Ludwiga van Beethovena. Stąd

Wszystkie
koncerty w ramach 25. edycji Wielkanocnego Festiwalu
Ludwiga van
Beethovena
można było
posłuchać
dzięki transmisji online na
kanale YouTube oraz transmisji radiowej na antenie
Programu Drugiego Polskiego Radia.

powstały w 1964 r. w hołdzie ofia-

Warto dodać, że w ramach fe-

rom obu wojen światowych (dzie-

stiwalu odbyły się też dwa zna-

ło zaprezentowała Orkiestra Pol-

komite recitale wybitnych pia-

skiego Radia w Warszawie pod

nistów

batutą Michała Klauzy).

Łukasza Krupińskiego i Andrzeja

młodego

pokolenia:

Wiercińskiego oraz wystawa ma-

Bohaterstwo i walka
Pierwszy

fot. PKN Orlen

Wyjątkowy był w tym roku Wielkanocny Festiwal Ludwiga van Beethovena,
którego – w ramach współpracy ze Stowarzyszeniem im. Ludwiga van
Beethovena – mecenasem jest PKN ORLEN. Organizatorzy jubileuszowej,
25. edycji tego wydarzenia przygotowali 12 koncertów, które dzięki bezpłatnej
transmisji online oraz transmisji radiowej wysłuchało blisko 170 tys. odbiorców.

recka, prezes Stowarzyszenia im.

tydzień

nuskryptów online (wciąż możfestiwa-

na ją obejrzeć na kanale YouTu-

lu koncentrował się na osobie

be Stowarzyszenia im. Ludwiga

i twórczości Ludwiga van Beetho-

van Beethovena). Organizatorzy

vena,

szczególnie

ekspozycji zaprezentowali prze-

ważny w jego twórczości motyw

eksponując

chowywane w Bibliotece Jagiel-

bohaterstwa i walki. W tym czasie

lońskiej autografy dzieł mistrza

stał się corocznym muzycznym

można było usłyszeć: V Symfo-

z Bonn, pochodzące z kolekcji

świętem poprzedzającym Wiel-

nię c-moll w wykonaniu Orkiestry

dawnej Pruskiej Biblioteki Pań-

kanoc. W 2001 r. został przyję-

Symfonicznej Filharmonii Naro-

stwowej w Berlinie – m.in. szki-

ty do Europejskiego Stowarzy-

dowej, którą dyrygował Andrzej

cowniki kompozytora oraz ręko-

szenia Festiwali (EFA) z siedzibą

Boreyko;

„Egmont”,

pisy VII i VIII Symfonii i późnych

w Gandawie.

Uwerturę

którą zaprezentowała Polska Or-

kwartetów smyczkowych – oraz

Tegoroczna, 25. edycja przy-

kiestra Sinfonia Iuventus pod ba-

znajdujący się w zbiorach Bi-

padła na czas obostrzeń zwią-

tutą Dawida Runtza; III Symfonią

blioteki Jagiellońskiej autograf

zanych z pandemią COVID-19.

Es-dur „Eroicą” w wykonaniu Or-

szkiców II Koncertu na skrzyp-

W tych trudnych warunkach,

kiestry Sinfonia Varsovia pod kie-

ce i orkiestrę „Metamorfozy”

w których trzeba było na bieżą-

rownictwem Jerzego Maksymiu-

Krzysztofa Pendereckiego. Eks-

co reagować na zmiany, organi-

ka; a także VII Symfonią A-dur ,

pozycję uzupełniają reprodukcje

zatorzy festiwalu dołożyli naj-

którą zaprezentowała Narodowa

dzieł Krzysztofa Pendereckiego,

większych starań, aby program

Orkiestra Symfoniczna Polskie-

których oryginały znajdują się

– mimo ograniczeń – przyniósł

go Radia w Katowicach pod batutą

w posiadaniu Elżbiety Penderec-

słuchaczom satysfakcję estetycz-

Jacka Kaspszyka.

kiej.

ną i duchową, a festiwal prze-
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Materiał przygotowany we współpracy z PKN ORLEN
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Jak skorzystać
ze światowych zmian?
Temat ten jest jakoś omijany, szczególnie w okresie pandemicznym oraz
w aspekcie roli, jaką Polska ma do odegrania na mapie gospodarczej świata.
Tymczasem to, jak będzie zmieniało się życie gospodarcze na świecie
w perspektywie najbliższych dekad, jest nie tylko fascynujące dla teoretyków.
Ma ogromne znaczenie dla naszych firm.

Robert AZEMBSKI

Globalne trendy

N

ie łudźmy się, że bę-

liczyć się z nakładaniem regu-

firmom szansę eksploracji no-

dzie inaczej. Wyraźnie

lacyjnego „kagańca”.

wych rynków. Rozwój platform

już widać, że globalnie

działające korporacje, jeszcze
wzmocnione koronakryzysem,
utrwalą swoją wiodącą pozy-

E-commerce,
czyli wiodący trend
Sprzedaż

pobudzenia wzrostu małych
i średnich przedsiębiorstw. Ich
już

zaletami są przede wszystkim

cję. Bardzo trafnie opisuje to

w 2018 r. osiągnęła 30 proc.

niższe niż przeciętna rynko-

raport „Global Trends” z mar-

światowego

Między-

wa koszty pozyskiwania klien-

ca br., przedstawiając – w opi-

narodowy biznes w Interne-

tów. Otwiera to firmom drogę

nii wyżej podpisanego – naj-

cie odbywa się już praktycz-

nie tylko szybszego wzrostu,

bardziej realny ze scenariuszy

nie na wszystkich poziomach,

ale bywa, że wzrostu w ogóle.

dla światowej gospodarki.

e-commerce
PKB.

obejmując handel pomiędzy

Na rynkach rozwijających się

cyfryzacja

przedsiębiorstwami a konsu-

i wschodzących platformy po-

„przeorają” wiele branż, a firmy

mentami oraz pomiędzy sa-

magają także zdobyć atrakcyj-

w obrębie nich działające będą

mymi firmami. Jedna czwarta

ne finansowanie.

musiały

wszystkich kupujących online

Technologia

się

i

skonfrontować,

robi to już trans-

konkurując z największymi i najbardziej dochodowymi
na świecie oligopolami, z dostawcami
produktów farmaceutycznych, dóbr
konsumpcyjnych,
technologii

infor-

Kolejny trend, który śledzi-

granicznie.

Korporacje
o rocznych
przychodach
przekraczających
miliard dolarów
w ciągu ostatnich
czterech lat
prawie dwukrotnie
podwoiły zyski
netto.

AI już jest wszędzie

Oczywiście, za-

my już od dłuższego czasu, to

wsze można obra-

dynamiczny i przyśpieszają-

zić się na globali-

cy rozwój sztucznej inteligen-

stów. Odwrócić do

cji (wykorzystywanej obecnie

nich plecami i bu-

w ogromnym stopniu także na

dować alternatywy,

platformach

na przykład plat-

Według licznych badań sto-

formy

sprzedażowych).

handlowe

sowanie sztucznej inteligen-

w gronie średniej

cji może zwiększać global-

wielkości i małych

ny PKB o 1,2 proc. rocznie. Pod

p r ze dsię bio rców.

warunkiem jednak, że co naj-

Da się to zrobić.

mniej 70 proc. firm zdecydu-

Średniej

wielkości

je się na korzystanie z ich na-

liard dolarów zgarniają obecnie

firmy mogą się porozumiewać

rzędzi w jakiejkolwiek formie

już ok. 80 proc. zysku wszyst-

i inkubować własne platformy

do 2030 r. Zyski z korzysta-

kich światowych firm! W cią-

sprzedaży – „czyste” od za-

nia z AI mogą być jednak nie-

gu ostatnich czterech lat pra-

kusów globalistów na odebra-

równomiernie rozłożone za-

wie dwukrotnie podwoiły swoje

nie im części zysków w postaci

równo między różnymi krajami,

zyski netto, a ich dominacja na

choćby kradzieży produktu czy

jak i w ich obrębie. Te państwa,

rynku będzie systematycznie

nawet całej marki.

które są podmiotami zysku-

matycznych i fintechowych
finansowych.

usług
Kor-

poracje o rocznych
przychodach przekraczających

mi-

rosła. Globalne firmy sięgnę-
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handlu może więc posłużyć do

Można też z tych ponad-

jącymi netto z powodu zwięk-

ły z sukcesem (przede wszyst-

narodowych

sko-

szenia wydajności dzięki AI,

kim dla nich!) po kontrolę nad

rzystać. Co tu bowiem dużo

mają większe możliwości roz-

przepływem danych i informa-

mówić:

woju swoich firm oraz świad-

cji. Niestety także ze szkodą dla

merce,

pod

wielu wolnych obywateli de-

działa

w

mokratycznych państw. Rzucając otwarte już wyzwanie ca-

twić rozwój biznesu. Oferu-

dla przedsiębiorców, a nie za-

łym państwom, muszą jednak

je przede wszystkim lokalnym

grożeniem.

platform

platforma

e-comże

czenia usług niższym kosztem.

du-

Sztuczna inteligencja jest więc

żej skali, może znacznie uła-

tu realną szansą i wyzwaniem

warunkiem,

odpowiednio
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Globalne trendy

Trend dalszej automatyzacji

wych miejsc pracy stworzonych

gać coraz wyższych kwalifi-

wzrost w Indonezji, czwartym

łańcuchach wartości stworzą

niach publicznych. Z pewnością

zredukuje obecne miejsca pra-

przez nowe technologie (nie

kacji, wymuszając od systemu

najbardziej zaludnionym kraju

nowe możliwości dla Polski.

będą znakomitymi partnera-

cy o ok. jedną trzecią już w cią-

tylko w sektorze IT) prawdo-

edukacyjnego wdrożenie no-

na świecie, pozwoli przebić się

Sprzymierzeńcem będzie au-

mi dla większych firm wdraża-

gu najbliższych 15–20 lat. Au-

podobnie w ciągu najbliższych

wych i bardziej efektywnych

temu państwu do grona 10 naj-

tomatyzacja, dzięki której moż-

jących zieloną rewolucję, któ-

tomaty i roboty wygryzą nas

dwudziestu lat przekroczy licz-

programów nauczania. Tak, by

większych gospodarek, i to już

na będzie przenieść do Polski

ra zostanie uruchomiona przy

z pracy? Z pewnością tak. Będą

bę miejsc pracy utraconych.

umiejętności współpracy czło-

do 2040 r. Będą to nowe, atrak-

produkcję z krajów o niższych

wsparciu ogromnych fundu-

wieka ze sztuczną

cyjne i potencjalnie do zdobycia

kosztach pracy i zastąpić chiń-

szy unijnych. Mogą też, a nawet

inteligencją i Prze-

rynki dla inwestycji eksporto-

skich dostawców np. na rynku

powinny, występować w prze-

mysłem 4.0. stały

wych naszych przedsiębiorstw.

niemieckim. Na pewno łatwiej

targach o odpowiednie przy-

na jak najwyższym

Jednak wyłącznie dla tych, które

będzie umocnić polską pozycję

gotowanie

poziomie.

zaoferują innowacyjne produk-

na rynkach Europy Zachodniej,

go pod inwestycje wiatrakowe.

niż zdobyć nowe, bardziej od-

Produkować i sprzedawać opa-

ległe geograficznie rynki.

kowania ekologiczne, a także

Światowe Forum

od nas tańsze i wydajniejsze.
Co więc stanie się z nami?

Ekonomiczne szacuje się, że do 2025

Rewolucja na wielką skalę

r.

Spokojnie. Nowe technologie

stworzy 97 mln no-

wymuszą stworzenie również

wych miejsc pracy,

nowych miejsc pracy, pomo-

a zlikwiduje 85 mln

gą też zamienić obecne stano-

dotychczas istnie-

wiska pracy na inne. Algoryt-

jących. To będzie

my wmontowane w internetowe

rewolucja na wielką

platformy zewnętrzne stworzą

skalę. Wymaga ona

stanowiska samozatrudnionych

stworzenia

dostawców usług, pracę przy

nów nowych miejsc

analizowaniu danych komer-

pracy

cyjnych i transmisji oprogra-

nych do zmieniają-

mowania, a także selekcjonowaniu oraz opercjonalizowaniu
dużej ilości danych. Liczba no-
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automatyzacja

milio-

dopasowa-

Rozwój platform
handlu może
posłużyć do
pobudzenia wzrostu
małych i średnich
firm. Ich zaletą są
niższe niż przeciętna
rynkowa koszty
pozyskiwania
klientów.

Nowe
perspektywy
Szybszy

ty, będące efektem wzmożonych prac badawczo-rozwojowych.

wzrost

Inną wizję i perspektywy dla

gospodarczy

przedsiębiorców rysuje Beata

w Indiach, który do

Javorcik, główna ekonomist-

2027 r. będzie naj-

ka Europejskiego Banku Odbu-

ludniejszym krajem

dowy i Rozwoju, prof. ekonomii

świata,

na

usytuuje

Uniwersytecie

Oxfordz-

pr awdopo dobnie

kim i członkini All Souls Col-

cych się oczekiwań przedsię-

ten ogromny kraj w gronie

lege. Tak mówi w wywiadzie

biorców. Powstające już teraz

trzech największych globalnych

dla „Obserwatora Finansowe-

nowe zawody będą wyma-

gospodarek. Podobnie szybszy

go”: – Zmiany w globalnych

Szybszy
wzrost gospodarczy
w Indiach,
który do
2027 r. będzie najludniejszym
krajem świata, usytuuje prawdopodobnie
ten ogromny
kraj w gronie
trzech największych
globalnych
gospodarek.

