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Zyski  
państwowych 
spółek
Jak podaje serwis money.
pl, wpływy do budżetu pań-
stwa w 2021 r. z tytułu dywi-
dend w spółkach z udziałem 
Skarbu Państwa wyniosą co 
najmniej 1,5 mld zł, 2,2 mld 
zł – jeśli uwzględnimy po-
datek, a jeśli sprawdzą się 
prognozy analityków doty-
czące dywidendy PGNiG, bę-
dzie to w sumie kwota 3 mld 
zł. Według wyliczeń eksper-
tów najwięcej Skarb Państwa 
ma dostać od PZU, na drugim 
miejscu powinno znaleźć się 
PGNiG, na trzecim ORLEN.  

Podziękowanie i gratulacje za mery-
toryczne, na czasie z trafnymi komenta-
rzami i wnioskami, artykuły dot. hoteli 
i restauracji. Pan Tomasz sympatycznie 
przywołał na wstępie „profesora ekono-
mii” i podróżnika, rodaka z Kociewia  
W. Cejrowskiego. 

Obecna wielkość i rodzaj podatków 
to rzeczywistość ścinająca restauracje 
i hotele. 

Zatrudnianie na czarno, w rezulta-
cie mniejsze podatki dla firmy, a większe 
zarobki dla pracownika powodują wyci-

nanie się restauracji poprzez obniżanie 
cen sprzedażowych. 

Uczciwie prowadząca sprawy kadro-
we restauracja zawsze przegrywa eko-
nomicznie z restauracją na czarno. Ge-
neralnie w restauracjach pracują ludzie 
młodzi, pozbawieni wyobraźni o przy-
szłości emerytalnej. Liczy się to, że te-
raz zarabiam. W rozmowach kwalifi-
kacyjnych ten argument – emerytura 
– nie przemawia. Pandemia też niewie-
le zmieniła. EDUKACJA o emeryturze, 
chorobach, zdarzeniach losowych – to 

działanie całkowicie wyginęło w nauce 
szkolnej i zawodowej, a kiedyś było. 

Płaca minimalna 2,8 tys. zł jest bar-
dzo wysoka bez więzi z kwalifikacjami 
i wydajnością, a już się mówi o 3 tys. zł 
w 2022 r. Skutki w firmie duże – bo po-
zostali pracownicy automatycznie też do-
magają się podwyżek w podobnej relacji 
(7,5 proc). 

Pozdrawiam i życzę Panom dalszego 
przekonywania decydentów o pilnej ko-
nieczności uzdrawiania życia firm. 

 Stefan Kotowski

Pierwsze elektryczne latające taksów-
ki mogą zostać dopuszczone do uży-
cia w Europie już od 2024 lub 2025 r. 
Agencja Bezpieczeństwa Lotnicze-
go UE (EASA) opublikowała wyni-
ki pierwszego europejskiego badania 
na temat miejskiej mobilności po-
wietrznej. Wynika z niego, że   więk-
szość ankietowanych jest zainte-

resowana wprowadzeniem takich 
usług jak latające taksówki, karet-
ki powietrzne czy dostawy dronami.  
– Komercyjne wykorzystanie star-
tujących pionowo statków powietrz-
nych obejmie najpierw przewożenie 
paczek, a dopiero później pasażerów 
– przyznał Patrick Ky, dyrektor wy-
konawczy EASA.  
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FLASH BIZNES

Niemal 85 proc. Polaków po zakończeniu pan-
demii nie zamierza zmniejszyć częstotliwo-
ści e-zakupów, a 82 proc. wyda w tym roku 
w internecie tyle samo lub więcej w porówna-
niu do 2020 r. – wynika z raportu PwC i Digi-
tal Experts Club „Strategie, które wygrywają”. 

Pomiędzy 2019 i 2020 r. sprzedaż dóbr 
online w Polsce zwiększyła się o 35 proc. 
W ubiegłym roku kanał online osiągnął 14 
proc. udział w wartości sprzedaży detalicz-
nej, a średnioroczny wzrost e-handlu w ko-
lejnych latach będzie na poziomie 12 proc.   

Polska konsumpcja online

Co sądzisz na temat
Polskiego Ładu?    
Trudno nie usłyszeć ostatnio tego pytania, 

a jeszcze trudniej uwolnić się od odpowiedzi 
na nie. Szczególnie nam, tu w redakcji „Forum 

Polskiej Gospodarki”. W końcu tenże Polski Ład ma 
być – przynajmniej z założenia – programem ekono-
micznym, mającym wpływ na to, co dalej z polskimi 
przedsiębiorcami, polskimi firmami, wreszcie z całą 
polską gospodarką.

Przejrzałem szczegółowo ten program i pierw-
sza myśl, jaka natychmiast przyszła mi do głowy, to 
ta, że Polski Ład – przynajmniej w wersji zaprezen-
towanej nam przez obóz rządzący – nie jest żad-
nym programem ekonomicznym. Bardziej przypo-
mina program polityczno-wyborczy. Mnóstwo w tym 
wszystkim atrakcyjnie prezentujących się slajdów i po-
stulatów, trochę ciekawych pomysłów, ale wszystko to 
na razie na etapie ogólników. Trudno więc odnieść się 
sensownie do czegoś, co składa się w głównej mie-
rze z takich właśnie ogólników. Dlatego nie ma chyba 
głębszego sensu te ogólniki analizować, rozkładać na 
czynniki pierwsze i wyciągać z tego wszystkiego wnio-
ski. Oczywiście można to robić (i robi to mnóstwo tzw. 
ekspertów), ale dopóki nie poznamy konkretnych pro-
jektów ustaw mających swój związek właśnie z za-
powiedziami, jakie niesie za sobą Polski Ład, te 
wszystkie analizy to jak na razie typowa sztu-
ka dla sztuki. 

Rozmawiając więc teraz o Polskim Ładzie, 
siłą rzeczy pozostać musimy na etapie haseł 
i ogólników. Są tam postulaty, pod którymi 
z miejsca mogę podpisać się obiema rę-

kami, jak zwiększenie kwoty wolnej i podniesienie dru-
giego progu podatku PIT. Są też takie, które przynio-
są polskiej gospodarce więcej szkody niż pożytku, jak 
wzrost realnej składki zdrowotnej, dopłaty do kredy-
tów mieszkaniowych czy dalsze oskładkowanie umów 
cywilnoprawnych. Abstrahując jednak od tych ha-
seł, największym moim zarzutem do tego programu 
jest jego ogólny charakter pokazujący, w którą stro-
nę rząd chce zmierzać. Polski Ład proponuje nam cały 
czas model rozwoju gospodarczego, który opierać się 
ma na konsumpcji i redystrybucji dochodu, który siłą 
rzeczy zwiększać będzie państwo opiekuńcze i uza-
leżniać od siebie coraz więcej obywateli, a przy okazji 
jeszcze bardziej zmarginalizuje rolę prywatnych firm 
i nadal blokować będzie potencjał, jaki drzemie w pol-
skich przedsiębiorcach. Próżno w Polskim Ładzie szu-
kać planu wzrostu inwestycji prywatnych poprzez re-
dukcję nadmiernych regulacji prawno-podatkowych. 

Kamil Goral w Raporcie Makroekonomicznym (na 
str. 42-48 w tym numerze „FPG”) poświęconym poda-
żowej stronie gospodarki pisze: „nie da się zbudować 
silnej i szybko rozwijającej się gospodarki bez konku-

rencyjnych przedsiębiorstw, czyli bez wsparcia stro-
ny podażowej”. I ma stuprocentową rację. Nie 

da się rozwijać, stawiając tylko i wyłącznie na 
konsumpcję, którą dodatkowo będzie się sty-
mulowało poprzez taką czy inną redystry-
bucję. Od tej tezy rozpoczynać się powinna 
każda dyskusja na temat odbudowy gospo-

darki po pandemii.    
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Latające taksówki

Witam Panów: Marka Kutarbę i Tomasza Cukiernika
OD CZYTELNIKA



z marketingiem internetowym 
i e-commerce. Jest ona impo-
nująca! Analiza wykazała, że fir-
my coraz częściej nie tylko bu-
dują sprzedaż zdalną, ale także 
korzystają z marketingu online. 
Szukają też ekspertów, którzy 
mogą im pomóc w optymalnym 
korzystaniu z narzędzi promocji 
i sprzedaży przez sieć.

– Pandemia COVID-19 spo-
wodowała przeniesienie lub 
przesunięcie aktywności wie-
lu biznesów do świata online. 
Nie wszystkie firmy były jednak 
w stanie w ekspresowym tem-
pie drastycznie zreorganizo-

wać swoje procesy i działania, co 
było związane z brakiem wiedzy 
o dopasowanych rozwiązaniach 
online, problemami z efektyw-
ną komunikacją z pracownikami 
i współpracownikami, utrudnioną 
logistyka, rozjazdem planów 
marketingowych z nowymi ka-
nałami sprzedaży czy gwałtow-
nie wymuszonymi zmianami 
w pozycjonowaniu marki – mówi 
Robert Stalmach, prezes firmy 
Newspoint z Warszawy.

– W tym kontekście w su-
kurs przyszedł outsourcing i ko-
rzystanie z gotowych rozwiązań 
szytych na miarę. Wzrosła rola 

godzin. Sprzedawcy online 
mają też o wiele niższe barie-
ry wejścia na rynek. Przy tym 
koszt rozkręcenia sklepu w sie-
ci jest znacząco niższy niż sta-
cjonarnego. Firmy konfrontują 
się ze znacząco mniejszą liczbą 
prawnych, technologicznych 
oraz organizacyjnych proble-
mów niż w handlu tradycyj-
nym. I co bardzo ważne: po-
tencjalny zasięg e-sklepu jest 
praktycznie nieograniczony.

Rozwiązania na miarę
Popatrzmy na liczbę wyszuki-
wań w Google haseł związanych 
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Rozwój sektora E-commerce     GOSPODARKA

Nie ma co się oszukiwać: gdyby nie internet dający możliwości zdalnej 
sprzedaży, wiele polskich firm nie przetrzymałoby koronakryzysu. 
eCommerce Europe oraz Retail X prognozują, że handel w sieci osiągnie 
w tym roku wartość 60 mld zł – o jedną trzecią więcej niż przed pandemią. 
Szacuje się też, że w Polsce działa już ponad 44 tys. sklepów internetowych. 
I liczba ta będzie rosła w bardzo szybkim tempie.  Robert  AZEMBSKI

Polska eksplozja w sieci
dokumentacji oraz zindywidu-
alizować kontakt z klientami. 
Większa efektywność pracy to 
przecież wyższe zyski. Ofer-
ta e-sklepu jest dostępna 24h 
na dobę, przez 365 dni w roku, 
a możliwość aktywnego kon-
taktu z klientem znacznie wy-
kracza poza ustawowe osiem 

Masz plan marketingo-
wy? Plan, który pozwoli 
nie tylko uratować two-

ją firmę, ale także wyprowadzić 
ją na szersze wody? Musisz 
myśleć o trzech podstawowych 
sprawach: o zwiększeniu sprze-
daży, obcięciu niepotrzebnych 
kosztów oraz o lepszej komu-

nikacji zarówno z obecnymi, jak 
i potencjalnymi klientami.

Przeniesienie działalności 
do sieci to oszczędność kosztów 
na działaniu fizycznego biura. 
Pracowników może być mniej 
albo można skierować ich do 
nowych zadań. Dzięki interne-
towi można też uprościć obieg 
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wodu rodzaju prowadzonej dzia-
łalności nie mogły przenieść się 
do świata wirtualnego, takim jak 
np. linie lotnicze. Na skutek obo-
strzeń na granicach duże straty 
poniosła też branża podróżnicza 
(–76 proc.) oraz sprzedawcy bile-
tów na wydarzenia w świecie kul-
tury i sportu, takie jak np. koncer-
ty, przedstawienia teatralne czy 
rozgrywki zawodnicze (–74 proc.).

A w Polsce? Wydaliśmy w ze-
szłym roku ponad 21,6 mld zł 
na odzież w sieci – wynika z ra-
portu innej firmy udostępniają-
cej szybkie płatności, czyli PayU. 
Nie szczędzimy pieniędzy na za-
kup w sieci kosmetyków, artyku-
łów związanych z edukacją oraz 
filmów i e-booków. Co więcej, 
eksperci przewidują, że na koniec 
2021 r. wydatki te będą wyższe 
o 41 proc. w porównaniu z koń-
cem 2019 r. 

Już w 2020 r. handel odzie-
żą w internecie był warty 5,7 mld 
dol., a więc ok. 21,6 mld zł. 

– Polska stała się jedną z naj-
szybciej rozwijających się go-
spodarek świata. Ten fakt, w po-
łączeniu z dobrym rozumieniem 
technologii przez Polaków, spo-
wodował bardzo duże wzrosty 
w e-handlu – komentuje Joan-
na Pieńkowska-Olczak, szefowa 
PayU na rynek polski. 

Inni wygrani
Również inne grupy produk-
tów cieszyły się i cieszą rosną-
cą popularnością w sieci. Rynek 
kosmetyków w polskim e-han-
dlu na koniec 2021 r. będzie wart 
2,7 mld zł. To o 34 proc. wię-
cej niż w 2019 r. Takie są prze-
widywania, bardzo realne. Ten 
sektor rośnie u nas zdecydowa-

nie szybciej niż np. w sąsiednich 
Czechach (gdzie wzrósł o ok. 23 
proc.), jednak wolniej niż w Ru-
munii (wzrost o 50 proc.). 

Rośnie też sektor dóbr cyfro-
wych, czyli książek elektronicz-
nych, płatnych filmów, muzyki 
czy streamingów. Prognozuje się, 
że jego wartość na koniec 2021 r. 
sięgnie 2,3 mld zł (o 39 proc. wię-
cej niż przed pandemią).

Nie wzrasta już natomiast 
sprzedaż artykułów edukacyj-
nych w sieci. Popyt na nie mocno 
wyhamował. 

Wzrosty e-commerce w du-
żej mierze powodowane są przez 
pandemię COVID-19. Ale nie tyl-
ko. Przyczyn jest więcej. Polacy 
swobodniej serfują po internecie, 
korzystając także z możliwości, 
jakie dają urządzenia mobilne. 
Mają też coraz więcej pieniędzy 
na konsumpcję, co widać, śledząc 
dłuższe odcinki czasowe naszej 
najnowszej historii.

Warto zauważyć, że wyso-
kie wzrosty w segmencie e-com-
merce odnotowały małe i śred-
nie firmy działające na obszarach 
wiejskich. Jak wynika z anali-
zy PayPal, w pięciu europejskich 
krajach: Belgii, Szwajcarii, Hisz-
panii, Włoszech i Holandii, wzrost 
wartości transakcji w MŚP działa-
jących na obszarach wiejskich był 
1,5-krotnie wyższy niż w przy-
padku firm działających w mia-
stach. Czy tak będzie i w Polsce?

Sekunda warta miliony
Analitycy firmy Kissmetrics 
twierdzą, że największe serwi-
sy e-commerce mogą rocznie 
tracić nawet 2,5 mln dol. tyl-
ko dlatego, że ich strona ładu-
je się zbyt długo. Obliczono, 

Kto zyskał, kto stracił? 
Ograniczenia wynikające z lock-
downu i nakładanych kwaran-
tann oraz coraz więcej czasu, 
jaki ludzie spędzają w domu, 
sprawiły, że zmieniły się przy-
zwyczajenia zakupowe wie-
lu Polaków. Nic więc dziwnego,  
że najbardziej zyskały fir-
my handlujące artykułami dla 
dzieci (117-procentowy wzrost  
w II kwartale 2020 r. w porów-
naniu do analogicznego okresu 
w 2019 r.), sprzedające jedzenie 
i napoje (+114 proc.) oraz wypo-
sażenie do ogrodu (+114 proc.).

Podobnie zresztą jak przy 
pierwszym zeszłorocznym lock-
downie, największy wzrost po-
jawił się w działach: edukacja 
i szkolenia (+215 proc.), instru-
menty muzyczne (+131 proc.) 
oraz sprzęt komputerowy (+119 
proc.). W Europie gorzej dzia-
ło się natomiast tym wszystkim 
branżom i sektorom, które z po-
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kład, że dzięki technologiom 
w e-commerce mogą lepiej 
zarządzać swoimi finansami. 
Mogą też docierać do szerszej 
grupy klientów, także na ryn-
kach kwalifikowanych jako eg-
zotyczne (typu Indie, Malezja, 
Pakistan itd.) oraz szybciej re-
agować na zmieniające się po-
trzeby zakupowe klientów.

– Chociaż dla wielu ma-
łych i średnich przedsiębiorstw 
wdrożenie cyfrowych rozwią-
zań stanowiło ogromne wy-
zwanie, to przestrzeń cyfrowa, 
w przeciwieństwie do tej trady-
cyjnej, niejako „demokratyzu-
je” handel – komentuje wyni-
ki raportu Efi Dahan, dyrektor 
zarządzający PayPal na Euro-
pę Środkowo-Wschodnią, Rosję 
i Izrael. – Lokalni przedsiębiorcy 
zyskują dostęp do tej samej glo-
balnej bazy konsumentów i na-
rzędzi, którymi dysponują wiel-
kie korporacje – uważa Efi Dahan. 

podmiotów zdolnych zaoferować 
kompleksowe rozwiązania onli-
ne w modelu SaaS (Software as 
a Service), czyli możliwość ko-
rzystania z usług z pominięciem 
tradycyjnej sprzedaży i obsługi 
klienta – dodaje.

Hasła, których wyszukiwanie 
w lutym tego roku przez przed-
siębiorców wzrosło najbardziej to: 
usługi marketingu wideo (wzrost 
o 242 proc.), agencja reklamowa 
online (wzrost o 188 proc.), marke-
ting wideo i e-commerce (wzrost 
o 120 proc.). Przedsiębiorcy chcą-
cy zarabiać w internecie szuka-
li także agencji specjalizujących 
się w określonych kwestiach do-
tyczących platform mediów spo-
łecznościowych.

– Denerwowali się jeszcze 
niedawno, gdy ktoś mówił, że 
muszą sprzedawać online. Pan-
demia zmusiła przedsiębiorców 
do uczynienia tego częścią swo-
jego codziennego życia. Spo-
dziewamy się, że zakupy online 
będą nadal rosły, nawet po za-
kończeniu blokady gospodarki 
– przewiduje Ryan Walton, za-
łożyciel Aura Ads., agencji ba-
dającej ten rynek i świadczącej 
usługi sieciowego marketin-
gu. – Ten trend miał dawno na-
dejść, ale pandemia spowodo-
wała, że   przejście od zakupów 
osobistych i reklamy zewnętrz-
nej do zakupów online i reklamy 
w sieci odbywa się coraz szyb-
ciej – dodaje. 

Błyskawiczne płatności 
Dzięki firmom udostępniającym 
szybkie płatności możemy do-
wiedzieć się, jak dziś wygląda 
internetowy handel. Czym się 
charakteryzuje, kto z niego ko-

rzysta, czemu sprzyja oraz jakie 
są jego ograniczenia.

PayPal, firma globalna, 
świadcząca szybkie płatności 
online, opublikowała niedawno 
wyniki bardzo ciekawej analizy 
„Cyfrowa szansa. Wpływ pan-
demii COVID-19 na sektor MŚP 
w Europie”. Nie tylko podsumo-
wano wartość transakcji onli-
ne, które przeprowadziły małe 
i średnie firmy europejskie, ale 
przygotowano bardziej cało-
ściowy raport. Wynika z nie-
go, że w okresie pandemii di-
gitalizacja działań okazała się 
kluczowa dla utrzymania ren-
towności firm z sektora MŚP. 
Większość firm (określanych 
mianem „cyfrowych MŚP”) 
zwiększyła inwestycje w cyfry-
zację. I to niezależnie od tego, 
czy przyjęły one strategię cy-
frową jeszcze przed pande-
mią, czy już w trakcie jej trwania. 
Przedsiębiorcy wiedzą na przy-
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tronicznych, 
płatnych fil-
mów, muzyki 
czy streamin-

gów na ko-
niec 2021 r.
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dla mniejszych firm jest wyso-
ki koszt transportu towaru do 
klienta – tę kwestię trzeba bar-
dzo dokładnie rozważyć, jak to 
optymalnie zorganizować. Na-
sza firma też jest jedną z tysią-

ca firm (na stronie 
WWW wszystkie 
mogą prezentować 
się równie dobrze). 
Trzeba więc zadbać 
o to, by w jakiś spo-
sób się wyróżniła. 

P r o b l e m e m 
w handlu elektro-
nicznym jest też 
przekonanie klien-
tów, że zawierane 
w ten sposób trans-
akcje są bezpieczne 
i opłacalne. Chodzi 
o przełamanie pew-
nej bariery psycho-

logicznej klienta i uzmysłowie-
nie mu, że zakup online jest dla 
niego korzystny. Osobną spra-
wą jest zapewnienie bezpie-
czeństwa danych od zakusów 
hakerów, crakerów, bomberma-
ilingu itd. Zakładając sklep in-
ternetowy i operując wrażliwymi 
danymi swoich klientów, należy 
maksymalnie zadbać o ich bez-
pieczeństwo.

Warto też pamiętać, że sama 
obecność w sieci w magiczny 
sposób nie uczyni nas milio-
nerami, a firmie nie przysporzy 
tysiąca dodatkowych transak-
cji handlowych czy kontraktów. 
Mitem, wciąż pokutującym, jest 
przekonanie, że dzięki inter-
netowi zaczniemy sprzedawać 
nasze towary wszystkim poten-
cjalnym klientom podłączonym 

do sieci – od Nowej Zelandii 
po Alaskę. Miliony użytkow-

że zaledwie jednosekundowe 
opóźnienie w załadowaniu stro-
ny w przypadku e-commerce 
może skutkować spadkiem kon-
wersji o 7 proc. To dużo. 

Spójrzmy na przykład: je-
śli serwis internetowy zara-
bia 100 tys. dolarów dziennie, 
to owo jednosekundowe opóź-
nienie może oznaczać straty dla 
firmy na poziomie... 2,5 mln dol. 
rocznie. Straty wynikające tylko 
z tego, że nie doszło do zawar-
cia umowy, bo kupującemu za-
brakło cierpliwości. 

Smutna prawda jest bo-
wiem taka, że w nadal otaczają-
cym nas świecie wiecznego po-
śpiechu potencjalny nabywca 
w sieci nudzi się czekaniem już 
w okolicach jednej trzeciej se-
kundy! Kissmetrics dowiedział 
się, że blisko połowa internau-
tów oczekuje, by strona uru-
chamiała się w czasie poniżej 
dwóch sekund, a 40 proc. ludzi 

opuszcza witrynę, jeśli ta 
ładuje się dłu-

żej niż 

trzy sekundy. Dane opracowa-
ne przez analityków wskazują 
też, że aż 73 proc. użytkowników 
internetu mobilnego natknę-
ło się na wolno uruchamiają-
cą się stronę. Połowa internau-
tów przeżyła zaś 
szok z powodu nie-
co dłużej trwającej 
awarii serwisu, a 38 
proc. uporczywie, 
wielokrotnie próbo-
wało odwiedzić nie-
dostępną w danej 
chwili witrynę.

Zagrożenia 
i problemy
Istotną barierą han-
dlu jest nieumiejęt-
ność wyróżnienia 
się pośród czasem 
tysięcy firm posia-
dających podobne produkty 
czy usługi w sieci. W przypad-
ku, gdy jest się niewielką fir-
mą, warto rozważyć wejście na 
większe platformy, które po-
mogą w pozycjonowaniu i pro-
mocji oferty (oczywiście nie za 

darmo!). Podstawowym 
zagrożeniem 

i wadą han-
dlu on-line 

Z badań PIE przeprowadzo-
nych pod koniec 2020 r. wyni-
ka, że za najbardziej uciążliwą 
barierę popytową firmy uzna-
ły konkurencję ze strony przed-
siębiorstw wykorzystujących 
narzędzia cyfrowe. 49 proc. 
wskazań otrzymała konkurencja 
ze strony przedsiębiorstw za-
granicznych, a 47 proc. ze stro-
ny firm działających w szarej 
strefie.

Cyfryzacja przedsiębiorstw 
i rozwój sprzedaży online oka-
zały się niepełnym, ale zna-
czącym remedium na korona-
kryzys i lockdowny. Epidemia 
niewątpliwie przyspieszyła roz-
wój tego kanału sprzedaży, po-
dobnie jak automatyzację pro-
cesów produkcji i usługowych. 
Firmy, które wcześniej nie in-
westowały w narzędzia cyfro-
we, w czasie lockdownów miały 
znacznie większe problemy od 
tych, które już wcześniej rozwi-
jały technologie informacyjne 

i komunikacyjne oraz sprzedaż 
online. Te drugie zatrudnia-
ły już przygotowanych pra-
cowników o nie do przecenienia 
kompetencjach cyfrowych, któ-
rych nie trzeba było na szyb-
ko doszkalać w okresie wpro-
wadzania w firmie pracy zdalnej 
i największego nasilenia świad-
czenia usług online. 