Siła w innowacyjności!

szelfu

bałtyckie-

zająć się biznesem wokół utylizacji śmieci czy tworzeniem

Z pewnością polskie przedsię-

instalacji do uzdatniania wody

biorstwa mogą być „zwinnymi”

i magazynowania jej do celów

i cenionymi podwykonawcami

przemysłowych.

wielogabarytowych elementów

Szans na zarobek w zmie-

służących do tworzenia pro-

niającej się rzeczywistości go-

duktów końcowych. Powinny

spodarczej naprawdę będzie

też być dla polskiego państwa

wiele. Byle ich nie przegapić.

firmami pierwszego i natural-

I byle państwo też im realnie

nego wyboru przy zamówie-

sprzyjało. 
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Fundusze hedginowe

Sprawa Credit Suisse przypomniała,
jak ważna jest kontrola ryzyka
Na razie nie ma co prawda przesłanek wskazujących na to,
że Credit Suisse czeka los Lehman Brothers. Niemniej ten przypadek
pokazuje, że w świecie finansów może dziać się coś niedobrego.
Wielcy gracze światowej finansjery mogli zapomnieć o tym,
jak wielką rolę w ich pracy odgrywa risk management. 
Kamil GORAL

R

rych obsługę zapewnia taki

podmiotu.

bank, nie pociągnęły go ze

fundusze

z pierwszej dekady XXI wieku.

lacyjne. Szczegól-

w połowie lat 90. spektakularne

dach transakcji ma to do siebie,
że wiąże się z podejmowaniem

Niebezpieczne gry

Kluczowe jest, aby firmy, któ-

wielkie mogą być straty takiego

jak zamożni klienci indywidualni czy

dusz hedgingowy, odnoszący

Granice regulacji

ważnie najbogatszych, takich

wielkiego kryzysu finansowego

pieniędzy i liczonych w miliar-

tu (margin call).

ną od zakładanej stronę, równie

jako symboliczna data wybuchu

finansowej. Świat ogromnych

o uzupełnienie owego depozy-

Takie banki obsługują prze-

Przekonali się o tym za-

jący noblistów z ekonomii fun-

kobiorcy, może także wystąpić

zyski.

jeśli ta cena pójdzie w przeciw-

w Szwajcarii.

rządzający Long Term Capital
Management. Ten zatrudnia-

osiągnąć krociowe

Problem pole-

o problemach, niekiedy kończących się upad-

akcja nie idzie po myśli pożycz-

ga na tym, że

tego typu instytucją finansową

az na jakiś czas słyszymy

kiem, jakiejś wielkiej instytucji

ki której mogą

speku-

nie w tym drugim
przypadku istotna

Suisse

sobą na dno, kiedy same źle

to bank z czołów-

trafią z rynkowymi przewidy-

ki,

Credit

Problem polega
na tym, że jeśli
ta cena pójdzie
w przeciwną od
zakładanej stronę,
równie wielkie
mogą być straty
takiego podmiotu.

cho-

waniami. Przeciwdziałanie ta-

dzi o obsługę

kiemu scenariuszowi to zada-

tego typu podmio-

nie dla specjalistów od ryzyka

tów.

wspar-

nadzorowanych przez dyrek-

cie polega między

tora zarządzającego odpowia-

jeśli

Obecnie czarne chmury zebra-

jest kontrola ryzy-

sukcesy, z równie wielkim hu-

ły się nad szwajcarskim ban-

ka. Fundusze typu

kiem upadł, o mało nie pocią-

kiem Credit Suisse AD. Łączy

hedge lubią grać

ryzyka. Bywa i tak, że okazuje

gając za sobą współpracujących

on w sobie działalność inwe-

z rynkiem w bardzo

się ono zbyt duże. Kiedy nega-

z nim podmiotów. Kilkanaście lat

stycyjną, zarządzania aktywa-

niebezpieczne gry.

tywny scenariusz zaczyna się

temu z materializującym się ry-

mi i bankowości korporacyj-

Stąd często mówi

pozycji

materializować, jest już za póź-

zykiem nie poradził sobie bank

nej. I jest, obok UBS, największą

się, że „obstawiają”

liwia z kolei

no, aby powstrzymać bieg zda-

inwestycyjny Lehman Brothers.

one jakąś zmianę ceny – cza-

uzyskanie

rzeń.

To jego koniec traktowany jest

sem bardzo niewielką – dzię-

cji rynkowej znacz-

Jego

innymi na udzielaniu im pożyczek.
Takie

lewarowanie
umoż-

ekspozy-

nie powyżej posiadanego

kapitału.

Bank żąda jednak
depozytu

za-

fot. Ennio Leanza/PAP/EPA

bezpieczające-
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go, czyli jakiejś
części

poży-

czonej kwoty.
Kiedy okazuje
się, że trans-
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FELIETON

dającego za ten dział (Chief

którzy pożyczyli mu środki na

cie finansów może dziać się

Risk Officer). Banki inwestycyj-

zakup

finansowych.

coś niedobrego. Wielcy gracze

ne podlegają także regulacjom

Potężny cios spadł właśnie na

światowej finansjery mogli za-

państwowym, te zaś są przed-

szwajcarski bank, który w związ-

pomnieć o tym, jak wielką rolę

miotem ciągłej dyskusji. Na ile

ku ze współpracą z Archegos

w ich pracy odgrywa risk mana-

podobna działalność ma być

Capital

będzie

gement. Sprzyjają temu ekstre-

swobodna, a na ile ogranicza-

musiał odpisać 4,7 mld dola-

malnie niskie stopy procentowe

na przez przepisy prawa chro-

rów strat. To nie wszystko, swo-

i programy luzowania ilościo-

niące pozostałych uczestników

je stanowiska straciło kilkoro top

wego, dzięki którym na rynek

rynku i wszystkich obywateli. To

managerów pełniących w nim

trafiają ogromne pieniądze. Do-

pytania, które zaczęto zadawać

kluczowe funkcje. Znacznie ob-

datkowo swoje robi chęć zysku.

aktywów

Management

szczególnie głośno w związku

cięto też dywidendę, jaką bank

Ten, dzięki współpracy z fun-

z kryzysem z 2008 r. Mniejszy

ma wypłacić swoim akcjonariu-

duszami typu hedge, osiągnąć

nadzór i łagodniejsze przepisy

szom, a inni członkowie kierow-

można bardzo szybko. Czemu

są wskazywane jako te czynniki,

nictwa dostaną mniejsze wyna-

zatem nie przymknąć oka na

które istotnie się do tego kryzy-

grodzenia.

ryzyko? Taka ślepota ma jednak

su przyczyniły.

Zdawać się może, że ta-

Jacek
Gniadek SVD

FINANSE

Wirusa
nie można
zabić

C

zy wirusa da się zabić? Nie, ponieważ nie jest on

dza sztabem kryzysowym w związku z koronawirusem.

organizmem żywym. Można, jeżeli przyjmiemy

Wcześniej system działał. Teraz nie działa, więc naj-

definicję funkcjonalną. Nie można jednak na po-

prawdopodobniej ktoś za tym stoi.

wierzchni płaskiej, ponieważ tam go nie ma.

Friedrich A. von Hayek mówił, że wiedza w ekonomii

Kiedyś podobno rząd podjął decyzję o zamknięciu si-

jest rozproszona i jeden umysł nie jest w stanie ogar-

swoją, i to bardzo wysoką, cenę.

łowni na podstawie artykułu w „Nature”. Dzisiaj czasopi-

nąć skomplikowanego działania popytu, podaży i cen.

Kolejny raz temat jest na ta-

kie sprawy mało dotyczą nas,

Ponieść możemy ją wszy-

sma naukowe i gazety, jak np. „New York Times”, drukują

Jest ona podzielona między jednostki we fragmen-

pecie właśnie ze względu na

mieszkających w Polsce ciułaczy,

scy. Wielkie instytucje finanso-

artykuły, w których badania naukowe sugerują, że ryzy-

tach, które są najczęściej niepełne, a czasem wręcz

Credit Suisse. Bank obsługi-

którzy z miliardowymi transak-

we są ze sobą połączone sie-

wał jednego ze swoich klientów

cjami dokonywany-

działającego jako Familly Of-

mi przez wyspecja-

fice. To rodzaj firmy inwesty-

lizowane podmioty

cyjnej, która przynajmniej for-

nie mamy nic wspól-

malnie

majątkiem

nego. W praktyce

rodzinnym swoich założycieli.

jest jednak inaczej.

Taką firmą jest powołany przez

Spójrzmy na casus

znanego inwestora Billa Hwanga

Lehman Brothers. To

i zarejestrowany w Nowym Jor-

także sprawa pozor-

ku Archegos Capital Manage-

nie daleka, zarów-

ment. Sam Hwang zasłynął m.in.

no

z tego, że został skazany za insider trading, czyli posługiwanie się niedostępną dla innych

dzie w naszej części świata. Oka-

się ruchy zdecydowane i szyb-

padkach, gdy zarażona osoba kaszle

inwestorów informacją przy do-

zuje się jednak, że upadek tego

kie, takie jak nagła i gwałtow-

lub kicha na powierzchnię, a ktoś inny

konywaniu transakcji rynkowych.

banku inwestycyjnego spowo-

na wyprzedaż aktywów, co do

dotknie ją w ciągu pierwszej godziny.

Archegos Capital Management

dował kolosalny kryzys finan-

których istnieje przekonanie, że

Yuval Noah Harari w „Homo Deus.

obracał miliardami dolarów, ku-

sowy i ekonomiczny, z którego

mogą stracić na wartości. A stąd

Krótka historia jutra” opisuje wysłanni-

pując akcje notowanych na gieł-

świat podnosił się przez wiele

już prosta droga do giełdowe-

ka Michaiła Gorbaczowa, który pojechał do Londynu, by

wyższą wartością jest przepływ informacji. Działania

dzie firm.

kolejnych lat.

go krachu. Efekt zarażania taki-

zobaczyć, jak działa kapitalizm. Odwiedził giełdę i słuchał

rządów pokazują jednak coś innego. W Internecie jest

mi kryzysami jest powszechnie

profesorów ekonomii, ale na zakończenie miał jedno py-

wszystko, ale jeden człowiek nie jest w stanie z tej wiedzy odpowiednio skorzystać.

zarządza

Potężny cios

Czemu zatem nie
przymknąć oka
na ryzyko? Taka
ślepota ma jednak
swoją, i to bardzo
wysoką, cenę.
Ponieść możemy
ją wszyscy.

ko zakażenia SARS-CoV-2 przez zanieczyszczone po-

sprzeczne ze sobą. Odnosi się to nie tylko do ekono-

cią powiązań. Mają

wierzchnie jest niskie i generalnie mniejsze niż 1 na 10 tys.

mii, ale do wszystkich nauk zajmujących się człowie-

w portfelach po-

I nie jest to wiedza nowa.

dobne

aktywa,

Wspomniany „Nature” donosi, że

współpracują z tymi

światowa sprzedaż środków do dezyn-

samymi

klientami,

fekcji w ubiegłym roku wzrosła o po-

którym

udzielają

nad 30 proc. w porównaniu z rokiem

pożyczek. Do tego

2019. New York Metropolitan Tran-

dochodzi

sit Authority wydał prawie pół miliona

panika

i wynikający z niej

dolarów na sanityzację w odpowiedzi

chaos. Kiedy opinia

na pandemię. A „The Lancet” pisze te-

publiczna dowiadu-

raz odkrywczo, że szansa przeniesienia

jak i tematycznie, od

je się, że dzieje się

wirusa przez powierzchnie nieożywio-

tego, czym żyją lu-

coś złego, pojawiają

ne jest bardzo mała i to tylko w przy-

geograficznie,

Cena ślepoty

kiem, w tym również do dziedziny

Centralne
planowanie oznacza
koniec wszelkiej
ekonomicznej
racjonalności.
Kolejna decyzja
o zaostrzeniu
lockdownu nie jest
oznaką chwilowego
kryzysu, ale skutkiem
socjalistycznego
zarządzania.

medycyny, która zajmuje się zdrowiem publicznym.
Centralne planowanie oznacza
koniec wszelkiej ekonomicznej racjonalności. Kolejna decyzja rządu o zaostrzeniu lockdownu, który nie ma
żadnych naukowych podstaw i który
przez WHO nie był nigdy rekomendowany jako podstawowym sposób
kontroli wirusa, nie jest oznaką chwilowego kryzysu, ale skutkiem socjalistycznego zarządzania.
Harari w swojej książce pisze, że
dzisiaj następuje przejście z epoki humanizmu w erę dataizmu, czyli nowej formy religii, w której naj-

znany. Stąd dobrze, aby udało

tanie. Zaskoczony był tym, że w wielomilionowym mie-

Na razie co prawda nie ma

się ich unikać. W tym celu ko-

ście nie było kolejek przed piekarniami. Chciał spotkać się

w dużej mierze były to pieniądze

przesłanek wskazujących na to,

nieczne jest jednak umiejętne

z osobą koordynującą sprzedaż pieczywa w Londynie, ale

Pfizer pracuje nad doustnym lekiem przeciwko CO-

pożyczone. Kiedy zatem okaza-

że Credit Suisse czeka los Le-

zarządzanie ryzykiem, a tego

usłyszał, że nikt tego nie robi.