Cyfryzacja, a także automa-
tyzacja procesów i umocnie-
nie się w kanale e-commerce, 
są dziś absolutną koniecznością. 
Jednak tak jak wszystko, rów-
nież i to należy robić z głową, by 
wdrażać tylko te narzędzia, któ-
re firmie są absolutnie potrzeb-
ne, pozwalające dotrzymać pola 
konkurencji. Nie bez kozery bę-
dzie wydać trochę więcej pie-
niędzy i poradzić się specjali-
stów, jak zrobić to najlepiej. Nie 
zmienia to faktu, że proces, któ-
ry od pewnego czasu obser-
wujemy, czyli polska eksplozja 
w sieci, to dopiero początek. 

ników korzysta z sieci, ale nie 
wszyscy będą zainteresowa-
ni kupnem naszych produktów. 
Ograniczeniem jest też możli-
wości dotknięcia, przymierze-
nia czy wypróbowania towaru 
przez klienta. Dotyczy to szcze-
gólnie branży modowej.

Mniej konkurencyjni
– Firmy mające dostęp do 
sprzedaży online oraz korzy-
stające z technologii mobilnych 
stały się w pandemii silną kon-
kurencją dla przedsiębiorstw 
sprzedających swoje produk-
ty i usługi wyłącznie w stacjo-
narnych punktach sprzeda-
ży – czytamy w jednej z analiz 
Polskiego Instytutu Ekonomicz-
nego.

Nie jest to oczywiście od-
krycie Ameryki. Warto do tego 
stwierdzenia PIE dodać, że „za-
wsze były”. Pandemia tylko za-
ostrzyła tę konkurencję, dając 
fory tym pierwszym. 
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Cyfryzacja 
i rozwój sprzedaży 
online okazały 
się niepełnym, 
ale znaczącym 
remedium  
na koronakryzys. 
Pandemia 
niewątpliwie 
przyspieszyła 
rozwój tego kanału 
sprzedaży.
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2,5  
mln dol. 
tracą rocz-

nie najwięk-
sze serwisy 
e-commer-
ce z powodu 
zbyt długie-
go ładowania 
się strony in-

ternetowej.



w USA, unijnym planie odbudo-
wy oraz pomysłach na uzdro-
wienie gospodarek zniszczonych 
przez pandemię koronawirusa.

Z amerykańskim ekonomi-
stą i historykiem, emeryto-
wanym prezesem Fundacji 

Edukacji Ekonomicznej w Atlan-

cie, człowiekiem – jak sam często 
podkreśla – „darzącym Polskę 
wyjątkową miłością” – rozma-
wiamy o sytuacji gospodarczej 
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Dzień rozliczenia za pomysły nazywane planem stymulacyjnym Bidena 
nadejdzie szybciej, niż można się tego spodziewać. To wszystko skończy 
się szalejącą inflacją, wielkim zadłużeniem, upadającym dolarem 
i w konsekwencji recesją albo nawet depresją. Durne rzeczy robione 
z politycznych, a nie ekonomicznych powodów, zawsze przynoszą złe 
skutki – mówi nam Lawrence W. Reed. Rozmawiał Kamil GORAL

Hiszpania, 
Włochy czy 
Grecja nie będą 
miały motywacji, 
aby posprzątać 
bałagan u siebie. 
To odłożenie 
problemu na 
później w nadziei, 
że kupiliśmy sobie 
trochę czasu.

Jak odbudować się po pandemii?
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koszt przyszłych pokoleń. Nie ma 
w tym żadnej stymulacji. To nie 
jest nawet „plan Bidena”. Kto przy 
zdrowych zmysłach może uznać, 
że ten człowiek to wymyślił? Za-
pytajcie go o ten plan, a w pięć 
minut wyczerpie całą swoją wie-
dzę na ten temat. To miliardy do-
larów wydawane przez człowieka, 
który z trudem może sklecić parę 
zdań bez napisanego mu przez 
kogoś wcześniej skryptu. Zatem 
ta wielka hańba nie jest żadnym 

„planem stymulacyj-
nym Bidena”. To nie 
jest żaden plan i nie 
będzie on niczego 
stymulował, a sam 
Biden nie potrafi na-
wet tego wytłuma-
czyć. To zbieranina 
wydatków przygo-
towanych bez żad-
nej troski o ekonomię 
i przyszłość. Dla go-
spodarki dzień rozli-
czenia za te pomysły 
nadejdzie szybciej, 
niż można się tego 

spodziewać. To wszystko skończy 
się szalejącą inflacją, wielkim za-
dłużeniem, upadającym dolarem 
i w konsekwencji recesją albo na-
wet depresją. Durne rzeczy ro-
bione z politycznych, a nie eko-
nomicznych powodów, zawsze 
przynoszą złe skutki.

A jakie będą, Pańskim zdaniem, 
skutki unijnego programu sty
mulacyjnego finansowanego ze 
wspólnego długu?

To rozwiązanie, które karze 
kraje o dobrej polityce fiskalnej 
i nagradza te ze złą polityką fi-
skalną. Efektem będzie hazard 
moralny, czyli zachęty do zacho-

wań, które są źródłem proble-
mów. Hiszpania, Włochy czy Gre-
cja nie będą miały motywacji, aby 
posprzątać bałagan u siebie, czy-
li ograniczyć państwo dobrobytu 
i zrównoważyć budżet. To może 
załatwić jakieś problemy na chwi-
lę, ale jednocześnie efektem będą 
bardzo bolesne koszty w przy-
szłości. To odłożenie problemu 
na później w nadziei, że kupiliśmy 
sobie trochę czasu. Gdyby decy-
denci byli szczerzy, powiedzieli-
by wprost, że odkładają kryzys na 
bok, czekając, aż ktoś inny się nim 
zajmie. Francuzi mają na to swo-
je określenie: Après moi le delu-
ge (Po nas choćby potop – red.).

Czy są jakieś różnice w ekono
micznej kondycji stanów, które 
wprowadziły lockdown, i tych, 
które tego nie zrobiły?

Tak. Jest sporo jasnych dowo-
dów, które potwierdzają, że loc-
kdown wyrządza wiele szkód. 
Więcej niż korzyści. To było-
by oczywiste nawet dla zwolen-
ników tego rozwiązania, gdy-
by tylko chcieli wziąć pod uwagę 
negatywne efekty lock downów, 
takie jak wzrost liczby samo-
bójstw czy niemożność lecze-
nia innych chorób niż COVID-19. 
Te stany, które zdecydowały się 
na lockdown później lub na krót-
szy czas, doświadczyły znacz-
nie mniej negatywnych skut-
ków ekonomicznych. Za rok lub 
dwa sądzę, że dominować bę-
dzie przekonanie, iż lockdowny 
były najgłupszym i najbardziej 
destrukcyjnym rozwiązaniem 
ostatnich dekad. Dużo lepiej by-
łoby skupić się na ochronie naj-
bardziej zagrożonych, a ekono-
mię zostawić w spokoju.

Jak ocenia Pan plan stymula
cyjny prezydenta Bidena i jak – 
Pańskim zdaniem – wpłynie on 
na gospodarkę Stanów Zjedno
czonych?

Plan Bidena to ekonomiczne 
śmieci. To nic innego jak zbędne 
wydatki mające na celu kupienie 
głosów i zadowolenie jego najza-
gorzalszych wyborców. 90 proc. 
z tego pakietu ratunkowego, który 
podpisał już w marcu, nie ma nic 
wspólnego z pandemią korona-
wirusa. Nawet jego 
program infrastruk-
turalny, jaki przed-
stawił Kongreso-
wi, w przeważającej 
części jest zbędny 
i tak naprawdę nie 
ma wiele wspólne-
go z infrastrukturą. 
Zarówno Ameryka, 
jak i świat powin-
ny przestać uwiary-
gadniać te „olbrzy-
mie” pakiety, jak sam 
Biden je określa. Nie 
nazywajmy tego 
planem, ponieważ plan zakłada 
rozsądne i strategiczne działanie. 
To po prostu koncert życzeń de-
mokratów. Te zaś zostały zlepio-
ne w jeden dokument bez więk-
szego przemyślenia, jeśli chodzi 
o szczegóły. Sześciolatek zrobił-
by to lepiej. Nie nazywajmy tego 
„stymulacją gospodarki”, ponie-
waż rząd sam nie ma nic, cze-
go najpierw nie zabierze obywa-
telom. Nie ma nic niezwykłego 
w przesyłaniu pieniędzy do po-
lityków w Waszyngtonie, aby je 
wydali, a raczej to, co z nich zo-
stanie po opłaceniu rozbucha-
nej biurokracji. Budżet central-
ny jest bezmyślnie zadłużany na 

Plan Bidena  
to ekonomiczne śmieci
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narodowych, priorytety społe-
czeństw, charakter modeli biz-
nesowych i zarządzanie global-
nymi dobrami. Czerpiąc z wizji 
i ogromnej wiedzy liderów zaan-
gażowanych w społeczność fo-
rum, inicjatywa Wielkiego Rese-
tu odnosi do wielowymiarowych 
kwestii umożliwiających zbudo-
wanie nowej umowy społecznej, 
która szanuje godność każdego 
człowieka ”.

Ci ludzie wygłodniali władzy 
zawsze mówią i robią to samo, 
tak jest od stuleci. Nie możemy 
im na to pozwolić. Niech szuka-
ją sobie zajęcia w innych obsza-
rach niż planowanie życia innym 
ludziom. Widać, że król jest nagi.

Jaka jest obecnie kondycja firm 
z sektora MŚP w USA po lock
downach?

Małe i średnie firmy bardzo 
ucierpiały na skutek lockdow-
nów. Duże, budowane od daw-
na lub dobrze usytuowane po-
litycznie podmioty poradziły 
sobie znacznie lepiej. Przedsię-
biorstwa z sektora MŚP napę-
dzają miejsca pracy, są źródłem 
gospodarki opartej na przedsię-
biorczości, dlatego to bolesne 
patrzeć, jak wiele z nich zma-
ga się z trudnościami lub nawet 
upada. Wydaje się jednak, że 
najgorsze mamy za sobą i co-
raz więcej stanów się otwiera. Ta-
kie stany jak Nowy Jork czy Kali-
fornia, z najbardziej drakońskimi 
lockdownami, będą się znacz-
nie dłużej zmagać z negatywny-
mi ekonomicznymi konsekwen-
cjami. Floryda, Georgia i Teksas, 
czyli stany z mniejszymi re-
strykcjami, szybciej doświadczą 
ekonomicznej poprawy. 

Jak odbudować gospodar
kę po koronawirusie, zarówno 
w USA, jak i w Polsce?

Zrezygnować z lockdownów. 
Zaprzestać niekontrolowanych 
wydatków publicznych i zadłu-
żania. Uwolnić przedsiębiorczość. 
To nic odkrywczego. Jest wiele 
przykładów z historii pokazują-
cych, że trzeba dać wolność, aby 
uzdrowić chorobę spowodowaną 
przez rządy. Przypomnijmy so-
bie niemiecki cud gospodarczy 
z lat 1950–1960 pod kierunkiem 
ekonomisty Ludwiga Erharda. Po 
wojnie Niemcy były zrujnowane, 
zdewastowane i zdemoralizo-
wane, okupowane i podzielone. 
Kraj był dręczony przez szaleją-
cą inflację, będącą pozostałością 
po rządach nazistowskiego so-
cjalizmu. To była katastrofa pod 
każdym względem. I tak w cią-
gu dekady kraj odrodził się go-
spodarczo. Dlaczego? Ponieważ 
rząd wycofał się i pozwolił dzia-
łać innowacyjnemu i twórczemu 
sektorowi prywatnemu. Również 
niegdysiejszy Hong Kong, a tak-
że Nowa Zelandia są przykłada-
mi na to, że wolny rynek pozwala 

wkroczyć gospodarce na wła-
ściwe tory. Nie znam przykła-
du z historii, w którym problemy 
spowodowane przez rząd by-
łyby naprawiane przez jeszcze 
więcej rządu.

A jaki ma Pan stosunek do tzw. 
Wielkiego Resetu? Czy powin
niśmy traktować to jako realne 
zagrożenie i jaki jest – według 
Pana – główny cel tego całego 
przedsięwzięcia?

Ludzie, którzy lubią wtrą-
cać się w cudze sprawy i dążą 
do akumulacji jak największej 
władzy, będą się starali wyko-
rzystać każdą okazję, aby być 
u steru. Będą się starali używać 
języka, który naskórkowo wyda-
je się przemawiający, tak jak ten 
mówiący o Wielkim Resecie, jaki 
znaleźć można na stronie Świa-
towego Forum Ekonomicznego: 
„Wchodzimy w niezwykłe okno 
możliwości do kształtowania 
ożywienia, inicjatywa ta zapewni 
wgląd, który pomoże informo-
wać wszystkich, którzy określa-
ją przyszły stan stosunków glo-
balnych, kierunek gospodarek 

fo
t. 

EP
A

/T
as

os
 K

at
op

od
is

/P
oo

l/
PA

P

„Plan stymu-
lacyjny Bide-
na” to zbiera-
nina wydatków 
przygotowa-
nych bez żad-
nej troski 
o ekonomię 
i przyszłość - 
uważa Lawren-
ce Reed.



Polityka rozbuchanych wydatków państwa stymulowana zaciąganiem 
nadmiernej liczby kredytów musi zakończyć się nie tylko wzrostem zadłużenia 
publicznego, ale także kryzysem, a w efekcie ubożeniem społeczeństwa,  
które na dodatek te zobowiązania będzie musiało spłacić.  
                                                                    Tomasz  CUKIERNIK

Próg, który ratuje nasze kieszenie
Filip Lamański, redaktor 

naczelny portalu „Ob
serwator Gospodarczy”, 

w swoim artykule na tych ła
mach sprzed dwóch miesięcy 
broni polityki, która ostatecznie 
musi doprowadzić do gospo
darczego załamania. Napisał, 
że w czasach dekoniunktury 
obowiązujący 60procentowy 
limit zadłużenia w stosunku do 
PKB „jest poważnym balastem 
istotnie wpływającym na dal
sze możliwości rozwojowe”. To 
myślenie zgodne ze zbankruto
waną teorią keynesowską, któ
ra mówi, że w czasie kryzysu 
należy bez opamiętania szastać 
publicznymi pieniędzmi, a wte
dy przyjdzie koniunktura.

Tak, koniunktura przyjdzie, 
ale w krótkim horyzoncie cza
sowym, a długookresowo na
stąpi jeszcze głębszy kryzys 
niż ten pierwotny. 

Nowy Ład nie zadziałał
Historyk Jan Jakub Tyszkiewicz 
w swojej książce pt. „W cieniu 
błękitnego orła” tłumaczy, że 
zgodnie z austriacką teorią cyklu 
koniunkturalnego kryzys trwa 
„tak długo, aż sytuacja na rynku 
się nie ustabilizuje, nagroma-
dzone błędne inwestycje zban-
krutują, a kapitał przestanie się 
w nich marnować”. Natomiast 
„w przypadku niedopuszczenia 
do rynkowej samoregulacji […] 
kryzys siłą rzeczy się przedłu-
ży i mocniej uderzy w całą go-

spodarkę. Udzielanie pożyczek 
upadającym firmom, kontynu-
owanie inflacji, zawyżanie płac 
i cen, stymulowanie konsump-
cji i zniechęcanie do oszczędza-
nia, dotowanie bezrobocia, fi-
nansowanie robót publicznych 
z pieniędzy podatników, pod-
wyższanie podatków w celu zbi-
lansowania rozdętego budże-
tu – to działania podejmowane 
przez państwo, które przedłużą 
kryzys”. 

Dlatego właśnie napędza-
nie wydatków publicznych – na 
dodatek poza próg bezpieczeń-
stwa zadłużeniowego – nie jest 
dobrym pomysłem, a sam li-
mit nie jest żadnym balastem – 
jak uważa Lamański – a raczej 
środkiem, który ratuje kiesze-
nie podatników przed szkodli-
wymi pomysłami etatystycz-
nych polityków. 

Lamański pisze, że w „nie-
normalnych czasach” „potrzeb-
na była stymulacja gospo-
darki”, ale kto ma decydować 
o tym, że mamy nienormal-
ne czasy? Kto ma decydować, 
że już jest potrzebna stymula-
cja i w jakim zakresie albo jesz-
cze nie? Stymulacja ze strony 
państwa zawsze jest szkodliwa 
i przynosi przeciwne skutki niż 
oczekiwane, co pokazuje choć-
by rooseveltowski New Deal. 
Sprowadzający się do radykal-
nego zwiększenia wydatków 
publicznych Nowy Ład nie tylko 
nie zdusił Wielkiego Kryzysu, 
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cji, bo kiedy nastąpi ten czas, to 
już nie oni będą rządzić. Spłata 
zostanie na barkach podatników 
i całego społeczeństwa, które 
będzie musiało zacisnąć pasa. 
Dlatego optymalnym rozwiąza-
niem jest zakaz uchwalania de-
ficytu budżetowego – co swego 
czasu proponowali politycy UPR 
– i zakaz zaciągania długu pu-
blicznego. 

Bezprecedensowy rabunek
W związku z tym absolutnie 
nie warto rozpoczynać dys-
kusji o tym, czy konstytucyj-
ny limit długu publicznego po-
winien zostać zniesiony. Nie 
powinien! Absolutnie nie wolno 
tego robić! Filip Lamański na-
iwnie dodaje, że w tej sytuacji 
należałoby stworzyć „sztyw-
ne ramy prawne, które ograni-
czyłyby możliwości finansowa-
nia przez rząd populistycznych 
obietnic wyborczych”. Jednak co 
z tego, że takie ramy zostałyby 
nawet ustalone (choć raczej jest 
to wątpliwe), jeśli w każdej chwi-
li mogą zostać przez parlament 
zniesione. Skąd nagle u autora 
infantylna wiara, że politycy za-
chowają się właściwie? 

Filip Lamański proponuje, 
by podnieść limit zadłużenia 
do 100 proc. PKB. Ale dlacze-
go akurat do 100 proc.? Skoro 
zadłużenie ma przynosić same 
korzyści, to może podnieść ten 
limit do 200, 300 proc. albo 
całkiem go znieść? Jedźmy na 
całego! Przecież – jak perfid-
nie mówił John Maynard Key-
nes – „w dłuższej perspekty-
wie wszyscy umrzemy”, więc 
to nie my będziemy spłacać te 
długi, tylko nasze dzieci i wnuki. 

Na dodatek, im więcej tego za-
dłużenia, tym więcej potem do 
spłacenia i więcej potrzeba fun-
duszy na bieżącą obsługę, a to 
już prosta droga do tego, by po-
litycy zabrali się do podnosze-
nia podatków.

Mój polemista pisze, że Pol-
ska powinna „zwiększyć swo-
je możliwości rozwojowe za 
pomocą taniego pieniądza”. 
Tymczasem prof. Jesus Huer-
ta de Soto z Uniwersytetu Juana 
Carlosa w Madrycie w książce pt. 
„Pieniądz, kredyt bankowy i cy-
kle koniunkturalne” wyjaśnia, że 
ekspansja kredytowa „prowadzi 
do autodestrukcyjnego boomu, 
który wcześniej czy później za-
kończy się odwrotem w postaci 
kryzysu gospodarczego i rece-
sji”. A to dlatego, że następu-
je nagromadzenie błędnych in-
westycji, czyli pieniądze zostają 
roztrwonione, przez co społe-
czeństwo staje się uboższe.

Zadłużenie publiczne to re-
dystrybucja pieniędzy od lu-
dzi, którzy będą żyli i pracowa-
li w przyszłości, do ludzi, którzy 
żyją dzisiaj. I to bez zgody (a na-
wet wiedzy!) tych pierwszych. Tę 
moralnie niegodziwą politykę 
można określić bezprecedenso-
wym rabunkiem przyszłych po-
koleń, ponieważ – jak słusznie 
twierdził noblista Milton Fried-
man – pożyczanie pozwala po-
litykom i obywatelom podat-
nikom przerzucić rachunek za 
dzisiejsze zakupy na przyszłe 
pokolenia. Tak jak w przypadku 
unijnego Funduszu Odbudowy 
– politycy w 2021 r. rozwiązu-
ją swoje problemy, przerzuca-
jąc je na polityków, którzy rzą-
dzić będą w roku 2055.  

ny w obowiązującej konstytucji 
z 1997 r. próg bezpiecznego po-
ziomu zadłużenia państwa to 
jeden z lepszych przepisów, 
jaki dała nam ta ustawa zasad-
nicza. Szkoda tylko, że konsty-
tucyjny limit został ustalony na 
poziomie 60 proc. PKB, a nie 
0 lub choćby 10 proc. Polity-
ków należy powstrzymywać od 
nadmiernych wydatków – nie-
zależnie, czy mamy czas pro-
sperity, czy czas kryzysu. Mają 
bowiem do nich ogromny po-
ciąg, gdyż z ich punktu widze-
nia daje to same plusy – w ten 
sposób można przekupić wy-
borców, a przy okazji jeszcze 
umożliwić mniej lub bardziej 
legalne wzbogacanie się kla-
sy rządzącej. Oni nie martwią 
się spłaceniem zaciągniętych 
kredytów ani wykupem obliga-

brać je za wzór do naśladowania, 
gdyż dają zły, a nie dobry przy-
kład. Tym bardziej że zadłużenie 

publiczne to objaw 
nadmiernych wy-
datków władz, czy-
li większej ingerencji 
państwa w gospo-
darkę ze wszystki-
mi wypaczeniami, 
co samo w sobie jest 
niewłaściwą polity-
ką. Oznacza bowiem 
więcej rządowych 
programów, więcej 
państwowych chy-
bionych inwestycji 
oraz więcej szkodli-
wych dotacji i sub-
wencji.

Wbrew temu, co uważa au-
tor artykułu „Próg, o który moż-
na wybić sobie zęby”, zapisa-

ale zdaniem analityków tamte-
go okresu przedłużył go o do-
brych kilka lat. W 1939 r. Henry 
Morgenthau, zaufany sekre-
tarz skarbu prezydenta Frankli-
na Delano Roosevelta, zapisał 
w swoim notatniku: „Zakoszto-
waliśmy wydawania pieniędzy. 
Wydajemy więcej niż kiedykol-
wiek przedtem i to nie działa. 
(…) Po ośmiu latach funkcjono-
wania tej administracji stwier-
dzam, że mamy dokładnie ta-
kie samo bezrobocie, jakie było, 
kiedyśmy zaczynali (…) i w do-
datku ogromny dług!”. Również 
tzw. Plan Marshalla po drugiej 
wojnie światowej nie zbawił Eu-
ropy Zachodniej, a jedynie uza-
leżnił ją od USA. 

Jak zaznacza Filip Lamański, 
zdaniem Międzynarodowego 
Funduszu Walutowego i Ban-
ku Światowego, w kryzysie pań-
stwo powinno się zadłużać, by 
„ratować miejsca pracy i chro-
nić społeczeństwo przed ubó-
stwem”. Jednak to, że instytucje 
te zachęcają państwa do brania 
kredytów, to nie jest nic dziw-
nego. One na tym zarabiają! Co 
oczywiste, na dodatek dług pu-
bliczny uzależnia państwo od 
wierzycieli, co nie jest pożąda-
ne z punktu widzenia obywateli 
takiego kraju. 

Szkodliwy rozrost państwa
Lamański przywołuje też bli-
żej nieokreślone badania, któ-
re mają rzekomo wskazywać, 
iż „jeśli zadłuża się państwo, to 
w mniejszym stopniu muszą to 
robić podmioty prywatne”. Otóż 
zależność jest całkiem inna. Je-
śli zadłuża się państwo, to pod-
mioty prywatne mają trudniej-

szy dostęp do kredytów, bo 
państwo jest ich konkurentem 
na rynku finansowym. Jednym 
słowem, jeśli państwo bierze 
kredyty czy wypuszcza obli-
gacje, to firmy prywatne o tyle 
mniej mają pieniędzy na inwe-
stycje. W ten sposób wypiera-
ne są prywatne inwestycje, któ-
re jako jedyne pozwalają wyjść 
z kryzysu (właśnie dlatego kry-
zys się przedłuża!). 

Co więcej, przesunięcie kre-
dytów od sektora prywatne-
go do publicznego oznacza, że 
państwo (czyli politycy) obej-
mie większą kontrolę nad go-
spodarką, co zawsze źle się 
kończy. 

Badania ekonomiczne – któ-
re przywołuje dr Veronique de 
Rugy z Mercatus Center przy 
amerykańskim George Mason 
University – wskazują, że duży 
i rosnący poziomu długu pu-
blicznego ma poważny nega-
tywny wpływ na wzrost gospo-
darczy. Na każde 
10 pkt proc. wzro-
stu wskaźnika za-
dłużenia przyszły 
wzrost gospodar-
czy zmniejsza się 
o 0,2 pkt proc.

To, że „bezpiecz-
ny” poziom zadłu-
żenia publicznego 
w relacji do PKB jest 
zależny od różnych 
czynników, nie zna-
czy, że właściwą po-
lityką jest zadłuże-
nie państwa do tego 
poziomu. To, że na 
świecie są kraje, których zadłu-
żenie przekracza 100 i 200 proc. 
ich PKB, nie oznacza, że mamy 

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI18

     FINANSE

19FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Konstytucyjny limit zadłużenia

Rosnący poziomu 
długu publicznego 
ma negatywny 
wpływ na wzrost 
gospodarczy. Na 
każde 10 pkt proc. 
wzrostu wskaźnika 
zadłużenia 
przyszły wzrost 
gospodarczy 
zmniejsza się  
o 0,2 pkt proc.



B ędąc w Zambii na misjach, organizowałem rów-
nież warsztaty o przedsiębiorczości. Moja parafia 
była położona w biednej dzielnicy na obrzeżach 

Lusaki. Chciałem swoim parafianom pokazać, że najlep-
szym sposobem wyjścia z biedy są praca i rozwijanie 
otrzymanych od Boga talentów.