VID-19 i wyniki badań laboratoryjnych są obiecują-

ło się, że fundusz traci, w trud-

hman Brothers. Niemniej ten

w omawianym przypadku ewi-

nej sytuacji znaleźli się także ci,

przypadek pokazuje, że w świe-

dentnie zabrakło.

Problem polegał na tym, że
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Gdyby ten sam wysłannik Gorbaczowa przyjechał
dzisiaj do Warszawy, zapytałby o osobę, która zarzą-

Kilka tygodni temu widziałem w sieci informację, że

ce. Nie zdziwię się, jeżeli wkrótce okaże się, że już o tym
lekarstwie kiedyś słyszałem…
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WYWIAD

Sukcesja przedsiębiorstw

Fundacje rodzinne pomogą w biznesie
Fundacja rodzinna ma wesprzeć polskie firmy zarówno
w bieżącym prowadzeniu biznesu, jak i w sukcesji
przedsiębiorstwa. Ustawa, która ma ją prawnie umocować, jest na
etapie konsultacji społecznych. W życie wejdzie prawdopodobnie
od 1 stycznia 2022 r. Dopracowania wymagają jeszcze przepisy
podatkowe, które powinny być tak skonstruowane, by realnie
zachęcać do tworzenia fundacji rodzinnych.  Rozmawiał Robert AZEMBSKI

O

nowej instytucji fundacji

rodzinnej

nego spadkobiercy powoduje,

nej, w tym przede wszystkim,

rozmawiamy

że jest on zobowiązany do wy-

jaki majątek otrzyma funda-

z Dawidem Rejmerem,

płaty zachowków, które są liczo-

cja oraz kto będzie uprawnio-

radcą prawnym i wiceprezesem

ne od wartości całego majątku

ny do świadczeń z fundacji. Fun-

zarządu Stowarzyszenia Inicja-

(w tym firmy) i płat-

tywa Firm Rodzinnych (IFR), któ-

ne na żądanie. Prze-

ry z jednej strony podkreśla za-

kazanie biznesu za

lety takiego rozwiązania, ale

życia także nie jest

z drugiej wskazuje na koniecz-

rozwiązaniem,

ność dopracowania kwestii po-

nieważ wszelkie da-

datkowych.

rowizny

Po co zakładać i po co uczest-

liczane do podsta-

niczyć w fundacji rodzinnej? Są

wy obliczenia za-

przecież standardowe regula-

chowku.

cje normujące to, co dzieje się

jest instytucja, któ-

z majątkiem założyciela firmy

ra będzie akumulo-

w razie jego obłożnej i trwa-

wała majątek rodzi-

łej choroby lub śmierci. Są też

ny, zapobiegnie jego

dokładne przepisy normujące

rozdrobnieniu

dziedziczenie.

nie spowoduje kom-

w

pogronie

najbliższych są do-

Dotychczasowe

rozwiązania

Potrzebna

oraz

dator będzie także

Z praktycznego
punktu widzenia
fundacja rodzinna
będzie miała
najczęściej dwa
źródła dochodów:
dochody
z dywidendy
i zysków spółek
wniesionych do
fundacji rodzinnej
oraz dochody
pasywne z mienia.

plikacji spadkowych.

mógł za życia powoływać i odwoływać zarząd. Wreszcie fundator wskaże,
którzy
ci

zasadach, pod jakimi warunka-

zwolnienia od podatku. Pożąda-

swój biznes. Będzie mógł powo-

mi, w jakich terminach i wreszcie

ne byłoby, aby fundacja rodzin-

zasiadać

ływać i odwoływać członków za-

w jakiej wysokości świadczenia te

na również była objęta tym zwol-

będą wypłacane.

nieniem.

beneficjen-

będą

Fundator zachowa wpływ na

zgromadzeniu

rządu fundacji rodzinnej. Skoro

beneficjentów. Z ko-

fundacja rodzinna będzie wła-

lei głównym upraw-

ścicielem np. 100 proc. udzia-

Co może stanowić dochody fun-

Proszę przybliżyć kwestie opo-

nieniem beneficjen-

łów w spółce, to tym samym za-

dacji i jak może wyglądać unor-

datkowania w fundacji.

tów jest prawo do

rząd fundacji rodzinnej będzie

mowanie kwestii dywidendy?

świadczeń z fundacji

uprawniony do wskazania zarzą-

Z praktycznego punktu wi-

fundacji rodzinnej wymaga do-

rodzinnej. Ci z be-

du spółki wniesionej do fundacji

dzenia fundacja rodzinna bę-

pracowania. Projekt zakłada obec-

neficjentów,

któ-

rodzinnej. W tym sensie funda-

dzie miała najczęściej dwa źródła

nie, że efektywnie podatek CIT

rzy będą zasiadać

tor zachowa kontrolę nad swoim

dochodów. Po pierwsze, docho-

najpierw zapłaci spółka wniesiona

w

majątkiem oraz swoim biznesem.

dy z dywidendy i zysków spółek

do fundacji, następnie podatek CIT

w

zgromadzeniu

Propozycja

opodatkowania

wniesionych do fundacji rodzin-

od dywidendy zapłaci fundacja

są niewystarczające. Niezależnie

Taką instytucją jest właśnie fun-

mieli także uprawnienia w za-

Kim są beneficjenci w funda-

nej. Po drugie, dochody pasywne

i wreszcie beneficjenci niebędący

od formy prawnej prowadzonego

dacja rodzinna.

kresie wyboru audytora funda-

cji i jakie będą ich uprawnienia,

z mienia (głównie czynsze z wy-

najbliższą rodziną również zapła-

cji rodzinnej.

a także wpływ na działalność

najmu nieruchomości). Projekt

cą podatek od świadczeń. Opo-

zakłada, że dywidendy wypła-

datkowanie

biznesu w momencie śmierci do-

beneficjentów, będą

chodzi do dziedziczenia, z którym

Jakie prerogatywy i kompeten-

wiążą się dwa problemy. Przy

cje będzie miał fundator funda-

Czy po przekazaniu majątku

Beneficjent to określona oso-

cone do fundacji rodzinnej będą

wynieść aż 47 proc. To za dużo.

dziedziczeniu ustawowym mamy

cji, a jakie członkowie jego ro-

fundatora (całości lub jego czę-

ba, której podstawowym prawem

od razu opodatkowane. To nie-

Konieczne jest opracowanie in-

do czynienia z rozdrobnieniem

dziny i beneficjenci?

ści) do fundacji zachowa on na-

jest prawo do świadczenia z fun-

korzystne rozwiązanie, ponie-

nego sposobu opodatkowania.

dal kluczowy wpływ na dzia-

dacji rodzinnej. Jednak to od fun-

waż dywidendy wypłacane do

Bez tego projekt może okazać się

łalność biznesu?

datora będzie zależało, na jakich

spółki matki mogą korzystać ze

w praktyce martwy.

majątku. Przy dziedziczeniu te-

To od woli fundatora będzie

stamentowym wskazanie jed-

zależał kształt fundacji rodzin-
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fundacji?

może

efektywnie
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Jak rozpoznać rodzime produkty?

Patriotyzm konsum encki po czesku
Rządzące w Czechach ugrupowanie, przy
silnym wsparciu tamtejszego ministra
właściwego ds. rolnictwa Miroslava
Tomana, zamierzało przeforsować ustawę,
w myśl której na półkach sklepowych
w tym kraju obligatoryjnie znajdować
musiałoby się minimum 55 proc.
produktów czeskich. Przeciw regulacjom
protestowały – co zrozumiałe – inne
kraje Unii Europejskiej, w tym Polska.
Słusznie, choć perspektywa ma tu jednak
niebagatelne znaczenie. 
Robert KUJAWA

W

myśl

nowego

natomiast, że w dobie pande-

krajowym

mii COVID-19 statystyczny Po-

– choćby w kwestii przetargów

lak coraz częściej sięga po ro-

wprost faworyzujących krajowe

dzime produkty. To prawidłowa

firmy. Także edukacja szkolna

tendencja, która popularna jest

wspiera postawy patriotyczne,

choćby w krajach Europy Za-

które przekładają się na umac-

chodniej. Tam niepotrzebne są

nianie tamtejszych gospodarek.

ustawy podobne do czeskich,
ponieważ świadomość samych
konsumentów zapewnia wyso-

przedsiębiorstwom

Koszty importu

Przyznać należy, że w ostatnich

ką konsumpcję lokalnych pro-

kilku latach kwestię patriotyzmu

duktów.

gospodarczego zaczęto trakto-

W Polsce kupujący wciąż

wać serio także w naszym kra-

często nie wiedzą jednak, jak

ju. Polacy zaczynają zdawać so-

rozpoznać to, co nasze. Wciąż

bie sprawę, że import znaczną

pra-

mentu, pijąc kawę, dodają do

także to cena i jakość (cze-

część środków finansowych wy-

wa wszystkie sklepy

niej… niemieckie mleko. Brzmi

mu trudno się dziwić) pozosta-

prowadza poza granice naszego

w Czechach – o po-

znajomo? Kilka lat temu po-

ją kluczowymi elementami ma-

kraju, choćby w postaci zysków,

wierzchni przekraczającej 400

dobne zastrzeżenia względem

jącymi wpływ na konsumenckie

podatków czy opłat licencyj-

mkw. – zmuszone zostałyby do

duńskiego masła używanego

wybory. U nas po krajowe pro-

nych.

wprowadzenia

w kawiarni Sejmu RP mieli liczni

dukty,

minimum

55-

proc. udziału czeskich produktów

politycy w naszym kraju.

według

badań

ARC,

Przyjęło się – niestety błęd-

chętniej sięga 59 proc. kupują-

nie – że produkty, których kod

na swoich półkach. Tak miałoby

W zasadzie od początku wia-

polityką przejaw dyskrymina-

uważa, że patriotyzm gospo-

cych. We Włoszech np. jest to

kreskowy rozpoczyna się pre-

się stać już w 2022 r. To jednak

domo było, że czeska ustawa

cji w obszarze handlu. Dobrze

darczy oraz konsumencki może

już niemal trzy czwarte społe-

fiksem 590, to artykuły pol-

nie koniec. Od roku 2028 udział

przepadnie, ale tamtejszy mini-

się stało, że nasz kraj zajął w tej

być kołem zama-

czeństwa.

skie. Kod taki oznacza jednak

produktów wytworzonych przez

ster rolnictwa zapewnia, że swo-

sprawie twarde stanowisko. Po-

chowym krajowego

naszego południowego sąsiada

ich planów nie porzuci i będzie

dobnie było w czasie, gdy nasi

handlu.

miałby wynosić aż 73 proc.

dążyć do promowania patrio-

sąsiedzi

Projekt objąć miał mięsa, wa-

tyzmu gospodarczego w swoim

nie mające na celu dyskredy-

prowadzili

kampa-

Deloitte ponad po-

Według

badań

rzywa, owoce i nabiał, a obowią-

kraju. Zwolennicy zmian argu-

tację polskich jaj czy wołowiny.

łowa Polaków jest

zek nie dotyczył małych sklepów

mentowali, że kryzys pande-

Czy jednak powinniśmy oceniać

skłonna

ani sklepów specjalistycznych,

miczny udowodnił, że Czechy

projekt Tomana jednoznacznie

więcej za artykuły

handlujących na przykład wina-

powinny być bardziej samowy-

negatywnie? Wszystko zależy

spożywcze

mi. Niemniej chodzi o absolutnie

starczalne w produkcji żywno-

od przyjętej perspektywy.

szej potrzeby, jeśli

podstawową grupę produktów,

ści oraz że lokalni producenci

Z polskiego punktu widze-

tylko będą one po-

obecną niemal w każdym gospo-

mogą wytwarzać artykuły spo-

nia czeski projekt godził w inte-

chodzić z krajowej

darstwie domowym.

żywcze w cenach podobnych do

resy naszych rolników. Niemniej

produkcji.

cen artykułów zagranicznych.

zapłacić
pierw-

Szcze-

Statystyczny

wyłącznie, że przedsiębiorstwo,

Francuz,

które dostarczyło dany produkt,

Norweg czy Japoń-

jest zarejestrowane w naszym

czyk wie, że nale-

kraju. Nie daje nam to wiedzy

ży kupować pro-

na temat rzeczywistego pocho-

dukty wytworzone

dzenia kapitału firmy.

Niemiec,

w tamtejszych go-

Istnieją jednak certyfikaty,

spodarstwach. Kon-

takie jak „Produkt Polski”, które

sumentów wspiera

pozwalają z dużą dozą prawdo-

w tym również re-

podobieństwa

alizowana polityka

realnie polskie dobra. Pomocne

gospodarcza. Funk-

okazać mogą się tu także apli-

cjonują tam liczne

kacje skanujące kody kreskowe,

instytucje

promu-

które każdy z nas może zain-

zidentyfikować

podobny projekt zaszczepio-

gólnym

Wiele państw, w tym tak-

ny na polskim podwórku za-

sowaniem mają cie-

Ministra Tomana zirytował fakt,

że Polska, uznało czeską pro-

pewne spotkałby się z niema-

szyć się tu produkty lokalne.

jące patriotyzm konsumencki,

stalować w swoich urządzeniach

że posłowie czeskiego parla-

pozycję za niezgodny z unijną

łym poparciem. Wiele osób

ARC Rynek i Opinia wyliczyły

ale także prawo przychylne jest

mobilnych.

Brzmi znajomo?
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zaintere-

Według badań
Deloitte ponad
połowa Polaków
jest skłonna
zapłacić więcej za
artykuły spożywcze
pierwszej potrzeby,
jeśli tylko będą
one pochodzić
z krajowej produkcji.