Pamiętam dobrze warsztaty w Lindzie, na których 
miejscowy stolarz postawił pytanie: „Pewnego dnia po-
stanowiłem rozwinąć mój biznes. Zainwestowałem 
skromne oszczędności i zrobiłem nowy model fotela. 
Wystawiłem komplet razem z ławą. 
Były to najlepsze meble, jakie kiedy-
kolwiek zrobiłem. Ludzie przychodzi-
li, podziwiali, ale nikt nie chciał kupić. 
Dlaczego?”. 

Była to dla mnie okazja, by wytłu-
maczyć na tym przykładzie labory-
styczną teorię wartości. Karol Marks 
twierdził, że cena towaru zależy od 
włożonej w nią pracy. Stolarz z Lindy 
na własnej skórze przekonał się, że 
świat jest inny. Ludzie kierują się wła-
snymi preferencjami i krańcową uży-
tecznością danego dobra dla siebie. 
Może nawet uważali jego fotel za ładny, ale nie mie-
li wtedy pieniędzy, by ten fotel nabyć. W planach mie-
li inne wydatki.  

Stolarz poniósł porażkę. Musiał z pokorą wycofać się 
z produkcji mebli, które nie znajdowały nabywców. Po-
rażka na rynku jest cenną informacją. Zaryzykował, po-
znał preferencje klientów, dzięki czemu w przyszłości 
mógł być ostrożniejszy. Nie czytając Ludwiga von Mise-
sa, zapamiętał, że to konsumenci, a nie producenci okre-
ślają kierunek i zasięg produkcji.

Nie wszyscy mają jednak wystarczająco pokory. We-
dług projektu ustawy o uprawnieniach artysty zawo-

dowego w planie jest „podatek na biednych artystów”. 
Projekt przewiduje zmuszenie ludzi do dodatkowych 
opłat przy zakupie np. dekodera, telewizora czy lapto-
pa. Pieniądze mają wspierać artystów, którym nie uda-
ło się zrobić kariery, czyli takich, którzy nie trafili w gu-
sta odbiorców.  

Ilona Łepkowska, reżyserka i scenarzystka, twierdzi, 
że należy wspierać artystów, ponieważ „tworzą kultu-
rę, a ich praca jest niewymierna”. Nie każdy, kto potra-
fi śpiewać, musi z tego żyć, a kultury nie tworzy się tylko 

za pieniądze i dla pieniędzy. Podzi-
wiamy dzisiaj obrazy francuskiego 
malarza Augusta Renoira, ale zanim 
osiągnął sukces, przymierał głodem 
i choć już wtedy potrafił tworzyć ład-
ne obrazy, zarabiał mniej niż jego oj-
ciec jako zwykły krawiec. Pod koniec 
życia za te obrazy płacono tysiące 
franków, ale dopiero po jego śmierci 
kosztowały miliony. 

Wielkość artysty poznaje się nie 
tylko po jego dziełach, ale także po 
tym, jak je tworzył. Witold Gom-
browicz przez siedem lat po II woj-

nie światowej pracował jako urzędnik bankowy w Ban-
co Polaco, argentyńskiej filii Banku Pekao. Pisać można 
zawsze i wszędzie. Koledzy z banku skarżyli się, że go-
dzinami blokuje… ubikację, a Gombrowicz siedział tam 
i pisał. 

Twórcy ustawy popełniają błąd. Nikt nie jest w stanie 
pomóc geniuszowi w jego pracy. Wspomniany wcześniej 
austriacki ekonomista pisał w „Ludzkim działaniu”, że 
geniusz nie tworzy na rozkaz. Nie zmieni tego ustawa. 
Ktoś mógłby powiedzieć, że nie wszyscy artyści są ge-
niuszami. Zgoda. Jeżeli są rzemieślnikami, to niech pro-
wadzą działalność gospodarczą jak zwykli rzemieślnicy.

Twórcy ustawy 
popełniają błąd. 
Nikt nie jest 
w stanie pomóc 
geniuszowi w jego 
pracy. Geniusz nie 
tworzy na rozkaz 
i nie zmieni tego 
nawet ustawa.
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Rok 2020 był jednym 
z najdziwniejszych od lat  

dla polskiego rynku  
produktów alkoholowych.  

Nasi rodacy wydali  
wówczas na alkohol  

przeszło 39,2 mld zł,  
ale kwota ta przełożyła  
się na zakup mniejszej 

liczby butelek niż  
w latach wcześniejszych. 

Wszystko przez 
zawirowania cenowe 
związane z pandemią 

COVID-19 oraz  
nowe stawki akcyzy. 
Jak w tym trudnym 
czasie poradził sobie 
najpopularniejszy 
krajowy segment 

rynku alkoholowego, 
czyli rynek piwa?

Robert  KUJAWA

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI22

Piwo od lat pozostaje naj-
częściej kupowanym alko-
holem w Polsce. W ubie-

głym roku jego sprzedaż spadła 
w porównaniu z rokiem 2019 
o 1,6 proc. Wolumen sprzedaży, 
wyliczany na zasadzie korelacji 
z innymi segmentami rynku al-
koholowego mierzonej w litrach, 
wyniósł 87 proc. Branża widocz-
nie cierpi, choć jej sytuacja wciąż 
pozostaje stabilna. Rzeczone  
1,6 proc. to bowiem… 52 mln li-
trów.

Sami producenci jako głów-
ne czynniki destabilizujące jed-
nym tchem wymieniają przedłu-
żające się miesiącami zamknięcie 
rynku HoReCa (ang. Hotel, Re-
staurant, Catering/Café – łączne 
określenie sektora hotelarskiego 
oraz gastronomicznego – przyp. 
red.), odwołane imprezy oraz za-
lecenia dotyczące społecznego 
dystansu – piwo najlepiej sma-
kuje przecież w doborowym to-
warzystwie.

Być może to sprawiło, że 
mimo licznych obostrzeń to 
właśnie piwo było przed rokiem 
najchętniej kupowanym alko-
holem w Polsce.

Gastronomiczna pułapka
Zamknięcie lokali gastronomicz-
nych doprowadziło do praw-
dziwej hekatomby. W 2019 r. 
w państwach Europy sama tyl-
ko gastronomia kupiła od pro-
ducentów 126 mln hektolitrów 
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właściwe tory. Pierwszym z nich 
było i jest pełne otwarcie loka-
li gastronomicznych. Od połowy 
maja działają już ogródki restau-
racyjne. Jeśli nic się nie zmieni, 

już w czerwcu ga-
stronomia działać 
będzie na pełnych 
obrotach. Nie może 
bowiem powtórzyć 
się sytuacja z pierw-
szych trzech mie-
sięcy 2021 r., kie-
dy sprzedaż piwa 
w beczkach spadła 
o… 100 proc. rok do 
roku. Drugi kierunek, 
na który liczy sek-
tor, jest jednak w sa-
mej realizacji o wiele 
mniej optymistycz-
ny – mowa tu o ob-

niżeniu stawki VAT 
na usługi ga-
stronomiczne 

z 23 do 8 proc.
Należy zdawać so-

bie sprawę z faktu, że 
brak wyraźnych me-

chanizmów pomocy dla 
branży może pociągnąć za sobą 
druzgocące konsekwencje. Rzą-
dzącym powinno zależeć na 
szybkim stanięciu piwowarów na 
nogi, ponieważ dane unijne nie 
napawają optymizmem. Wpły-
wy z tytułu podatków odpro-
wadzanych w Unii Europejskiej 
przez branżę spadły w 2020 r. 
o 11 mld euro i wyniosły 36 mld 

euro. Spadki, co naturalne, do-
tyczą także uszczuplenia wpły-
wów z tytułu VAT. To jednak nie 
koniec. Wartość dodana gene-
rowana przez branżę w Europie 
spadła w 2020 r. o 15 mld euro 
rok do roku.

Również rynek pracy w znacz-
nej mierze uzależniony jest od 
kondycji producentów piwa. Oka-
zuje się, że tylko przez rok od wy-
buchu pandemii COVID-19 w Eu-
ropie zatrudnienie w sektorach 
kooperujących z branżą piwo-
warską spadło o ponad 30 proc. 
Nie mówimy tu o bezpośred-
nio zatrudnionych w browarach, 
ale wyłącznie o przedstawicie-
lach takich sektorów jak pracow-
nicy lokali gastronomicznych, 
hoteli, osoby odpowiedzialne za 
transport, produkcję opakowań 
czy choćby pracownicy sektora 
handlu detalicznego. Aby jednak 
uniknąć bezdusznych procentów, 
z uwagi na liczne obostrzenia, 
wśród pracowników związanych  
z  branżą piwowarską zatrudnie-
nie straciło w Europie 800 tys. 
osób. W rok!

Wakacyjne odbicie
Odbudowa sektora zapewne 
potrwa. Wiele na temat poten-
cjalnych perspektyw powie nam 
już najbliższe lato. Faktem jest, 
że silna pozycja sektora piwo-
warskiego może przyczynić się 
także do ożywienia innych ga-
łęzi krajowej gospodarki. 

złotego trunku. Był to wynik nad-
zwyczaj zadowalający dla kwit-
nącej na Starym Kontynen-
cie branży. Sielanka nie trwała 
jednak długo, ponieważ już rok 
później szeroki ry-
nek HoReCa sprze-
dał zaledwie 73 mln 
hektolitrów piwa. Za-
liczył zatem spadek 
o ponad 40 proc.

Straty wynikają-
ce z zamknięcia re-
stauracji i hoteli 
udało się częściowo 
powetować wzrosta-
mi handlu w innych 
kanałach, takich jak 
punkty detaliczne 
czy e-sprzedaż. 
Drugie z wymie-
nionych źródeł 
nie dotyczy jednak 
naszego kraju, w którym 
przepisy dotyczące 
sprzedaży alkoholu 
przez internet mu-
szą przejść jeszcze 
prawdziwą rewolu-
cję. Dopiero wówczas 
zaczną realnie służyć sektorowi 
producentów alkoholi, a przez to 
także samym konsumentom.

Bilans jest jednak okrutny 
dla piwowarów.

Co może pomóc branży?
Producenci piwa wskazują na 
dwa zasadnicze kroki, które za-
wróciłyby sektor piwowarski na 

     GOSPODARKA Odbudowa sektora

Tylko przez rok  
od wybuchu 
pandemii 
COVID-19 
w Europie 
zatrudnienie 
w sektorach 
kooperujących 
z branżą 
piwowarską spadło 
o ponad 30 proc.

Rynek piwa w czasach pandemii
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za zmianami. Zmiany udało się 
przepchnąć na forum unijnym 
i tym oto sposobem mamy tzw. 
Pakiet mobilności, który z zało-
żenia ma być zamachem na dy-
namicznie rozwijające się pol-
skiej firmy transportowe.

Czym jest Pakiet 
mobilności? 
Pakiet mobilności to nic innego 
jak zbiór regulacji rynku trans-
portowego Unii Europejskiej, 
który został przyjęty w lipcu 
2020 r. Regulacji, które dotyczą 
przewozów międzynarodowych 
świadczonych na unijnym ryn-
ku przez przewoźników z krajów 

Warto przytoczyć kil-
ka innych statystyk 
na temat tego, jak 

polscy przewoźnicy opanowa-
li transport drogowy w Unii Eu-
ropejskiej. Tranzyt między Pol-
ską a Niemcami jest drugim 
największym na Starym Kon-
tynencie. 95 proc. wolume-
nu towarowego przewiezionego 
między obydwoma państwa-
mi transportowały polskie fir-
my. Na największym tranzy-
cie w UE – między Niemcami 
a Niderlandami – Polacy odpo-
wiadali za transport 18,3 proc. 
przewiezionych towarów. Trze-
cią parą państw, gdzie jest naj-
większy przepływ towarów za 
pomocą transportu drogowego, 
jest Belgia i Niderlandy. W tym 
przypadku Polacy odpowiadają 
za transport 8,1 proc. całkowite-
go wolumenu. 

Ponadto 51,3 proc. towarów 
przewiezionych między Francją 
a Niemcami to zasługa polskich 
firm. Między Francją a Hiszpanią 
12,7 proc. przetransportowanych 
towarów przewieźli Polacy. Z ko-
lei między Włochami a Niemca-
mi polskie firmy przewożą 54,2 
proc. produktów. Ponadto 40,8 

proc. przewożą między Francją 
a Włochami i 39,2 proc. między 
Francją a Niderlandami. Dodat-
kowo 33,8 proc. przewiezionych 
towarów między Danią a Niem-
cami to również zasługa polskich 
firm transportowych. 

Polska dominacja
Jak widać, polska branża trans-
portowa zdominowała w ostat-
nich latach europejski trans-
port. W niektórych przypadkach 
do takiego stopnia, że to Pola-
cy przewożą najwięcej towarów 
pomiędzy dwoma obcymi pań-
stwami. Co prawda nie udało 
nam się jeszcze zbudować hubów 
transportowych, które pozwoliły-
by nam kontrolować przepływy 
towarów i ludzi. Udało nam się 
natomiast wysłać w Europę ro-
dzime firmy, które podbiły rynek. 
Z czego to wynika? 

Przede wszystkim z niskich 
kosztów pracy, a także ze skali 
działania. Te dwa elementy spra-
wiły, że polskie przedsiębior-
stwa transportowe zawładnęły 
Europą. Niektórym się to jednak 
bardzo nie spodobało, w związ-
ku z czym w „trosce o lepsze wa-
runki pracy” zaczęto lobbować 

Trzy lata temu co szósta ciężarówka w Unii Europejskiej zarejestrowana 
była w Polsce – tak wynika z danych Eurostatu. Oznacza to, że 16 proc. 
ciężarówek mających unijną rejestrację pochodziło z naszego kraju. 
Przekładając to na konkretne liczby, było to 680 tys. pojazdów na 4,3 mln 
w całej Wspólnocie. Polskie firmy transportowe opanowały unijny rynek.  
To z kolei nie spodobało się kilku krajom tzw. Starej Unii.  Filip  LAMAŃSKI

Zamach na polskie firmy transportowe
     LOGISTYKA
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wet o 30 proc. To zapis, który 
ma sprawić, że usługi trans-
portowe wykonywane przez 
przewoźników z Europy Środ-
kowej i Wschodniej staną się 
droższe. Tym samym uderza 
to w ich konkurencyjność, która 
– jak już wspomniałem – była 
budowana przede wszystkim 
w oparciu o niskie koszty.
   Ograniczenie kabotażu. Firmy 

transportowe, używając tego 
samego pojazdu, będą mogły 
wykonać tylko trzy operacje 
kabotażowe w ciągu siedmiu 
dni. Po zakończeniu ostatniej 
operacji wymagany będzie 
postój, który powinien trwać 
cztery dni. Jak pokazują przy-
toczone wcześniej dane, jest 
to szczególnie mocny cios dla 
polskiej branży transportowej, 
która opanowała usługi kabo-
tażowe w całej Wspólnocie. 

  Powrót auta do bazy raz na 
osiem tygodni. To jest istny po-
kaz hipokryzji ze strony unij-
nych biurokratów, którzy po-
dobno na jednym z pierwszych 
miejsc stawiają walkę z emi-
sją CO2. Tymczasem od prze-
woźników wymagają przymu-
sowych powrotów do baz, które 
niejednokrotnie będą po prostu 
pustymi przebiegami. W ten 
oto sposób niepotrzebnie bę-
dzie spalane paliwo.  
To nie wszystkie postula-

ty, które są zawarte w Pakie-
cie mobilności. Przytaczamy te, 
które szczególnie mocno ude-

rzą w polskie firmy. Oprócz tego 
w pakiecie znajduje się rów-
nież zapis o odpoczynku kie-
rowców. Jednak jak wynika z in-
formacji uzyskanych od osób 
zarządzających przedsiębior-
stwami transportowymi, duża 
część z nich już wcześniej dzia-
łała zgodnie z zapisami tej aku-
rat regulacji. 

Przykład hipokryzji
Pakiet mobilności czy – akurat 
przykład z innej beczki – kwe-
stia Nord Stream 2 udowadnia-
ją jawną hipokryzję Unii Euro-
pejskiej. Wspólnota pozostaje 
Wspólnotą, dopóki nie zacznie 
chodzić o interesy największych 
graczy. Pakiet mobilności to nic 
innego jak próba ukrócenia eks-
pansji firm z Europy Środko-
wej i Wschodniej głównie przez 
Niemcy i Francję. Te dwa kra-
je jeszcze przed wejściem w ży-
cie Pakietu mobilności wdrażały 
u siebie regulacje, które sku-
tecznie utrudniały funkcjonowa-
nie firm transportowych z naszej 
części Europy. 

W poprzednim numerze „Fo-
rum Polskiej Gospodarki” pi-
sałem o tym, że polskie firmy 
powinny przestać opierać swo-
ją działalność na niskich kosz-
tach pracy. I oczywiście wciąż tak 
uważam. Jednak odchodzenie 
od tego modelu powinno wy-
nikać z innowacji, a nie protek-
cjonistycznych zapędów innych 
państw. 

Wspólnoty. Pierwsze z nich za-
częły obowiązywać już w sierp-
niu 2020 r. Kolejne są wpro-
wadzane stopniowo. Ostatnie 
wejdą w życie po 18 miesiącach 
od opublikowania zmian, czy-
li na początku przyszłego roku. 

Pakiet spotkał się z dużą kry-
tyką państw Europy Środkowo-
-Wschodniej, w tym także Pol-
ski. Nie powinno to dziwić. Wśród 
zmian, które szczególnie ude-
rzają w polskich przewoźników, 
znalazły się: 
  wypłacanie pracownikom de-

legowanym wynagrodzenia 
minimalnego obowiązujące-
go w kraju, w którym wykonują 
swoją pracę. W tym przypad-
ku będziemy mieli do czy-
nienia: 
1) z problemami rozliczenio-
wymi,
2) z wyższymi kosztami pra-
cy. Koszty zatrudnienia pra-
cownika mogą wzrosnąć na-

Pakiet mobilności
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Fintech to przyszłość bankowości
Mówi się, że spółki fintechowe to przyszłość trady-

cyjnej bankowości, a niektórzy analitycy ryzyku-
ją stwierdzenie, iż biznesy łączące świat finansów 

z nowymi technologiami to przyszłość, która już nade-
szła. Taki wariant potwierdzają nastroje na rynkach świa-
towych, a także w strukturach największych funduszy in-
westycyjnych. Beneficjentem tego typu zmian będzie 
przede wszystkim klient.

Już pięć lat temu analitycy z PwC przewidywali, że 
1/3 światowych usług finansowych może zostać prze-
jęta przez spółki fintechowe. Bankowość konsumenc-
ka, a także rozbudowane systemy płatności internetowej, 
to tylko niektóre obszary z powodzeniem zagospoda-
rowywane przez reprezentantów branży. Jednym z naj-
lepszych przykładów ogromnego zaufania pokładanego 
w rozwiązaniach digital są wyniki badań KPMG z 2019 r. 
W tym czasie aż 71 proc. Brytyjczyków korzystało z usług 
przynajmniej jednej firmy fintechowej, a pandemia tylko 
wzmocniła wyraźny trend. 

Jak na razie oczekiwania klientów wy-
dają się spełnione, ponieważ na prze-
strzeni ostatniej dekady Europejski Bank 
Centralny prześledził zmiany w sto-
sunku m.in. do obrotów bezgotówko-
wych. Długo średnia unijna w kwestii ko-
rzystania z tradycyjnych bankomatów 
oscylowała w okolicach 47 proc., choć 
Szwecja już 10 lat temu notowała aż 77 
proc. obywateli aktywnie korzystających 
z usług bankowości cyfrowej. Nieco póź-
niej trend przyszedł również do Polski, gdzie według NBP 
liczba transakcji bezgotówkowych w II kwartale 2019 r. wy-
niosła o 188 mln więcej niż 12 miesięcy wcześniej. 

 Inwestorzy są za 
Kolejny argument za ogromnym wpływem fintechu na 

rynek tradycyjnej bankowości serwują analitycy z CB Insi-
ghts. Okazuje się, że w ramach m.in. Goldman Sachs, Citi-
group czy JPMorgan Chase inwestycje w fintech to grupa 
aż czterech obszarów spośród 10 najczęściej wybieranych 
przestrzeni lokowania kapitału. W tym segmencie przo-
duje blockchain i kryptowaluty oraz alternatywne modele 
płatności. W skali globalnej inwestorzy zainteresowani są 
również innowacyjnymi pożyczkodawcami, a także insty-

tucjami bankowymi, które nie powielają prawideł banków 
konwencjonalnych. 

Ambicje inwestorów wzbudzają również postępy prac 
zespołów interdyscyplinarnych, m.in. łączenie usług fin-
techowych z rozwiązaniami chmury to trend, który nie po-
zostaje obojętny także w naszych realiach. Według ra-
portu Związku Banków Polskich z 2020 r. aż 54 proc. 
nadwiślańskich podmiotów sektora planuje wdrożyć roz-
wiązania z obszaru PaaS lub jest już w trakcie wdrożenia 
takich rozwiązań. Nadrabiamy więc zaległości i wypraco-
wujemy standardy na miarę Zachodu. 

 Fintech się opłaca
Według raportu Fundacji Fintech Poland z 2017 r. po-

tencjał rodzimego rynku objawiał się m.in. w dynamicznie 
rozwijającej się infrastrukturze R&D oraz otwartości go-
spodarki na kapitał obcy. Oba obszary dopełniały sto-
sunkowo niskie koszty operacyjne, co zaowocowało obec-

nością około 200 spółek fintechowych w 2019 r. 
Wtedy łączne zyski sektora wynosiły około 500 
mln zł.

Czy są to wyniki imponujące w skali konty-
nentu? I tak, i nie. Polskich osiągnięć nie spo-
sób porównywać do wysiłków chociażby bry-
tyjskich. Według analiz KPMG jeszcze w 2019 
r. fintechowy ekosystem Londynu odpowia-
dał za 10 proc. globalnego rynku, a sama bran-
ża przynosiła krajowej gospodarce przycho-
dy rzędu 11 mld funtów. Z drugiej zaś strony już 
w 2016 r. badacze z Deloitte wykazali, że je-

steśmy liderami w Europie Środkowej, która obejmowała 
wartość fintechu rzędu 2,2 mld euro. Polska wypracowa-
ła 856 mln euro, co stanowi blisko 39 proc. udziałów w ca-
łym regionie. Co istotne, pojęcie Europy Środkowej zostało 
przez analityków potraktowane bardzo szeroko, ponieważ 
oprócz Czech, Słowacji czy Węgier twórcy raportu wzię-
li pod uwagę także Chorwację, Rumunię, Słowenię, Bułga-
rię, a także dynamiczną na rynku unijnym Austrię.

Polskie spółki fintechowe realizują większość trendów 
globalnych i wpisują się w bardzo wyraźny nurt ewolu-
cji systemu bankowego. Jaka będzie przyszłość branży? 
Tutaj nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ tempo 
rozwoju sektora jest tak dynamiczne, że może się okazać, 
iż jutro powinniśmy zadać całkowicie inne pytanie. 
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Małym i średnim firmom będzie teraz łatwiej sięgnąć 
po finansowanie leasingiem. Ułatwią to gwarancje BGK 
dla leasingu, wykorzystujące środki Paneuropejskiego 
Funduszu Gwarancyjnego. Objęcie umów leasingowych 
wysokimi gwarancjami ze strony polskiej państwowej 
instytucji finansowej powinno znacznie uatrakcyjnić 
ofertę leasingową dla firm.  Robert  AZEMBSKI

nową. To, czego przedsiębiorcy 
mogą się spodziewać, to wydłu-
żanie okresu leasingowania oraz 
wyższe kwoty finansowania dla 
występującej o to firmy.

Dobre także dla gospodarki
Nowe, bardziej przyjazne zasady 
udzielania leasingu dla MŚP po-
mogą wygenerować akcję leasin-
gową o wartości 5,6 mld zł. Jest to 
już na tyle wysoka kwota, że re-
alnie wesprze zarówno przedsię-
biorców, jak i całą polską gospo-
darkę w okresie koronakryzysu.

– Inicjujemy działania i two-
rzymy rozwiązania, które przy-
czyniają się do rozwoju spo-
łeczno-gospodarczego kraju 
– komentuje Beata Daszyńska-
-Muzyczka, prezes zarządu BGK.

Całkowita kwota środków 
trwałych sfinansowanych przez 
firmy leasingowe w Polsce wynio-
sła w 2019 r. 78 mld zł, podczas 
gdy w ubiegłym roku było to wy-
raźnie mniej, bo 70 mld zł. Tym-
czasem leasing to istotne źródło 
finansowania potrzeb MŚP. Teraz, 
co jest szczególnie ważne dla firm 
w czasie kryzysu wywołanego 
pandemią koronawirusa, przed-
siębiorcy będą mieli łatwiejszy 
dostęp do bardziej atrakcyjnego 
leasingu. 

Bank Gospodarstwa Krajo-
wego będzie gwarantował 
nawet 80 proc. wartości fi-

nansowania leasingiem i to bez 
odsetek oraz kosztów związanych 
z jego udzieleniem. Sam jest tak-
że zabezpieczony, bo gwarancja 
korzysta z regwarancji EFI i środ-
ków Paneuropejskiego Fundu-
szu Gwarancyjnego (EFG). BGK 
jest pierwszym bankiem rozwo-
ju w Europie, który wykorzystu-
je środki EFG w formule regwa-
rancji, by móc zaoferować szersze 
wsparcie dla rodzimego biznesu. 