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI 41

					 RAPORT MAKROEKONOMICZNY FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Fiskalna stymulacja
po dwóch stronach Atlantyku

Walka z ekonomicznymi konsekwencjami pandemii COVID-19 okazała się
bardzo kosztowna. Nie ma co dyskutować o tym, czy ten koszt był potrzebny.
Jest bowiem faktem, że wiele państw świata, uznając, że jest taka konieczność,
zamrażało funkcjonowanie swoich gospodarek. Ów efekt mrożący nie rozkładał
się co prawda równomiernie. Najbardziej ucierpiały usługi. Niemniej miał on
gigantyczne konsekwencje dla finansów publicznych, co widać po wskaźnikach
zadłużenia. Te w wielu przypadkach także przed pandemią nie były najlepsze.
Obecnie jednak sytuacja wygląda jeszcze gorzej.

Kamil
GORAL
główny ekonomista „Forum Polskiej Gospodarki”

C

o ciekawe, czas pandemii
i związane z nim koszty nie doprowadziły do
wzrostu kosztów obsługi długu.
Wydawać by się mogło, że będzie zupełnie odwrotnie. Pogrążone w recesji i coraz bardziej
zadłużone państwa powinny
mieć poważne problemy z po-

zyskaniem taniego finansowania. Skupmy się na strefie euro.
To obszar z wielu powodów
ważny dla Polski. Szczególnie
jeśli chodzi o wymianę handlową i współpracę w ramach Unii
Europejskiej. Dlatego to właśnie
eurolandowi powinniśmy się
bacznie przyglądać.
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Mówiąc wprost, EBC skupował
na potęgę dług krajów
strefy euro, dając im w ten sposób
możliwość zaciągania długów
na rynku finansowym.
o 600 mld euro w czerwcu,
a następnie o kolejne 500 mld
w grudniu 2020 r. Łącznie EBC
zamierza skupować papiery
wartościowe, głównie państw
obszaru wspólnej waluty, za
niemal 2 bln euro. I nie wiadomo, czy to ostatnie słowo tej
instytucji.
Dla długu takich państw jak
Grecja czy Włochy oznaczało
to wyraźne zbicie rentowności

i możliwość tańszej obsługi
zobowiązań. I co nie mniej
istotne, dzięki tak zdecydowanemu wejściu EBC do gry nie
było także obaw o popyt na te
papiery.

fot. Christophe Simon/Pool MAXPPP OUT/PAP/EPA

kowa wartość tego pakietu
interwencyjnego opiewała na
750 mld euro – na tyle ustalono jego wysokość w marcu
2020 r. Następnie kilkakrotnie
podnoszono ów limit. Najpierw

Brak wspólnej
polityki fiskalnej
Strefa euro ma zatem do
dyspozycji instrumentarium
polityki pieniężnej. I trzeba przyznać, że to potężna
broń. Wciąż jednak słabym
punktem konstrukcji obszaru jednolitej waluty jest brak
wspólnej polityki fiskalnej.
Każdy z krajów eurolandu samodzielnie emituje swój dług
i samodzielnie odpowiada za
jego spłacanie. O niedoborze
drugiego filaru, jakim jest właśnie wspólna polityka fiskalna, mówiło się od dawna. Problem polega na tym, że mimo
obietnic i deklaracji, że niebawem powstanie jeden budżet
dla strefy euro, nic, co można

w ten sposób nazwać, nie zostało powołane. Przed kilku
laty wydawało się, że jest naprawdę blisko. Chodzi mianowicie o zapowiedź z połowy
2018 r., kiedy doszło do spotkania kanclerz Angeli Merkel
z prezydentem Emmanuelem
Macronem. Wśród tematów
dyskusji była właśnie kwestia
wspólnej polityki fiskalnej.
I z deklaracji dwójki polityków można było zrozumieć,
że sprawa jest przesądzona.
Uzgodniono datę i główny cel
powołania budżetu eurolandu. Wszystko zapowiadało się
bardzo obiecująco. Tyle że nic
z tego nie wyszło.
fot. Wiktor Dąbkowski/PAP

Tam koszt długu w czasie
pierwszego uderzenia pandemii zmalał. Zadziałały tutaj
opisane w poprzednim raporcie mechanizmy polityki
pieniężnej. Mówiąc wprost,
Europejski Bank Centralny
skupował na potęgę dług krajów strefy euro, dając im w ten
sposób możliwość zaciągania
długów na rynku finansowym.
Tanich długów, dodajmy. Jeszcze na początku 2020 r., czyli
tuż przed tym, zanim wirus
zaczął zarażać w Europie, rentowność 10-letnich greckich
obligacji skarbowych wynosiła
niemal 1,5 proc. To i tak mało,
biorąc pod uwagę sytuację finansową tego kraju. Następnie
miał miejsce krótkookresowy
wzrost oprocentowania długu Hellady, nawet do okolic
4 proc. Potem jednak do akcji
włączył się EBC. A dokładniej
uruchomił awaryjny skup aktywów w związku z pandemią
(Pandemic emergency purchase programme). Począt-

Fiskalna stymulacja po dwóch stronach Atlantyku RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG
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Powód wydaje się prosty.
Głównym płatnikiem do
wspólnej kasy miałyby być
Niemcy. Tak przynajmniej
podpowiada zdrowy rozsą-

Kanclerz Niemiec Angela
Merkel i prezydent Francji Emmanuel Macron
w 2018 r. zadeklarowali powołanie
budżetu eurolandu. Nic
z tego jednak
nie wyszło.

dek. W tamtym czasie niemiecka gospodarka notowała
idące w dziesiątki miliardów
euro nadwyżki budżetowe.
Oprócz tego potencjał gospodarki naszego zachodniego
sąsiada w porównaniu nawet
z najbogatszymi państwami obszaru wspólnej waluty
robi ogromne wrażenie. Nic
zatem dziwnego, że to Berlin

Strefa euro ma zatem
do dyspozycji instrumentarium
polityki pieniężnej. I trzeba przyznać,
że to potężna broń.
musiałby do takiego budżetu
wpłacać najwięcej, wyciągając z kolei znacznie mniej
niż pozostali. W Niemczech
uznano prawdopodobnie, że

wspólna kasa to sposób na
przerzucenie na ten kraj zobowiązań innych. Z drugiej
jednak strony pojawiają się
opinie mówiące o tym, że to
Niemcy najbardziej korzystają
na wspólnej walucie, powinny
zatem bardziej partycypować
w kosztach jej funkcjonowania. Czyli mówiąc inaczej, jeśli
trzeba wspierać finansowo jej
członków.
Brak wspólnego budżetu zrekompensować ma w obecnych
warunkach unijny Fundusz Odbudowy, czyli wart 750 mld euro
pakiet dotacji i pożyczek, które
są przeznaczone dla wszystkich państw Unii Europejskiej.
Problem polega na tym, że aby
ów fundusz sfinansować, UE
poprzez Komisję Europejską
ma zaciągać zobowiązania na
rynku finansowym. Prawo trak-
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(dane Eurostat)

Spadek PKB
(2020) w proc.

Dług publiczny
(3Q 2020) w proc.

–10,8

114,1

1

Hiszpania

2

Włochy

–8,9

154,2

3

Chorwacja

–8,4

86,4

4

Grecja

–8,2

199,9

5

Francja

–8,1

116,5

6

Portugalia

–7,6

130,8

7

Malta

–7,0

53,7

8

Austria

–6,6

79,1

9

Belgia

–6,4

113,2

10

Czechy

–5,6

38,4

Problemy z procedurą ratyfikacyjną są m.in. w Niemczech. Chociaż odpowiednia
procedura została przeprowadzona przez tamtejszy parlament, to jednak sprawę zablokował Federalny Trybunał
Konstytucyjny. Sędziowie FTK
uznali, że muszą się nad całą
materią zastanowić. I dopóki jej nie przemyślą i nie wy-

46 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

dadzą orzeczenia, prezydent
Frank-Walter Steinmeier nie
może podpisać ustawy ratyfikacyjnej. W praktyce trybunał
orzeka najczęściej w ciągu kilku miesięcy. Jeśli i tym razem
by tak było, to wciąż byłaby realna szansa na uruchomienie
pakietu stymulacyjnego jeszcze latem tego roku. Oczywiście pod warunkiem, że FTK
uznałby Fundusz Odbudowy
za zgodny z niemieckim prawem. Krytycy FO wskazują, że
jest on sprzeczny także z prawem UE, ponieważ traktaty
zakazują brania przez Unię
odpowiedzialności za zobowiązania finansowe swoich
członków. Tymczasem odpowiedzialność za zobowiązania zaciągnięte w ramach
funduszu solidarnie rozkładałyby się na wszystkich członków wspólnoty. Może być zatem tak, że jeśli jeden z nich
nie będzie mógł lub chciał ich
spłacać, wówczas będą mu-

Opóźnienie w ratyfikacji FO
może się okazać poważną
trudnością dla państw południa Europy. To oni najgłośniej
domagają się uruchomienia
tych pieniędzy. Powód jest
prosty, tamtejsze gospodarki doznały najdotkliwszych
strat. Oparte w dużej mierze
na turystyce nie mogły wykorzystać swojego potencjału
i wpadły w głęboką recesję.
Dodatkowo ich sytuacja fiskalna już przed wybuchem
pandemii nie była najlepsza.

Amerykańskie pakiety
za biliony
To, czego nie ma strefa euro,
w pełnym zakresie jest w po-

siadaniu Stanów Zjednoczonych. Najpotężniejsza gospodarka świata tym różni się od
obszaru wspólnej waluty, że
tam decyzje podejmuje się

Do amerykańskiej gospodarki
z samego tylko budżetu federalnego
trafić może zawrotna suma zbliżająca się
do 7 bilionów dolarów, czyli niemal
1/3 PKB Stanów Zjednoczonych.
znacznie szybciej, a negocjować musi ze sobą nie 19 (strefa euro) czy 27 państw (cała
Unia), ale dwie partie polityczne. I chociaż republikanie i demokraci są ze sobą w poważnym sporze programowym,
to jednak w sprawach gospodarczych w obliczu pandemii

potrafili dochodzić do porozumienia dosyć szybko.
Wirus pojawił się w USA pod
koniec stycznia 2020 r. Już
27 marca ówczesny prezydent Donald Trump podpisał
pierwszy stymulacyjny pakiet
fiskalny w związku z pandemią. Jego wartość to rekordowe 2 bln dolarów. I jak
się miało potem okazać, nie
było to ostatnie słowo ze strony amerykańskiego budżetu.
Ten gigantyczny pakiet antykryzysowy przeznaczono na
wsparcie dla służby zdrowia
(ponad 400 mld dol.), pożyczki dla przedsiębiorstw (800
mld dol.), wypłaty w wysokości 1200 dol. dla milionów
amerykańskich
obywateli
(300 mld dol.) oraz zasiłki dla

Rentowność 10-letnich obligacji
wybranych państw strefy euro
(w proc.)
(dane Stooq.pl)
1

Grecja

0,860

2

Włochy

0,725

3

Hiszpania

0,384

4

Portugalia

0,282

5

Belgia

0,025

6

Francja

–0,042

7

Austria

–0,075

8

Finlandia

–0,111

9

Niderlandy

–0,237

Niemcy

–0,300

10

fot. CHROMORANGE/Günter Fischer/PAP/DPA

tatowe przewiduje taką możliwość, aby jednak mogła się
ona zmaterializować, wszystkie
państwa członkowskie powinny wyrazić na to zgodę. A tu
sprawa znacznie się komplikuje. Bo zgoda taka musi mieć
miejsce we wszystkich bez
wyjątku krajach należących do
UE. Wystarczy zatem, że jeden z nich się wyłamie, i cały
pakiet będzie można wrzucić
do kosza. Do momentu zatem
jej uzyskania nikt nie otrzyma
z Funduszu Odbudowy nawet
euro.

Obecnie zaś wskaźniki zadłużenia robią duże wrażenie.
Wśród 10 państw UE, których
PKB w związku z pandemią
spadło najbardziej, dominują
właśnie kraje południa. Każdy
z nich ma dług znacznie przekraczający 100 proc. w relacji
do PKB. Niekwestionowanym
liderem tego rankingu jest
Grecja. Jej zobowiązania są
już dwukrotnie większe od
PKB. W trudnej kondycji są
jednak także finanse publiczne Włoch, Hiszpanii i Portugalii. Wyraźnie zwiększyło się
także zadłużenie Francji.

sieli to zrobić za niego pozostali. Wątpliwości co do tego
mechanizmu są także w Polsce. Część prawników wskazuje, że aby skutecznie ratyfikować Fundusz Odbudowy
w naszym kraju, konieczna
jest większość 2/3 w Sejmie.
A to stawiałoby całą procedurę pod bardzo dużym znakiem zapytania.

Finanse publiczne wybranych państw Unii Europejskiej
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tych, którzy stracili pracę (260
mld dol.). Jeszcze w grudniu
Kongres przegłosował, a Donald Trump podpisał opiewający na 900 mld dol. drugi pakiet
antykryzysowy. Łącznie zatem
rok 2020 zamknął się stymulacją fiskalną na poziomie niemal 3 bln dol. Oprócz tego do
gry wszedł Fed (System Rezerwy Federalnej), uruchamiając także bilionowe programy
luzowania ilościowego, czyli
wpompowywania ogromnych
pieniędzy w system ekonomiczny USA.
Jakby tego było mało, nowy
prezydent Joe Biden przeprowadził przez Kongres
w marcu 2021 r. kolejny pakiet ratunkowy o wartości
1,7 bln dol. i dodatkowo zapowiedział już następną stymulację fiskalną, tym razem
polegającą na inwestycjach
w infrastrukturę – za niemal
2 bln dol. Sumując zatem, do

amerykańskiej
gospodarki
z samego tylko budżetu federalnego trafić może zawrotna suma zbliżająca się
do 7 bilionów dol., czyli niemal 1/3 PKB Stanów Zjednoczonych.

dobre perspektywy wiążą się
jednak także z zagrożeniami.

Lepsze perspektywy dla USA
mogą odkotwiczyć oczekiwania
inflacyjne i przełożyć się na wzrost
długoterminowych stóp procentowych.
Nic dziwnego zatem, że prognozy na 2021 r. są dla USA
bardzo dobre. OECD przewiduje wzrost produktu krajowego brutto o 6,5 proc.,
podobnie sprawy widzi Bank
Rezerwy Federalnej (prognoza w przedziale 5,8–6,6
proc.). Wyraźne spaść ma
także bezrobocie. Fed przewiduje, że stopa bezrobocia
w 2023 r. zmaleć może do
niewiele ponad 3 proc. Tak

Fiskalna stymulacja po dwóch stronach Atlantyku RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG

Chodzi tutaj o inflację. Wielu
ekonomistów wskazuje na
presję na wzrost cen związaną z ekspansywną polityką fiskalną i pieniężną oraz
oczekiwanym
wzrostem
PKB. To zaś może być zła
wiadomość… dla strefy euro.

Co może EBC?
Lepsze perspektywy gospodarcze dla USA mogą
odkotwiczyć
oczekiwania
inflacyjne i przełożyć się na
wzrost
długoterminowych
stóp procentowych. Zjawisko
to w zasadzie obserwujemy
od kilku miesięcy. Przejawia
się ono wzrostem rentowności amerykańskiego długu.
Innymi słowy, spodziewając się spadku realnych stóp
procentowych w związku ze
wzrostem inflacji, inwestorzy

Rentowność obligacji 10-letnich (w proc.)
(dane Stooq.pl)

2,000

Stany Zjednoczone

2,407

2,500

Grecja

Hiszpania

2,295

1,825

1,668

oczekują wyższego nominalnego oprocentowania oferowanych im papierów rządu
federalnego. Znajdująca się
na początku roku poniżej
1 proc. rentowność amerykańskich obligacji dziesięcioletnich obecnie wynosi ok.
1,7 proc. W konsekwencji rosną także rentowności papierów rządowych innych
krajów, w tym także należących do strefy euro. Sytuacja
jest o tyle niekomfortowa, że
perspektywy strefy euro na
2021 r. nie są tak dobre jak
dla Stanów Zjednoczonych.
Stopa bezrobocia może być
nawet ponad dwukrotnie
wyższa niż za oceanem. Odbicie gospodarcze zaś o połowę słabsze niż w Stanach
Zjednoczonych. Problemem
jest wciąż spóźnione wsparcie fiskalne dla członków
eurolandu i niesymetryczna
odpowiedź na kryzys, wynikająca z różnych możliwości
poszczególnych państw strefy. Wciąż niepewna jest także
sytuacja dotycząca rozwoju
pandemii i kolejnych jej fal.
To zaś skłaniać może inwestorów do wyboru bezpieczniejszych i wyżej oprocentowanych obligacji USA. Gdyby

1,793
1,500

1,411
1,063

1,407
1,000

0,500

0,885
0,458

0,898
0,948
0,533

0,726
0,602

0,377
0

5 I 20 19 I 20

22 III 20 26 IV 20

0,592

0,873

2 VIII 20

0,001 0,038

0,389

13 XII 20 10 I 21

18 IV 21

Joe Biden
przeprowadził
przez Kongres kolejny
pakiet ratunkowy o wartości 1,7 bln
dol. i zapowiedział następną stymulację za
niemal 2 bln
dol.

W konsekwencji rosną także
rentowności papierów rządowych
innych krajów, w tym także należących
do strefy euro.

0,586
0,330
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1,117

fot. Andrew Harrer/POOL/PAP/EPA
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tak było, to najpewniej miałoby to miejsce kosztem długu
znajdujących się w gorszej

sytuacji finansowej państw
eurozony. Wyprzedaż obligacji tych krajów oznaczałaby
kolejny już kryzys zadłużenia dla eurolandu i wymagała nadzwyczajnych działań
ze strony EBC. Rozumieją to
władze banku we Frankfurcie.
Niedawno bowiem ogłoszono,
że bank zwiększa tempo skupu aktywów w ramach PEPP,
aby wypłaszczyć zbyt stromą
krzywą dochodowości obligacji skarbowych należących do
euro państw.
Zasadą skupu aktywów przeprowadzanych przez EBC jest
to, że nabywane są w proporcji do udziału poszczególnych
krajów w kapitale ten instytucji.
To zaś oznacza, że proporcje te

mogą nie być zgodne z aktualnymi potrzebami. W przypadku załamania na rynku długu
niezbędne byłoby zwiększenie
popytu na ten wyemitowany
przez najbardziej zadłużonych
członków eurolandu. To bowiem ceny ich papierów zaczęłyby szybować w górę. Tylko interwencja o wielkiej skali
mogłaby powstrzymać ten
trend. Aby móc ją przeprowadzić, konieczna jest rezygnacja
ze wskazanej wcześniej reguły
dotyczącej udziału w kapitale
frankfurckiej instytucji.
Jeśli dojdzie do urzeczywistnienia omówionego wyżej
ryzyka, możemy mieć zatem
powtórkę z kryzysu zadłużeniowego sprzed 10 lat. 
n
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Polak, który stworzył
pierwszego laptopa
W drugiej połowie XX wieku, gdy komputery były
wielkimi maszynami zajmującymi cały pokój, polski
geniusz stworzył pierwszy na świecie minikomputer,
który mieścił się w… walizce. Był rok 1969 i nikt na
świecie nie używał jeszcze takich nazw jak notebook
czy laptop, bo takich urządzeń nie było. Jarosław MAŃKA

W

Był doskonałym organizatorem,
zwracał uwagę na konieczność
dobrego przygotowania wyjazdów i odnosił sukcesy propagandowe. Wspinanie w Tatrach, Alpach, a także Andach traktował
jako ćwiczenia przed wyprawami w Himalaje. Pasję tę podziela-

ynalazek Jacka Karpiń-

nazwać, gdyby wcześniej rodzice

ła także jego żona Wanda, z wy-

skiego był na tyle nie-

czy znajomi nie zauważyli drze-

kształcenia lekarka zajmująca się

zwykły, że w celu jego

miącego w nim potencjału i nie

m.in. medycyną sportową. Wanda

zaopiniowania zebrała się spe-

zachęcili do samodzielnego my-

Karpińska towarzyszyła mężowi

cjalna komisja. Peerelowscy eks-

ślenia, do wyjścia poza schemat.

w jego zimowych wejściach w Ta-

perci orzekli, że zbudowanie

Pod tym wzglę-

czegoś podobnego jest… nie-

dem Jacek Karpiń-

możliwe. Członkom tej komisji

ski był wybrańcem.

nie mieściło się w głowie, że czło-

Adam Karpiński, oj-

wiek, który w młodości zamiast

ciec „Małego Jac-

ślęczeć z ołówkiem nad kartką

ka”, był inżynierem

papieru w szkolnej ławce, ganiał

mechanikiem i kon-

z karabinem w Powstaniu War-

struktorem,

szawskim (pseudonim Mały Ja-

ranem wojny pol-

cek), był w stanie dokonać epo-

sko-bolszewickiej

kowego odkrycia. A jednak…

i, jakby tego jesz-

wete-

cze było mało, za-

trach i w Alpach. Se-

Nie wiem, czy
można to nazwać
patriotyzmem,
ale ja po prostu
chciałem pracować
dla Polski. Zawsze
wierzyłem, że ruscy
kiedyś sobie pójdą,
a technologia
zostanie.

kundowała mężowi,
gdy ten w 1939 r. kierował pierwszą polską ekspedycją w Himalajach.

Podczas

tej wyprawy zdobył
wierzchołek

Nanda

Devi East (7434 m),
co było ówczesnym
wysokościowym rekordem Polski. Nie-

Czym skorupka…

palonym taternikiem

Czy istnieje recepta na geniusz?

i himalaistą. Był też

Odpowiedź wydaje się prosta –

bohaterem – za wo-

oczywiście, że nie. Bo jak moż-

jenne dokonania kilkukrotnie od-

próby zdobycia kolejnego szczy-

na sklasyfikować coś, co można

znaczony m.in. Orderem Virtu-

tu ojciec Jacka Karpińskiego zgi-

nazwać jedynie darem od Boga,

ti Militari. W Polsce niepodległej

nął przysypany lawiną śnież-

pewnego rodzaju talentem zmie-

postanowił

zdolności

ną. 12-letni Jacek bardzo przeżył

szanym ze szczęśliwym zbiegiem

konstruktorskie na studiach. Oj-

śmierć ojca. Było lato 1939 r. Zbli-

okoliczności? A jednak zgłębiając

ciec Jacka Karpińskiego skon-

żała się wojna.

życiorysy genialnych wynalaz-

struował szybowiec SL-1 AKAR.

ców, da się zauważyć jedną bar-

W 20-leciu międzywojennym

dzo ważną: sprzyjającą wszystkim

był jedną z osób, dzięki którym

okoliczność. Żaden z wynalazców

nastąpił rozwój zimowego tater-

z domu gorący patriotyzm, któ-

i wizjonerów nie mógłby się tak

nictwa oraz alpinizmu w Polsce.

rym cechowali się jego rodzice.
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rozwijać

stety, wyprawa w Himalaje okazała się
tragiczna.

Podczas

Powstanie Warszawskie
Nastoletni

chłopak

wyniósł
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We wrześniu 1939 r. matka Jac-

ciłem jedną laskę na czeską stro-

kiem: „Co pan tutaj robi?! Pan jest

ka wysłała syna do obrony prze-

nę. Powiedziałem sobie, że teraz

szpiegiem! To dywersja! Sabotaż!

ciwlotniczej jako gońca. Chłopak

będę chodzić, podpierając się tyl-

Wróg ludu!”.

brał udział w konspiracyjnych

ko jedną.

Wyrzucano go z trzech ko-

formacjach harcerskich. Począt-

lejnych zakładów pracy, bo ko-

kowo został skierowany do dzia-

muniści uznali żołnierzy ba-

łań w tzw. małym sabotażu. Aby

talionu

dostać się do Szarych Szere-

i dywersantów. Byli akowcy tra-

gów (Grupy Szturmowe), zawy-

fiali do więzień, zdając sobie

żył swój wiek. Jako 16-latek brał

sprawę, że w Polsce jeden totali-

udział w Powstaniu Warszawskim,

taryzm został zastąpiony drugim.

dowodząc sekcją pierwszą w ba-

Były to czasy, gdy młodzi ludzie

talionie „Zośka” (pluton „Alek”).

rozmawiali o patriotyzmie tak

Sekcją drugą dowodził inny ge-

często jak dzisiaj o pieniądzach.

niusz – Krzysztof Kamil Baczyń-

Trwanie na stanowiskach i pracę

ski. „Mały Jacek” nawet przeko-

na rzecz zniewolonej, ale jednak

marzał się ze słynnym poetą,

zawsze Ojczyzny, także uważano

także wymyślając wierszyki.

za patriotyczny obowiązek.

Już pierwszego dnia walk zo-

za

zdrajców

Jacek Karpiński znalazł w końcu zatrudnienie jako starszy kon-

stali okrążeni przez Niemców. Połowa powstańców zginęła, wśród

„Zośka”

Ćwiczyłem dalej. Rok później

nich Baczyński. Ci, którzy ocale-

poszedłem w to samo miejsce

li, drugiego dnia powstania po-

w górach i odrzuciłem drugą la-

stanowili przedrzeć się z dolnego

skę – opowiadał.

Mokotowa na Plac Zawiszy. Jacek

Do końca życia utykał, ale to,

dostał wtedy z pistoletu maszy-

że ustąpił paraliż i mógł samo-

nowego. Z góry, z szóstego piętra.

dzielnie chodzić, i tak było cu-

Kula przeszła wzdłuż kręgosłupa

dem.