Na co mogą liczyć firmy?
Dzięki nowym gwarancjom insty-
tucje leasingowe mogą zapropo-
nować firmom korzystniejsze od 
standardowych warunki finan-
sowania poprzez m.in. obniże-
nie marży leasingu czy pożyczki, 
wydłużenie okresu trwania umo-
wy i zwiększenie kwoty finanso-
wania. Będą mogły także obniżyć 

wymagania co do poziomu in-
nych zabezpieczeń oczekiwanych 
od firm. Może to być szczegól-
nie użyteczne dla tych przedsię-
biorstw, które korzystają z leasin-
gu lub pożyczki leasingowej jako 
alternatywy dla kredytu banko-
wego.

– Przedsiębiorcy już od ponad 
roku walczą z efektami pandemii, 
które realnie wpływają na polską 
gospodarkę. Wspólnie z partne-
rami z BGK i EFI postanowiliśmy 
przygotować nowe kompleksowe 
rozwiązanie pomocowe, które bę-
dzie dotyczyło zarówno umowy 
leasingowej, jak i pożyczki leasin-
gowej – komentuje Paweł Pach, 
przewodniczący Komitetu Wyko-
nawczego Związku Polskiego Le-
asingu (ZPL).

Firmy leasingowe, które będą 
dystrybuować nowe produkty, 
będą mogły teraz bardziej ela-
stycznie i przyjaźnie dla klientów 
kształtować swoją politykę ce-

Bardziej atrakcyjne 
warunki leasingu dla firm

     FINANSE
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Realizacja polskiej fuzji w tym 
segmencie pozwoli na osiągnię-
cie efektu skali. Ma bezpośred-
nio przełożyć się na zwiększenie 
bezpieczeństwa energetyczne-
go Polski oraz na lepszą pozycję 
negocjacyjną kraju w rozmowach 
z zagranicznymi kontrahentami 
w zakresie dostaw surowców. 

Skorzystać na tym powinna 
cała polska gospodarka, gdyż 
optymalizacja kosztów, zarów-
no na poziomie hurtowym, jak 
i detalicznym, przełoży się bez-
pośrednio na większą stabilność 
cen energii, w tym cen paliw. 

Skorzystają również pra-
cownicy wszystkich podmiotów. 

Jeden silny podmiot będzie 
miał znacznie większą moż-
liwość skutecznego działania 

w obliczu zielonej transforma-
cji, zaostrzającej się konkuren-
cji i coraz bardziej restrykcyj-
nych regulacji środowiskowych. 
Tym bardziej że fuzje i konsoli-
dacje w segmencie paliw i ropy 
to od pewnego czasu stały trend 
w Europie. 

Swoją pozycję sukcesywnie 
wzmacniają tak znane podmio-
ty jak francuski Total, norweski 
Equinor (u nas znany jako Sta-
toil), węgierski MOL, włoskie Eni, 
hiszpański Repsol czy austriacki 
OMV. Coraz silniejszą markę bu-
duje także brytyjsko-holender-
ski Shell, a od wielu lat niepod-
ważalną pozycję ma przecież 
brytyjskie BP. Działania konso-
lidacyjne poprawiły konkuren-

cyjność i odporność na wahania 
rynku wszystkich tych firm, da-
jąc przy okazji impuls do zmian 
na całym europejskim rynku pa-
liwowo-energetycznym.

Znaczące synergie
Plan połączenia PKN ORLEN 
z Grupą LOTOS i PGNiG stano-
wi odpowiedź największych pol-
skich koncernów na nadchodzące 
wyzwania, ułatwiając dostosowa-
nie się do bezprecedensowych 
zmian rynkowych. Firmy europej-
skie już jakiś czas temu skutecz-
nie zareagowały na te wyzwa-
nia właśnie poprzez konsolidacje. 
Polska gospodarka potrzebu-
je właściwego zarządzania jed-
nym złożonym łańcuchem pro-
dukcyjnym o dużym potencjale 
do dalszego wzrostu i wykorzy-
stania przewag konkurencyjnych. 
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Powstaje multienergetyczny koncern, 
którego liderem ma być PKN ORLEN
Ministerstwo Aktywów Państwowych,  
PKN ORLEN, PGNiG i Grupa LOTOS podpisały  
umowę potwierdzającą strukturę połączenia spółek.  
Gwarantuje ona stabilną kondycję finansową 
tworzonego koncernu oraz otwiera drogę  
do powstania silnego polskiego podmiotu 
multienergetycznego. Nowa firma ma wzmocnić 
pozycję naszego kraju w Europie, zapewnić wzrost 
konkurencyjności naszej gospodarki oraz zwiększyć 
poziom bezpieczeństwa energetycznego Polski.

Historyczna konsolidacja
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nie jednego rachunku, na którym 
znajdą się paliwa, gaz i energia 
elektryczna. Dla każdego kon-
sumenta oznacza to większą wy-
godę i oszczędność czasu. 

Połączone potencjały
Połączenie zostanie przepro-
wadzone na drodze przejęcia 
przez PKN ORLEN Grupy LOTOS 
i PGNiG. Akcjonariusze Grupy 
LOTOS i PGNiG obejmą nowe 
akcje w podwyższonym kapitale 
zakładowym PKN ORLEN, sta-
jąc się akcjonariuszami tworzo-
nej spółki. Operacja jest bezgo-
tówkowa. Określenie parytetu 
wymiany i finalnych, szczegó-
łowych założeń połączenia bę-
dzie przedmiotem analiz m.in. 
międzynarodowych firm do-
radczych i dodatkowych ustaleń 
pomiędzy Ministerstwem Akty-
wów Państwowych i PKN ORLEN. 
Wcześniej PKN ORLEN przejął 
Grupę Energa.

Połączone potencjały wszyst-
kich firm otwierają możliwość sy-
nergii praktycznie w nieograni-
czonych obszarach: zakupowych, 
wydobywczych, badawczych, 
rozwojowych i logistycznych. Po-
wstanie zintegrowany łańcuch 
wartości – od poszukiwań i wy-
dobycia, przez rafinerię, petro-
chemię oraz nowoczesną ener-

getykę i ciepłownictwo, aż po 
sprzedaż detaliczną. Stanowić 
będą także gwarancję pozyski-
wania tanich i niezawodnych źró-
deł energii, zarówno w transpo-
rcie, jak i w przemyśle. 

PGNiG posiada mocną eks-
pozycję na zmiany cen ropy 
i gazu w związku z dominującą 
rolą tego segmentu wydobycia. 
Wejście do zintegrowanej Gru-
py i połączenie z segmentem 
rafinerii i petrochemii oznacza 
stabilizację osiąganych przez 
PGNiG wyników finansowych. 
Połączenie w ramach jednego 
koncernu umożliwi zwiększenie 
przychodów i marży z segmen-
tu detalicznego. 

W porównaniu z kolei do 
Grupy LOTOS, ORLEN posiada 
bardziej zdywersyfikowane źró-
dła przychodów i zdecydowanie 
szersze portfolio produktowe. 
Zmiany rynkowe doprowadzi-
ły do nadpodaży zdolności ra-
fineryjnych w Europie, ograni-
czając tym samym możliwość 
wzrostu marż rafineryjnych na 
rynku. W obliczu zmieniających 
się trendów rynkowych połącze-
nie daje Grupie LOTOS gwaran-
cję długoterminowej, stabilnej 
działalności, dywersyfikując jej 
przychody i wzmacniając firmę 
i jej spółki zależne. 

W nowej zintegrowanej Grupie 
uzyskają nowe możliwości roz-
woju kariery. Koncern będzie in-
westować w zieloną energetykę, 
petrochemię, wodór, czy rozwój 
obszaru detalicznego, co pozwo-
li wszystkim na wszechstronny 
rozwój w nowych, często bardzo 
pożądanych na rynku pracy ob-
szarach kompetencyjnych.

Połączenie PKN ORLEN, Gru-
py LOTOS i PGNiG będzie także 
korzystne dla wszystkich kon-
sumentów. Proces konsolida-
cji to impuls do urozmaicania 
oferty dla klientów. Przedsta-
wiciele PKN ORLEN informują, 
że możliwe będzie wprowadze-

Zarówno  
wicepremier  
Jacek Sasin, 
jak i prezes 
PKN ORLEN 
Daniel Obajtek 
są przekona-
ni, że powsta-
nie multiener-
getycznego 
koncernu przy-
czyni się do 
zwiększenia 
bezpieczeń-
stwa energe-
tycznego Pol-
ski i przyniesie 
korzyść całej 
naszej gospo-
darce.
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     INWESTYCJE

westycyjnych. Wspólne portfolio 
produktowe oraz większe moż-
liwości finansowe umożliwią re-
alizację wymagających wielomi-
liardowych nakładów projektów 
inwestycyjnych, zdecydowanie 
korzystnych dla polskiej gospo-
darki. Multienergetyczny kon-
cern pozwoli zbudować znaczący 
potencjał w kierunku transfor-
macji energetycznej i postawie-
nia na zieloną energię, ale także 
odegra ważną rolę przy wycho-
dzeniu Polski z kryzysu spowo-
dowanego pandemią COVID-19. 
Gwarantem sukcesu będzie sil-
na Grupa o łącznych rocznych 
przychodach ok. 200 mld zł 
i łącznym, zróżnicowanym zysku 
operacyjnym EBITDA, szacowa-
nym na ok. 20 mld zł. Ten nowy 
polski koncern pod względem 
kapitalizacji i osiąganych wy-
ników finansowych będzie do-
równywał, a nawet przewyższy 
potencjał europejskich konku-
rentów.  

Nowy, zintegrowany i zdy-
wersyfikowany koncern pali-
wowo-energetyczny ma więc 
bazować na silnych stronach 
każdej ze spółek. Dzięki umiejęt-
nie wykorzystanym potencjałom 
wszystkich podmiotów ma gwa-
rantować długoterminowe zy-
ski dla koncernu i jego akcjona-
riuszy, stabilne ceny energii dla 
polskiej gospodarki, atrakcyjny 
pakiet kompleksowych usług dla 
klientów i rozwój wszystkich pra-
cowników. 

Z myślą o inwestycjach
Wielu ekspertów podkreśla, że 
jeszcze przed wejściem Pol-
ski do Unii Europejskiej należa-
ło stworzyć podmiot, który byłby 
w stanie konkurować na wspól-
nym rynku, a nie tylko wewnątrz 
kraju. Jeżeli teraz nie zostały-
by przeprowadzone procesy łą-
czenia, trzeba byłoby się liczyć 
z tym, że na europejskim ryn-
ku miejsce polskich firm bardzo 
szybko zajęłyby przedsiębior-
stwa z innych państw Wspól-
noty. Podjęta decyzja o prze-

prowadzeniu bezprecedensowej 
w naszym segmencie energe-
tycznym transakcji zapewni no-
wej Grupie płynność, zdywersy-
fikuje jej przychody, umożliwiając 
nie tylko kontynuację dotychcza-
sowych projektów, ale i wzrost na-
kładów inwestycyjnych w kolejne 
perspektywiczne obszary dzia-
łalności, takie jak morska i lądowa 
energetyka wiatrowa, magazy-
nowanie energii oraz zaawanso-
wane technologie wodorowe. 

Warto w tym miejscu wspo-
mnieć, że największe europejskie 
marki tylko w 2021 r. zaplano-
wały potężne nakłady inwesty-
cyjne na rozwój OZE: Shell – ok. 
1,6 – 2,5 mld euro, Total – ponad 
1,6 mld euro, BP – 450 mln euro, 
a Repsol 600 mln euro z planem 
zwiększenia tych wydatków do 1,3 
mld euro w 2025 r. 

Nowa zintegrowana grupa pod 
szyldem PKN ORLEN śmiało bę-
dzie więc mogła wpisać się w ten 
europejski trend, wykorzystując 
i wzmacniając istniejący system 
zarządzania i właściwego plano-
wania koniecznych nakładów in-

Materiał przygotowany  
we współpracy z PKN ORLEN
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Polityka gospodarcza Polski ma służyć przedsię-
biorcom, ich firmom i pracownikom. Dzięki temu 
rozwój gospodarczy naszego kraju będzie opar-

ty na zdrowych fundamentach i będą przed nim zna-
komite perspektywy – to słowa premiera Mateusza 
Morawieckiego podczas kampanii wyborczej z jesieni 
2019 r. Trudno się z tym nie zgodzić. Jednak, jak to czę-
sto w życiu (i polityce) bywa, teoria to jedno, rzeczywi-
stość natomiast to zupełnie co innego.