K-202 pracowały z szybkością miliona operacji
na sekundę,
czyli szybciej
niż pecety
10 lat później!

struktor na Żeraniu w Warszawie, gdzie skonstruował nadajnik
2 kW NPK-2. Od 1955 r. pracował jako adiunkt w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN, gdzie dwa lata później
skonstruował maszynę AAH do…
prognozowania

pogody

(we-

dług pomysłu Józefa Lityńskiego

aż do miednicy. Upadł sparaliżo-

Prognozowanie pogody

z Państwowego Instytutu Hydro-

Z Zakopanego trafił do Radom-

logiczno-Meteorologicznego).

roku nie mógł sam wstać z łóż-

ska, gdzie z wyróżnieniem zdał

AAH był opartą na 650 lampach

ka. Po kapitulacji powstania został

maturę. Przyszedł czas na wy-

maszyną do długoterminowych

ewakuowany z miasta. Przeżył

bór drogi życiowej. Karpiński wa-

numerycznych prognoz pogody

dzięki lekarzom, którzy wysta-

hał się pomiędzy naukami ścisły-

na podstawie analizy harmonicz-

wili mu fałszywą kartę choroby,

mi a… komponowaniem muzyki.

nej. Dzięki wynalazkowi Karpiń-

a następnie przewieźli do Prusz-

Przeważył pociąg do wynalaz-

skiego sprawdzalność prognoz

kowa. Odzyskał władzę w nogach

ków. Wybrał politechnikę w Ło-

pogody poprawiła się o 10 proc.

i – jak sam mówił – uczył się cho-

dzi, a następnie w Warszawie. Dy-

Dwa lata później okazało się,

dzić, przemierzając wzorem ro-

plom magistra inżyniera uzyskał

że na tym jedynym wynalazku

dziców górskie szlaki w okolicach

w marcu 1951 r. Na podstawie na-

nie poprzestanie. Skonstruował

Zakopanego. Najpierw o dwóch

kazu zatrudnienia podjął pracę

maszynę, którą nazwał AKAT-1.

laskach.

w Centralnym Laboratorium Pol-

Był to pierwszy na świecie tran-

skiego Radia.

zystorowy analizator równań róż-

wany, ale jakimś cudem przeżył
piekło powstania. Przez półtora

– Ćwiczyłem w górach, co-

niczkowych.

dziennie wspinałem się coraz wy-

Na drugi dzień po przyję-

żej. Pewnego dnia dotarłem na

ciu do pracy usłyszał, jak ka-

W 1960 r. jako jeden z sześciu

Orlą Perć i tam na grani wyrzu-

drowa wybiega z pokoju z krzy-

nagrodzonych zwyciężył w ogól-

52 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY

Jacek Karpiński

Cała Polska zobaczyła to w te-

skonstruował

ny w laboratoriach. Nic dziwnego,

w Anglii. Zgodziła się jednak na

lizce i był polskim, nowatorskim

talentów techniki organizowa-

z kolei komputer KAR-65, któ-

że pomysł Karpińskiego wydawał

warunek Karpińskiego, żeby pro-

na światową skalę wynalazkiem.

nym przez UNESCO. W nagro-

ry

szybkością

się nierealny. Na szczęście był

dukcja odbywała się w Polsce.

W 1973 r. kierownictwo ELWRO

pretekst, by go sabotować. Przy-

dę w latach 1961–1962 przebywał

100 tys. operacji na sekun-

jeden człowiek, który mocno w to

Powstało pierwszych 30 kompu-

spotkało się w tej sprawie z PRL-

jaciele, znając jego podejście, na-

w Stanach Zjednoczonych, gdzie

dę i był… 30-krotnie tańszy niż

wierzył. Właśnie Jacek Karpiński.

terów, które miały wspaniałe pa-

-owskim dygnitarzem Piotrem

mówili go na wyjazd do Szwaj-

studiował m.in. na Uniwersytecie

dwa razy wolniejsze ówczesne

rametry. Pracowały z szybkością

Jaroszewiczem.

Harvarda i Massachusetts Insti-

komputery Odra. Ewenemen-

tute of Technology. Amerykanie

tem było to, że komputer Kar-

szybko dostrzegli potencjał, jaki
drzemie w Polaku, i złożyli mu

noświatowym konkursie młodych

W

1965

pracował

r.
z

Gierek mówi: „Pomożemy”

miliona operacji na

Chyba tylko Karpińskiemu w po-

sekundę, czyli szyb-

pińskiego z powodzeniem dzia-

łowie lat 60. mógł przyjść do

ciej niż pecety 10 lat

łał 20 lat – do połowy lat 80.

głowy pomysł stworzenia kom-

później. Miały 150
fot. Leszek Surowiec/PAP

propozycję kariery akademickiej.
Karpiński jednak odmówił.
Dziś wiadomo, że jego wyjazdy do USA były współfinansowane przez wywiad gospodarczy
PRL, którego w latach 60. Kar-

kilobajtów

pamięci,

podczas gdy produkowane wtedy w ELWRO we Wrocławiu wielkie jak szafy
komputery

Odra-

piński był tajnym źródłem oso-

1204 miały tylko 48

bowym o pseudonimie „Jacek”.

kilobajtów.

Kontakty ze służbami specjal-

datku K-202 były…

nymi PRL, o różnym natężeniu

dziesięć razy tańsze.

i temperaturze, utrzymywał do

Produkowało je 200

W

do-

W ciągu trzech
lat zrobiłem
komputer KAR-65.
Był zbudowany
inaczej niż
wszystkie maszyny
na świecie. Bo
ja naprawdę nie
wiedziałem, jak się
buduje komputery
gdzie indziej.

lewizji, a władze znów zyskały

adresem

carii, gdzie Karpiński wyjechał

wynalazcy

padło

na trzy dni przed wprowadze-

oskarżenie:

Pod

„Towa-

niem stanu wojennego. Tam po-

premierze,

czątkowo pracował w firmie „Na-

ratujcie nas przed

gra” u innego znanego polskiego

Karpińskim, bo on

wynalazcy, po czym założył wła-

nas zniszczy eko-

sną firmę Computer Systems. Był

nomicznie”. Jarosze-

rok 1981 i takie przedsięwzięcia

wicz mówił: „Dobrze,

nie zdarzały się często. Informa-

ja go załatwię”. Na

tyk miał 54 lata. Konstruował ro-

teczce Karpińskiego

bota sterowanego głosem. Nigdy

w biurze paszporto-

nie zdołał go jednak wyproduko-

wym widniał napis:

wać, bo zbankrutował.

rzyszu

„Nie wydawać pasz-

Chyba największą rekomen-

portu. Powód: dy-

dacją jakości wynalazku Karpiń-

wersja gospodarcza”.

skiego był fakt, że zespół fa-

wyjazdu z Polski w początku lat

osób, podczas gdy

Wkrótce Karpiń-

chowców stworzony przez niego

80. Uważał, że z jego wynalazków

do wyprodukowania Odry po-

ski został wyprowadzony z za-

zdołał po kilku latach ponownie

w pierwszym rzędzie powinna

trzebnych było aż 6 tys. ludzi.

kładu pracy, którym kierował,

wdrożyć do produkcji jego wy-

korzystać Ojczyzna. Taką posta-

Prototyp maszyny – nazwa-

pod karabinami. A 200 kompute-

nalazek, ale już pod nazwą Mera

wę uważał za obowiązek każdego

nej K-202 – pokazano na Targach

rów, które były w trakcie produkcji,

400. Była to udoskonalona wer-

Polaka. Był to jego swoisty rodzaj

Poznańskich w 1971 r. Przy kom-

zniszczono. Wynalazcy pozwolo-

sja K-202. Mera 400 produko-

hołdu dla kolegów, którzy zginęli

puterze zatrzymał się wtedy sam

no jedynie wykładać w Instytu-

wany był aż przez 11 lat ( w latach

w Powstaniu Warszawskim.

Edward Gierek. I sekretarz PZPR

cie Przemysłu Budowlanego Po-

1976–1987). Jeden z nich używa-

dzisiejszego

oglądał komputer „aż przez kwa-

litechniki. Nie mógł też wyjechać

ny był jeszcze w roku… 2018 (sic!).

większego laptopa. Zjednocze-

drans”, co zauważyły wszystkie

do pracy w USA. O skali wynalaz-

W jednym z wywiadów Kar-

nie „Mera”, któremu podlegały

gazety, by na koniec zapytać, czy

ku Karpińskiego świadczy fakt, że

piński powiedział: – Nie wiem,

w ówczesnej Polsce zakłady pro-

konstruktorzy zdołają doprowa-

wyprodukowany dekadę później

czy można to nazwać patrioty-

dukujące maszyny matematycz-

dzić K-202 do produkcji.

komputer IBM PC był…wolniejszy

zmem, ale ja po prostu chcia-

od polskiego K-202.

łem pracować dla Polski. Zawsze

– W ciągu trzech lat zrobiłem

Perceptron
i komputer KAR-65

komputer KAR-65. Był zbudowa-

Po powrocie do kraju, w Pracow-

ny na świecie. Bo ja naprawdę nie

ni Sztucznej Inteligencji w Insty-

wiedziałem, jak się buduje kom-

tucie Automatyki PAN, skonstru-

putery gdzie indziej – opowiadał.

ny inaczej niż wszystkie maszy-

K-202, polski 16-bitowy
minikomputer
opracowany
i skonstruowany przez inżyniera Jacka
Karpińskiego,
Międzynarodowe Targi Poznańskie, Poznań, 1971 r.

putera

wielkości

ne, zwołało specjalną komisję,

– Zapytałem: „Pomożecie?” –

która w 1969 r. urzędowo orze-

opowiadał po latach Karpiński. –

kła, że nie da się zbudować ta-

A Gierek, rozumiejąc żart, odpo-

kiego komputera. Uzasadnienie

wiedział: „O tak, pomożemy”.

ował drugą na świecie „uczącą się

Łatwość konstruowania i po-

maszynę”, którą nazwał „percep-

mysłowość Karpińskiego była

tron”. Maszyna Karpińskiego roz-

wprost

poznawała otoczenie przy użyciu

w ciągu trzech miesięcy skon-

kamery. Składała się z sieci neu-

struował również skaner do anali-

ronowej opartej na 2 tys. tranzy-

zy fotografii zderzeń cząstek ele-

storów. Miała kamerę i system

mentarnych. Zresztą w tym czasie

do analizy obrazu pokazywane-

miał już w głowie następną kon-

Dzięki uporowi Karpińskie-

go jej np. trójkąta. Bez problemu

strukcję – komputer, który mógł-

wskazywała jego cechy charak-

by zmieścić się w walizce. To była

terystyczne i identyfikowała jego
kształt.
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wierzyłem, że ruscy kiedyś sobie

Od komputerów do świń

pójdą, a technologia zostanie.

Rozgoryczony wynalazca w 1978 r.

– Jego komputer świetnie się

było proste – gdyby zbudowanie

K-202 był zupełnie inny niż

przeniósł się na mazurską wieś,

sprawdzał – wspomina wyna-

takiej maszyny było możliwe, to

produkowane wtedy w Polsce

gdzie zajmował się rolnictwem

lazca Andrzej Dembiński. – A ja,

Amerykanie na pewno by ją już

komputery Odra, które były ko-

oraz hodowlą drobiu i świń.

kiedy myślę o Jacku, zawsze się

skonstruowali.

piami brytyjskich ICL i które po-

Wkrótce odnaleźli go dziennika-

wzruszam. To był wielki, a przy

wszechnie

mianem

rze. Na pytanie, co właściwie tam

tym niezwykle skromny człowiek,

go udało się ruszyć z produkcją

„szafy”, gdzie kręciły się szpule

robi, dlaczego już nie projektuje,

który wiedział, że musimy być

K-202. Pieniądze na to dała bry-

ze wstęgami papieru albo taśmy.

odparł bez zastanowienia: – Bo

także silni i niepodlegli gospo-

niezwykła wizja. Ówczesne kom-

tyjska firma, która natychmiast

Natomiast komputer Karpińskie-

wolę mieć do czynienia z praw-

darczo. Już wtedy mogliśmy być

putery zajmowały wielkie ścia-

chciała produkować komputer

go mieścił się w niewielkiej wa-

dziwymi świniami.

Tajwanem Europy.

zdumiewająca.

Tylko

określano
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RYNEK PRACY

Przedsiębiorczość Polaków

Mit
wynikający
z patologii
Jedną z najczęściej podawanych tez w polskiej
przestrzeni publicznej jest ta mówiąca o wyjątkowej
przedsiębiorczości Polaków. Teza ta oczywiście
wielu osobom się podoba, gdyż przedsiębiorczość
to cecha zdecydowanie pozytywna. Niemniej warto
zwrócić uwagę na fakt, że statystyki, które miałyby
to potwierdzać, wynikają głównie z patologii systemu
podatkowego. 
Filip LAMAŃSKI

W

liczba osób zatrudnionych na

same w sobie nie są, ale tak dzia-

do 200 tys. rocznie efektywne

umowach

cywilnoprawnych,

łają. Polska w związku z tym jest

opodatkowanie wynosi 24 proc.

umowach o pracę oraz samo-

ewenementem na skalę euro-

i jest o 13 pkt proc. niższe niż dla

zatrudnieniu rosła. Po wybu-

pejską. Zarobki na umowę o pra-

osób zarabiających te same pie-

chu pandemii w kolejnych kwar-

cę zarówno u osób zarabiających

niądze na umowę o pracę.

tałach spadała liczba osób na

minimalną krajową, jak i osób za-

umowie o pracę. W tym samym

rabiających 17 tys. zł miesięcznie

czasie spadała także liczba osób

były opodatkowane praktycznie

na umowach cywilnoprawnych.

tak samo. Każda z tych osób od-

skąd w Polsce tak duży odsetek

Wzrost liczby osób samoza-

dawała do budżetu 37 proc. swo-

osób samozatrudnionych. Kon-

ich dochodów. W związku z tym

strukcja systemu podatkowego

najprawdopodobniej jest efektem

dla osób zarabiających zarówno

zachęca do tworzenia fikcyjnego

optymalizacji kosztowej i podat-

bardzo mało, jak i bardzo dużo

samozatrudnienia (osoby, któ-

kowej. Jest to tzw. fik-

na umowę o pracę,

re nie zatrudniają pracowników

cyjne samozatrud-

opodatkowanie było

i pracują wyłącznie dla jednego

praktycznie

nienie, które tworzą
osoby pracujące dotychczas na etat. Dla
osób, które dopiero co zakładają firmę, jest szereg ulg,

bardzo

które obniżają kosz-

rozwiniętych,

To wszystko wyjaśnia po części,

trudnionych w trakcie kryzysu

nionych jest głównie w krajach
wysoko

Popularna liniówka

Duży udział
samozatrudnionych
nie jest efektem
wybitnej
przedsiębiorczości
Polaków, ale raczej
źle skonstruowanego
systemu
podatkowego.

takie

pracodawcy). Przed pandemią

samo, z lekkimi wa-

szacowało się, że tak funkcjonuje

haniami.

ok. 10 proc. pracowników.
opo-

Z nieco już przestarzałych da-

datkowanie osób na

nych Ministerstwa Finansów wy-

działalności gospo-

nika, że średnia wartość przycho-

darczej jest regre-

dów dla osób rozliczających się

sywne. Oznacza to,

w 2016 r. w ramach podatku li-

że im więcej zara-

niowego wyniosła 2 mln zł. We-

biamy, tym efektyw-

dług tych danych tzw. liniówka

Efektywne

gdzie rynek pracy funkcjonuje

ty

dużo lepiej. Najmniejszy odse-

Z tego powodu część

tek osób samozatrudnionych jest

osób pracujących na

w USA. Na kolejnych miejscach

umowę o pracę zo-

nie płacimy niższe

jest szczególnie popularna wśród

są Norwegia, Rosja, Kanada, Da-

stała „wypchnięta” przez pra-

podatki. To zasługa ryczałtowych

3 proc. najlepiej zarabiających

nia, Luksemburg, Niemcy, Au-

codawców na samozatrudnie-

składek na ZUS oraz 19 proc. po-

Polaków. Z kolei wśród 1 proc. naj-

stralia i Szwecja. Powyższe dane

nie. W ten sposób pracodawca

datku liniowego, który jest bar-

lepiej zarabiających rozliczane

może nie są niepokojące, ale

zdjął z siebie obowiązek płace-

dzo często wybieraną formą

jest ponad 50 proc. przychodów.

mogą wskazywać na to, że odse-

nia m.in. składek na ZUS i prze-

rozliczeń na działalności gospo-

Wygląda na to, że duży

funkcjonowania.

edług danych OECD

od Polski (poza Koreą Płd. i Wło-

tek osób samozatrudnionych jest

rzucił te koszty na samozatrud-

darczej. Taka konstrukcja syste-

udział samozatrudnionych nie

Polska jest w glo-

chami). Większy odsetek samo-

w Polsce zbyt wysoki.

nionego. Ten z kolei, korzystając

mu podatkowego sprawia, że już

jest efektem wybitnej przedsię-

balnej czołówce pod

zatrudnionych poza wymienio-

Najnowsze dane Polskiego

z ulg, istotnie zminimalizował te

zarabiając relatywnie niewielkie

biorczości Polaków, ale raczej źle

względem odsetka samozatrud-

nymi państwami jest w Brazylii,

Instytutu Ekonomicznego wska-

daniny. W czasie kryzysu takie

pieniądze, opłaca nam się ucie-

skonstruowanego systemu po-

nionych w ogóle osób pracują-

Meksyku, Turcji, Grecji, Kostary-

zują, że w stosunku do 2019 r.

działania są jak najbardziej zro-

kać na samozatrudnienie. Przy

datkowego. Niemniej jasno trze-

cych. W Polsce w 2019 r. wskaź-

ce oraz Chile.

liczba osób na samozatrudnie-

zumiałe, jednakże w czasie pro-

dochodzie między 25 tys. a 50

ba powiedzieć, że trudno mieć

niu jeszcze bardziej wzrosła.

sperity tego typu praktyka wy-

tys. rocznie brutto średni poziom

pretensje do osób, które na sa-

Z danych PIE wynika, że na ko-

nika z nieracjonalnej konstrukcji

opodatkowania wynosi 36 proc.

mozatrudnieniu czy podatku li-

systemu podatkowego.

To tyle samo co na umowie o pra-

niowym korzystają. Skoro jest

cę. W przypadku osób zarabiają-

taka możliwość, robią to. Każdy

cych między 50 a 100 tys. rocznie

chce mieć w kieszeni więcej pie-

(czyli od 4150 do 8350 zł brutto)

niędzy. Jeśli oczekiwać jakich-

obciążenie podatkowe jest o oko-

kolwiek działań w kierunku nor-

ło 8 pkt proc. niższe niż na umo-

malizacji systemu podatkowego,

wę o pracę i wynosi 28 proc. Z ko-

to wyłącznie leży to po stronie

lei dla osób zarabiających od 100

rządzących. 

nik ten wyniósł 20 proc. Oznacza
to, że co piąta pracująca w Polsce
osoba to samozatrudnieni. Ab-

Efekt optymalizacji

Dla przykładu w krajach będą-

niec IV kwartału 2019 r. w Polsce

solutnym światowym liderem

cych na podobnym poziomie

było 1 mln 595 tys. osób pra-

Jak dowodzą badania, opodat-

pod tym względem jest Kolum-

rozwoju jak Polska odsetek sa-

cujących na samozatrudnieniu.

kowanie pracy dla osób o umo-

bia, gdzie wskaźnik ten wynosi

mozatrudnionych

niższy.

Dokładnie rok później ich licz-

wę o pracę jest w Polsce liniowe.

50 proc. Niemniej jednak przed

W Czechach wynosi on 16,8 proc.,

ba wynosiła już 1 mln 630 tys.,

Wynika to z konstrukcji systemu

Polską znajduje się tylko dzie-

na Litwie 11,7 proc., a na Wę-

a więc wzrosła o 35 tys. osób.

podatkowego. Oczywiście w tym

więć państw OECD i w większo-

grzech 10,8 proc. Ponadto najniż-

Co ciekawe, przed pandemią

przypadku wliczane są także

ści są to kraje gorzej rozwinięte

szy odsetek osób samozatrud-

COVID-19 (w I kwartale 2020 r.)

składki na ZUS, które podatkami
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jest

* autor jest
redaktorem
naczelnym
portalu
„Obserwator
Gospodarczy”
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FLASH BIZNES

KONGRES 590

Cena ropy rok od wybuchu pandemii
Rok temu światowe rynki były w szoku z powodu gi-

Doświadczenie ubiegłego
roku związane z pandemią
COVID-19, m.in. zatrzymanie
gospodarki, praca zdalna,
zmiana stylu życia i edukacji,
staną się punktem wyjścia
do rozmowy o przyszłości
Polski i świata w ramach
5. edycji Kongresu 590,
który będzie transmitowany
na żywo w dn. 5-6 maja 2021 r.

gantycznego spadku cen ropy naftowej. Notowania
w pewnym momencie spadły nawet poniżej zera.
Sytuacja szybko jednak wróciła do normy. Ropa naftowa na giełdzie paliw w USA systematycznie drożeje (64 dol. z baryłkę) i jest coraz bliżej szczytu z początku marca, gdy notowania osiągnęły najwyższy
poziom od 2018 r. W ciągu ostatnich sześciu miesięcy ropa zdrożała o blisko 50 proc., a rok temu była…
bezwartościowa. 

Coraz więcej
obcokrajowców
pracuje w Polsce

Gwarancje BGK dla leasingu

Od

początku

trwania

K

ongres 590 stawia sobie

przedsiębiorców i międzynaro-

Czwarty obszar dotyczy eks-

za cel wyciągnąć wnio-

dowego biznesu, eksperci bran-

portu i ekspansji zagranicznej.

ski z tego doświadcze-

żowi oraz naukowcy. Zajmą się

Polscy przedsiębiorcy wykazują

nia i pokazać, jak Polska i świat

pięcioma newralgicznymi obsza-

dużą zdolność do funkcjonowa-

mogą dalej rozwijać się w klu-

rami, w których rozegra się przy-

nia na rynkach UE. Doświadczenia

Małe i średnie przedsiębiorstwa będą

tego roku. Gwarancja na finansowanie

czowych obszarach, aby niwelo-

szłość naszego kraju.

związane z przestawieniem go-

mogły skorzystać ze szczególnych

firmy leasingiem będzie obejmowała

wać efekty pandemii – mówi Re-

gwarancji Banku Gospodarstwa Kra-

nie więcej niż 80 proc. kwoty transak-

migiusz Kopoczek, prezes spółki

pande-

jowego. Chodzi o leasing dla firm

cji leasingowej. Dzięki temu warunki

Kongres 590. – Kryzys wywo-

mii przybyło w Polsce pracowni-

mocno dotkniętych koronakryzysem,

finansowania przez firmę leasingo-

łany przez COVID-19 powinien

ków z zagranicy. Jest ich o 100 tys.

które poszukują obecnie wsparcia

wą mogą być znacznie korzystniejsze

dać impuls do nowego star-

więcej niż przed rokiem. Obecnie

płynności. Jeżeli harmonogram prac

niż dotychczas. Ryzyko ewentualne-

tu, a Kongres 590 jest idealnym

w naszym kraju pracuje oficjalnie

legislacyjnych nie zostanie zabu-

go niespłacenia pożyczki leasingowej

miejscem do rozmowy o nim.

766 tys. obcokrajowców – wynika

rzony, nowe przepisy wejdą w życie

przechodzi niemal w całości na gwa-

W naszej przestrzeni spotka-

z danych ZUS. Duży wzrost pra-

prawdopodobnie od początku maja

ranta.

ją się wybitni eksperci, kluczowi

Panele
dyskusyjne
będą
transmitowane
na żywo,
bez
ograniczeń
na stronie

Pięć kluczowych obszarów

gącym rozwijać eksport na rynki

czeństwo zdrowotne i ekologia

azjatyckie i afrykańskie. Stale ro-

oraz gospodarka. Trzeci obszar

snąca populacja krajów z tych re-

dotyczy kwestii związanych ze

gionów wskazuje, że istnieje ko-

społeczeństwem. System zdro-

nieczność rozwijania współpracy

wotny i gospodarka są warunka-

w tych regionach, dając polskim

mi koniecznymi dla rozwoju spo-

przedsiębiorcom narzędzia do

łecznego, który nie ogranicza się

rozwoju i ekspansji gospodarczej.

liderzy ze wszystkich obszarów, kongres590.pl.

zaobserwować w ostatnich dwóch

aby zmierzyć się z wyzwania-

tylko do zwiększenia dobrobytu

mi w najważniejszych obsza-

materialnego, ale obejmuje rów-

cia po pierwszym lockdownie gra-

197,4 mld zł

ską są dobrym przykładem mo-

Dwa pierwsze obszary to bezpie-

cowników spoza Polski można było
kwartałach 2020 r. To efekt otwar-

spodarki na współpracę europej-

Na żywo dla każdego

rach współczesności, wytyczyć

nież dobrostan psychiczny spo-

Tyle w styczniu – według informacji po-

szlak wspólnych działań i okre-

łeczeństwa.

2019 r. wyniósł aż 11,3 proc. Prawie

danych w kwietniu przez Ministerstwo

ślić przyszłość Polski na najbliż-

60 proc. spośród nich było pracow-

Finansów – zapłaciły do budżetu pań-

szą dekadę – dodaje.

nikami, a 3 proc. prowadziło dzia-

stwa sklepy z tytułu podatku handlowe-

W ciągu dwóch dni Kongresu

łalność

Pozostała

go. Ustawa o podatku od sprzedaży de-

590 jednocześnie w trzech stu-

grupa była objęta innymi forma-

talicznej przewiduje dwie stawki daniny:

diach zostanie przeprowadzo-

590 jest powrót do solidarności

telekomunikacyjnej, a także sze-

mi zatrudnienia. Prawie 74 proc.

0,8 proc. i 1,4 proc. Pierwsza obejmuje

nych ponad 50 paneli dysku-

i odpowiedzialności, odkrywanie

roko

wszystkich pracujących nad Wisłą

miesięczne przychody od 17 mln do 170

syjnych. Wezmą w nich udział

wagi rodziny i kultury, ale rów-

wsparcia dla przedsiębiorców to

obcokrajowców stanowią Ukraińcy.

mln zł miesięcznie, druga – powyżej 170

przedstawiciele administracji pu-

nież wartość przestrzeni wirtual-

istotny element wspomagają-

W grudniu 2020 r. było ich ponad

mln zł. Rząd spodziewa się w tym roku

blicznej, spółek Skarbu Państwa,

nej – wyjaśnia prezes Remigiusz

cy polską gospodarkę w najbliż-

pół miliona.

z tego tytułu ok. 1,5 mld zł wpływów.

agencji rządowych, prywatnych

Kopoczek.

szych latach. 

nic. Wzrost w stosunku do grudnia

gospodarczą.
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Ostatnim z obszarów tematów
Kongresu 590 będzie infrastruk-

– Polska i cały świat mierzy

tura. Polska doświadcza jej dy-

się naraz z kryzysem gospodar-

namicznego rozwoju w wielu ob-

czym, klimatycznym i społecz-

szarach gospodarki. Dynamizacja

nym.

infrastruktury

Odpowiedzią

Kongresu

komunikacyjnej,

rozumianego

zaplecza
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Formy płatności

Coraz więcej świadomych znaczenia gotówki polityków, ekspertów
i finansistów staje po stronie zapewnienia gospodarce oraz systemowi
finansowemu bezpiecznych oraz transparentnych warunków obrotu
pieniądzem. Pod auspicjami NBP powstaje
Narodowa Strategia Bezpieczeństwa
Obrotu Gotówkowego (NSOG), która
zapewni firmom i osobom prywatnym
m.in. powszechny dostęp
do gotówki.
Robert AZEMBSKI

Strategia obrotu gotówkowego
N

arodowy

Bank

Polski

z ubiegłego roku, z okresu ro-

Ministerstwa Finansów oraz Kra-

wych dla funkcjonowania cyklu

dukcja już teraz stanowi problem

jące banki do zapewnienia klien-

niedawno

snącej pierwszej fali pandemii

jowego Związku Banków Spół-

gotówki, przeciwdziałaniu fał-

dla wielu osób, które chcą reali-

tom dostępu do gotówki i po-

Uchwałę Nr 1/2021 Rady

opublikował

COVID-19. W efekcie nagłaśnia-

dzielczych i przedstawicieli sie-

szerstwom, a także zapewnieniu

zować operacje gotówkowe.

wstrzymania się od lawinowej

dotyczą-

nia nieprawdziwych informa-

ci bankomatowych.

odpowiedniego co do wartości

Niestety, podczas prac rady

i narastającej likwidacji swoich

cą obrotu gotówkowego. Czyta-

cji o tym, że gotówka sprzyja

i struktury nomina-

ujawniły się także

placówek i bankomatów. Dowia-

my w niej, że RPP „w pełni uznaje

przenoszeniu się koronawiru-

łowej zapasu zna-

niezrozumiałe

po-

dujemy się także, że trudniej-

konieczność działań Narodowe-

sa, nastąpiła seria działań, które

Narodowy Bank Polski informu-

ków pieniężnych.

stawy i stanowiska.

sze będzie również przekształ-

go Banku Polskiego zmierzają-

utrudniały do niej dostęp i doko-

je, że podczas pierwszego po-

Kluczowe jest za-

Ministerstwo Finan-

canie oddziałów w placówki typu

cych do opracowania Narodowej

nywanie płatności gotówkowych.

siedzenia rady przygotowano

pewnienie

po-

sów uważa, że obec-

„cashless”, czyli bez tradycyj-

Strategii Bezpieczeństwa Obrotu

Wiele z tych „akcji” trwa nieste-

plan działania. Prace zespo-

wszechnej

akcep-

nie nie ma wystar-

nej obsługi kasowej, a jedynie

Gotówkowego”. Strategia ta „po-

ty do dzisiaj.

łów nad strategią będą koncen-

tacji gotówki oraz

czających

winna skoordynować działania,

Prace nad przygotowaniem stra-

trować się na siedmiu filarach

dobrego do niej do-

dzięki którym Polacy będą mieli

tegii prowadzi Rada ds. Obro-

bezpieczeństwa obrotu gotów-

stępu. Dostęp ten

zapewnione bezpieczeństwo po-

tu Gotówkowego – ciało dorad-

kowego: powszechnej akcep-

jest coraz trudniej-

sługiwania się gotówką, płatno-

cze zarządu NBP. Na początku

tacji

gotówkowego

szy z uwagi na stop-

ści gotówkowe będą powszech-

w jej skład wchodzili przedsta-

i zapewnieniu klientom banków

niowo zmniejszającą

nie akceptowane, a dostęp do

wiciele NBP, największych ban-

wygodnego

niezakłócone-

się liczbę bankoma-

wypłat gotówkowych nie będzie

ków, firm CIT i stowarzyszeń

go dostępu do ich oszczędności

tów i masowe za-

w żaden sposób ograniczony lub

handlu detalicznego. Obecnie

w formie gotówki, fizycznemu

mykanie

w istotny sposób utrudniany”.

włączono do niej przedstawicie-

bezpieczeństwu

łów banków. W tym

li Urzędu Komisji Nadzoru Fi-

berbezpieczeństwie systemów

nansowego, Ministerstwa Spraw

krytycznych dla obiegu gotów-

Bezpośrednią przyczyną prac

Wewnętrznych i Administracji,

nad

Ministerstwa

Polityki

Pieniężnej,

Wykorzystać pandemię
strategią

była

sytuacja
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Sprawiedliwości,

Siedem filarów

pieniądza

Według danych KNF
liczba placówek
bankowych
w 2020 r.
zmniejszyła
się o 1318. Taka
redukcja stanowi
problem dla wielu
osób, które chcą
realizować operacje
gotówkowe.

podstaw

z operacjami gotówkowymi re-

prawnych zmusza-

alizowanymi przy pomocy ban-

jących

komatów i wpłatomatów.

biorcę

przedsiędo

towania

akceppłatności

gotówkowych. Wy-

Bankomaty muszą zostać
Utrzymanie

sieci

bankoma-

daje się to szokują-

tów wymaga jednak wsparcia.

ce, ale takie właśnie

Tu rozwiązania są różne. Re-

jest w tej chwili sta-

gulacje wspierające właścicieli

nowisko tego resor-

ATM wprowadzono na przykład

drugim przypadku, według da-

tu zarządzanego przez ministra

w Hiszpanii. Lokalne władze

nych Komisji Nadzoru Finanso-

Tadeusza Kościńskiego.

Walencji dotują instalacje ban-

kowego, stabilności oraz ciągło-

wego, liczba placówek w 2020 r.

Rada może, a nawet powinna,

komatów w 135 małych mia-

ści działania podmiotów kluczo-

zmniejszyła się o 1318. Taka re-

opracować regulacje zobowiązu-

stach, w których nie działają

i

gotówki,

cy-

oddzia-
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Zmarnować
taki kryzys…

O

d kilku miesięcy oczekujemy szczegółów tzw. No-

dzie tak naprawdę miał wpływ nie na wychodzenie z re-

wego Ładu, czyli rządowego programu zmian

cesji. Jego skutki (o ile) zaczną być odczuwalne w okresie

w otoczeniu społeczno-gospodarczym. Program

rozkwitu gospodarki po roku 2024.

ma być nową filozofią myślenia o społeczeństwie i go-

Powyższa realna i trzeźwa perspektywa czasowa poka-

spodarce w nowej, pokoronawirusowej dekadzie. Faktem

zuje nam, jak powolnie administracja publiczna reaguje na

oddziały bankowe. Począwszy

liwić sprawną obsługę gotówki

su jej wybuchu część organiza-

jest, że Polska potrzebuje nowego otwarcia. Pakietu od-

zmiany. Inny przykład to praca zdalna. Miliony Polaków

od końca stycznia Valencian

w przypadku wystąpienia kry-

cji społecznych i zawodowych,

ważnych reform, które stworzą przyjazny klimat do wyj-

pracują już w tej formie od ponad roku, a prace nad za-

Agency

zysu lub poważnych proble-

a także instytucji państwowych,

ścia z kryzysu epidemiczno-gospodarczego. Będą im-

pisami w Kodeksie pracy nie wyszły jeszcze poza ustale-

tion oferuje 15 tys. euro rocz-

mów społecznych.

za szczytny cel stawiało sobie

pulsem. Sprawią, że nasz kraj będzie jeszcze szybciej

nia strony rządowej ze związkami zawodowymi oraz pra-

nie dopłat za bankomat ban-

Nieco inne działania podjęła Fi-

zastępowanie płatności gotów-

nadrabiał zaległości w stosunku do państw tzw. zacho-

codawcami. Prace zdalną zobaczymy w Kodeksie pracy

kom i niezależnym operatorom,

nancial Conduct Authority (FCA),

kowych bezgotówkowymi. Teraz

du. Musimy stworzyć takie warun-

którzy w tych miastach zainsta-

odpowiednik

lują swoje urządzenia. Podobne

skiego KNF w Wiel-

rozwiązania funkcjonują rów-

kiej

nież we Francji, gdzie są miasta

określiła

dopłacające do niektórych ban-

ne kroki, jakie po-

komatów nawet po 1500 euro

winny

miesięcznie. W Szwecji funk-

stytucje

cjonuje ustawa „Obligation for

zamykanie oddzia-

Credit Institutions to Provide

łów lub likwidację

Cash Service”, zgodnie z któ-

bankomatów, a tak-

rą sześć największych szwedz-

że

kich banków ma obowiązek

opłaty za wypłaty

umożliwiać klientom wpłacanie

z bankomatów. Dzia-

i wypłacanie gotówki w swoich

łania te mają na celu

oddziałach – bez konieczności

utrudnianie

dalekich dojazdów do placówki.

wadzania

W efekcie już niebawem nowe

czeń w dostępie do gotówki.

Against

Depopula-

bankomaty będą zainstalowane w 17 tamtejszych miastach.

Brytanii.

FCA

konkret-

podjąć

in-

planujące

wprowadzające

wpro-

powszechnie

ki dla rozwoju i konkurencji wewnątrz

zdano sobie sprawę

kraju, by nie zmarnować nadchodzą-

z tego, że choć digi-

cej dekady.

dość

pol-

Choć digitalizacja
instrumentów
finansowych
jest zjawiskiem
pożądanym,
to równie ważny
musi być łatwy
dostęp do gotówki
i możliwości
swobodnego
obrotu nią.

ograni-

Musimy mieć wybór!

talizacja instrumen-

Faktem też jest, że zmarnowali-

tów finansowych jest

śmy już 10 proc. tej dekady. Korona-

zjawiskiem pożąda-

kryzys doświadcza nas już czternasty

nym, to równie waż-

miesiąc, a poza medialnymi przecieka-

ny musi być łatwy

mi nie znamy nawet szczegółów No-

dostęp do gotów-

wego Ładu, który ma nam pozwolić

ki i możliwości swo-

z tego kryzysu wyjść. Trzeba pamiętać,

bodnego obrotu nią.

że samo ogłoszenie założeń nie zała-

Nie jest jeszcze prze-

twia sprawy. Kolejny rok lub dwa bę-

sądzone, jakie prze-

dzie trzeba poświęcić na wdrożenie

pisy zostaną wpro-

założeń do polskiego porządku praw-

wadzone w Polsce.

nego. W 1/3 nowej dekady zobaczymy

Z uwagi na tempo

zatem pierwsze zapisy ustaw. Wiele

w momencie, gdy większość z nas wróci

Polska potrzebuje
nowego otwarcia.
Pakietu odważnych
reform. Musimy
stworzyć
takie warunki
dla rozwoju
i konkurencji
wewnątrz kraju,
by nie zmarnować
nadchodzącej
dekady.

już do biur. Analogicznie może się więc
okazać, że ze skutkami koronakryzysu rząd będzie walczył nie w tej, ale już
w kolejnej dekadzie, gdy wszyscy o latach 2020–2021 zapomną. Bynajmniej
nie jest to żart. Przypominam, że dziś
ciągle na afiszu „nierozwiązanych problemów” są kredyty frankowe mające
swoje źródła w kryzysie z 2008 r.
Nowy Ład pojawi się opóźniony. Ale
większy niepokój budzi to, co się w nim
ma znaleźć. Bazując na przeciekach
medialnych, pozytywnie można ocenić
plany zwiększenia kwoty wolnej od podatku czy przesunięcie II progu podatkowego. Prawdziwą grozę budzą jednak

prac i skład powołanej rady ich

z założeń oczywiście znajdzie się w przepisach w zmie-

plany podwyższenia wysokości składki zdrowotnej. Rząd

wprowadzanie nie powinno trwać

nionym kształcie, wiele zostanie po prostu zaniecha-

będzie zapewne argumentował, że należy solidarnie po-

długo. Jest więc szansa, że obec-

nych. Wiele paragrafów pozostanie bez wpływu na realny

nieść koszty pandemii, a system zdrowia był od lat nie-

zabezpieczają-

Pandemia COVID-19 diametral-

ne działania związane z gotów-

krwioobieg gospodarczy, tak jak na przykład zapisy ma-

dofinansowany. Kto nie da na to pieniędzy, ten bezduszny

ce dostęp do gotówki włączył

nie i na plus zmieniła nastawienie

ką zatrzymają niekorzystne dla

jące pobudzać inwestycje w minionych latach. Inwestycje

ekonokrata i neoliberał dbający tylko o napchanie swojej

się też Riksbank – ten szwedz-

do gotówki, pozwalając ludziom

konsumentów trendy. Wszyscy

i tak spadły, pomimo wielkich planów i wdrożonych ustaw

kieszeni. Tak być może usłyszymy.

ki bank centralny otworzy dwa

uświadomić sobie wiele zagrożeń

i zawsze powinniśmy mieć za-

mających je pobudzać. Pierwszych, nawet najmniejszych

Odpowiem na te narracje wyprzedzająco. Ale to już

nowe centra gotówkowe. Bank

wiążących się z obrotem wyłą-

pewniony wybór metody płatno-

efektów Nowego Ładu można zatem będzie się spodzie-

w kolejnym felietonie. Za miesiąc. Mamy czas. Na szyb-

podjął taką decyzję, aby umoż-

czenie bezgotówkowym. Do cza-

ści, z jakiej chcemy korzystać.

wać najwcześniej w połowie dekady. Polski new deal bę-

kie działania rządu i tak się nie zanosi.

W

działania
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Słońce pracuje,
rodzina zyskuje,
Energa gwarantuje!
25-letnia gwarancja producenta na panele fotowoltaiczne
i 3-letnia gwarancja Energi Obrót na montaż

Obniż swoje rachunki i pomagaj chronić środowisko.
Postaw na pewnego partnera, zyskaj spokój
i produkuj zieloną energię na potrzeby swojej rodziny!
Skontaktuj się z nami, a my zajmiemy się resztą:
Doradztwo
Umów się z Energą
na bezpłatną wizję lokalną.
Wejdź na energa.pl
lub zadzwoń: 555 555 505
(koszt wg taryfy Twojego operatora)

Projekt

Wykonanie