Od kilku tygodni na wszystkie możliwe sposoby 
analizowane są propozycje zawarte 
w Polskim Ładzie. Nie sposób w tym 
felietonie odnieść się do wszystkich, 
ale zwrócę uwagę na jedną, niezwy-
kle istotną rzecz. Tę, która w dużej 
mierze powinna „służyć przedsię-
biorcom i ich firmom” oraz dzię-
ki której „rozwój gospodarczy nasze-
go kraju będzie oparty na zdrowych 
fundamentach”. 

To inwestycje. Państwo, jeśli już 
zamierza w jakiś sposób stymulować 
gospodarkę, powinno przede wszyst-
kim wspierać firmy gotowe zwiększać 
nakłady na rozbudowę swojego potencjału. Zresztą 
była o tym mowa niemal od samego początku rządów 
PiS, m.in. w dokumencie pod nazwą Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Pytanie, kto dziś o tej stra-
tegii pamięta…?

Sprawa inwestycji wraca przy okazji Polskiego Ładu. 
By tym razem nie skończyło się jak wtedy, potrzebna 
jest zmiana w podejściu do polityki fiskalnej. W ostat-
nich latach była ona skoncentrowana na stronie popy-
towej. Dzięki wielu transferom społecznym to właśnie 
popyt był motorem napędowym wzrostu gospodarcze-
go. Teraz podobne wsparcie potrzebne jest stronie po-

dażowej. Nie da się bowiem zbudować silnej gospodarki 
bez konkurencyjnych przedsiębiorstw, czyli bez wspar-
cia strony podażowej.

Chodzi o to, aby struktura PKB naszego kraju była 
dostosowana do długookresowych wyzwań rozwojo-
wych. Sam popyt to za mało, aby wyjść z pułapki śred-
niego dochodu i stać się konkurencyjną w skali glo-
balnej gospodarką. Do tego potrzebne są innowacyjne 
i nastawione na rozwój prywatne firmy, które pokony-
wać będą kolejne etapy swojego wzrostu. To jest źródło 

wysokopłatnych miejsc pracy, o któ-
rych przecież tyle się mówi. Trzeba 
zatem pomyśleć, jak tę drogę wes-
przeć poprzez deregulację, jasne i ła-
twe w aplikacji prawo oraz system 
podatkowy wspierający inwestycje. 

Polski Ład powinien sprawić, by re-
gulacje prawne przestały być wreszcie 
przeszkodą w rozwoju biznesu. Pamię-
tajmy o tym, że zdecydowana więk-
szość z działających w Polsce firm to 
przedsiębiorstwa mikro i małe. One 
mają ogromny potencjał, ale zagma-
twane regulacje prawno-podatkowe 

skutecznie ten potencjał zabijają. Od lat kulą u nogi pol-
skiego życia gospodarczego są też postępowania sądo-
we (łączna długość sporu w sprawach gospodarczych 
przed polskim wymiarem sprawiedliwości to 30 miesię-
cy), a także współpraca na linii biznes – administracja, 
gdzie często tej drugiej stronie brakuje dobrej woli…

To kwestie, które powinny być przedmiotem poważ-
nej dyskusji przy okazji Polskiego Ładu. Dyskusji, w któ-
rej uczestniczyć będą również polscy przedsiębiorcy. 
Bo kto, jeśli nie oni, mają w największym stopniu przy-
czynić się do odbudowy zdziesiątkowanej przez pande-
mię gospodarki?

Kto, jeśli  
nie przedsiębiorcy, 
mają 
w największym 
stopniu przyczynić 
się do odbudowy 
zdziesiątkowanej 
przez pandemię 
gospodarki?
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FELIETON

To przedsiębiorcy  
będą odbudowywać 
gospodarkęPi
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Podniesienie składki zdrowotnej dla samozatrudnionych może spowodować 
kolejną falę emigracji podatkowej. Mimo związanego z tym ryzyka ucieczka 
za granicę może bowiem znowu stać się jedyną alternatywą dla bardziej 
zaradnych podatników. I z tego fiskus zdaje sobie sprawę, skoro tuż przed 
ogłoszeniem zmian wydał objaśnienia dotyczące rezydencji podatkowej. 
 Marek  KUTARBA

Czeka nas kolejna fala  
emigracji podatkowej?
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regulacjami ustawowymi. Mało 
kto zwrócił np. uwagę na opu-
blikowane 29 kwietnia 2021 r. 
objaśnienia podatkowe w spra-
wie rezydencji podatkowej oraz 
zakresu obowiązku podatko-
wego osób fizycznych w Pol-
sce. Rezydencja podatkowa nie 
ma charakteru deklaratywnego, 
lecz związana jest z oceną ca-
łokształtu faktów i okoliczności. 
Minister finansów przedstawił 
w związku z tym w objaśnieniach 
podatkowych, jak należy usta-
lać takie kryteria jak: powiąza-
nia osobiste, powiązania gospo-

darcze oraz długość 
pobytu w Polsce. 

W dużym skrócie, 
objaśnienia te spro-
wadzają się do tego, 
że przeniesienie re-
zydencji podatko-
wej za granicę wca-
le nie jest proste i już 
tylko takie fakty, jak 
np. spłacanie kre-
dytu w Polsce, mogą 
przesądzić o tym, że 
rezydencja ta znaj-

duje się w Polsce i to tu trze-
ba płacić podatki. Szczególnie 
że zgodnie z przepisami moż-
na mieć też tzw. podwójną re-
zydencję, to znaczy być uzna-
nym za podatnika równocześnie 
w Polsce i w innym kraju. 

Pozorny zbieg okoliczności
Istotne jest jednak nie to, że takie 
objaśnienia się ukazały, tylko to, 
kiedy się to stało. Ostatnio mi-
nister finansów objaśnienia po-
datkowe wydawał wyłącznie do 
nowych przepisów. Tymczasem 
w zakresie rezydencji podatko-
wej nic się w ostatnim czasie nie 

zmieniło. Pojawił się za to Nowy 
Ład, w ramach którego podnie-
sione mają być obciążenia fi-
skalne dla „lepiej”, co wcale nie 
znaczy, że bardzo dobrze, za-
rabiających małych firm (głów-
nie samozatrudnionych). To zaś 
może skłonić, tak jak to już bywa-
ło wcześniej, co bardziej zarad-
nych przedsiębiorców do prób 
szukania ucieczki z dochodami 
za granicę. W tym kontekście ten 
pozorny zbieg okoliczności wy-
daje się mało prawdopodobny. 

Fakt, że tuż przed ogłosze-
niem Nowego Ładu opublikowa-
no objaśnienia podatkowe do-
tyczące rezydencji podatkowej, 
wyraźnie wskazuje na to, że rząd 
obawia się kolejnej fali emigra-
cji podatkowej. A ta wcale nie jest 
tak trudna, jak by się mogło wy-
dawać. Szczególnie wśród spe-
cjalistów. Przecież będąc np. in-
formatykiem wcale nie trzeba 
swoich usług świadczyć z Polski, 
nawet jeśli większość czy nawet 
wszyscy korzystający z naszych 
usług kontrahenci będą pocho-
dzić z Polski. 

Na zakończenie warto jesz-
cze wspomnieć – o czym dziś 
już mało kto pamięta – że od-
liczenie składki zdrowotnej od 
podatku nie wzięło się z kapry-
su rządzących. Ulgę dano Pola-
kom dlatego, by wprowadzana 
składka zdrowotna (płaci się ją 
od 1998 r.) była w miarę neutral-
na dla kieszeni podatników. Cho-
dziło wyłącznie o przesunięcie 
części wpływów podatkowych na 
cele zdrowotne z niewielką do-
płatą po stronie obywateli. Teraz 
składka zdrowotna stanie się do-
datkowym obciążeniem fiskal-
nym w stu procentach.   

Co prawda przy opodatko-
waniu według skali zmiana ta 
częściowo zostanie zrekompen-
sowana podniesieniem kwoty 
wolnej od podatku do 30 tys. zł 
oraz umożliwieniu płacenia PIT 
według stawki 17 proc. do 120 
tys. rocznego dochodu, niemniej 
jednak dla lepiej zarabiających 
przedsiębiorców zmiana ta bę-
dzie niewątpliwie odczuwalna. 
Już dziś wiadomo, że przedsię-
biorcy (tzw. samozatrudnieni) 
o dochodach powyżej 10 tys. zł 
miesięcznie na zmianach tych 
stracą. Program uderzy głównie 
w dobrze wynagra-
dzanych specjali-
stów różnych dzie-
dzin, w tym także np. 
w dobrze zarabiają-
cych w ostatnich la-
tach informatyków, 
którzy na brak zle-
ceń, nawet pomimo 
pandemii, raczej na-
rzekać nie mogą. 

Takich zmian 
można było się 
zresztą spodziewać, 
o czym pisałem nie tak daw-
no na tych łamach. Dla fisku-
sa rzecz jest ważna, jak bowiem 
wynika z danych za 2019 r. (da-
nych z rozliczenia za 2020 r. za-
pewne jeszcze długo nie po-
znamy), odliczenia od podatku 
z tytułu składki zdrowotnej to 
ponad 65,7 mld zł.

W całej tej historii jest jed-
nak jeszcze jeden ciekawy wą-
tek. Większość opinii publicz-
nej programem Polski Ład żyła 
na długo przed jego upublicz-
nieniem przez rząd, nie bardzo 
zwracając uwagę na to, co w ob-
szarze podatków dzieje się poza 

Dla fiskusa  
rzecz jest ważna,  
jak bowiem wynika 
z danych za 2019 r., 
odliczenia  
od podatku z tytułu 
składki zdrowotnej 
to ponad  
65,7 mld zł.

     PODATKI Zmiany w rozliczaniu składki zdrowotnej

nosi 381,81 zł. Po zmianie składka 
wyniesie 90 zł od każdego 1 tys. 
zł dochodu. Dodatkowo premier, 
omawiając system finansowania 
służby zdrowia, zapowiedział, że 
składki tej nie będzie już można 
odliczać od podatku, jak ma to 
miejsce obecnie (odliczamy 7,75 
proc. podstawy wymiaru skład-
ki, czyli w przypadku przedsię-
biorców można odliczyć obecnie 
328,78 zł miesięcznie). To ozna-
cza zasadniczy wzrost obciążeń 
dla firm. 

Znamy już podstawowe 
założenia programu Pol-
ski Ład. Jednym z jego 

istotnych elementów, który 
uderzy po kieszeni przedsię-
biorców, będzie ujednolicenie 
wysokość składki zdrowotnej 
i sposobu jej liczenia. W wyniku 
tego nie tylko pracownicy, ale 
i przedsiębiorcy będą ją płacić 
według tej samej stawki 9 proc. 
od podstawy opodatkowania, 
czyli rzeczywistego dochodu 
pomniejszonego o składki ZUS. 

Wzrost obciążeń
Dziś większość przedsiębior-
ców płaci zryczałtowaną staw-
kę składki zdrowotnej w stałej 
wysokości. Obecnie podstawa 
wymiaru tych składek nie może 
być niższa niż 30 proc. kwo-
ty minimalnego wynagrodze-
nia i nie wyższa niż 60 proc. 
prognozowanego przeciętnego 
wynagrodzenia miesięcznego. 

Oznacza to, że w 2021 r. pod-
stawą jej wyliczenia jest kwota 
4242,38 zł, a sama składka wy-
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dodatniej dynamice inwestycji 
w sektor.

Dodatkowo do funduszy 
unijnych, które skutecznie re-
kompensowały koszty prosu-
menckich inicjatyw, dołączył 
rządowy program Mój Prąd 
oraz możliwość skorzystania 
z ulgi podatkowej. Te ułatwie-
nia sprawiły, że Polska depcze 
po piętach krajom, które prze-
znaczają największe środki na 
inwestycje w fotowoltaikę.

Dziś produkcja energii po-
chodzącej z OZE w Polsce po-

chodzi z wiatru 
– około 10 proc., 
biopaliw – około 6 
proc. oraz fotowol-
taiki – 1,5 proc. Eks-
perci radzą jednak 
nie przywiązywać 
się do obecnego 
podziału, ponie-
waż przesunięcie 
w stronę zielonej 
energii w naszym 
kraju jest wyraźne 
jak nigdy dotąd.

Gdzie to polskie OZE?
Okazuje się, że aż 40 proc. 
konwencjonalnych odnawial-

Wbrew utyskiwaniom 
lewicowych polity-
ków oraz szerokiej 

rzeszy aktywistów „ekologicz-
nych” nasz kraj wcale nie jest 
unijnym zaściankiem, karmią-
cym rodzimy klimat wyłącznie 
energią pochodzącą z węgla.

Wspólnotowy ranking do-
tyczący produkcji energety-
ki wiatrowej, będącej – także 
w Polsce – najsilniejszą gałęzią 
sektora odnawialnych źródeł 
energii, sytuuje nasz kraj na sil-
nym czwartym miejscu. Polskę, 
z produkcją 14 TWh, wyprze-
dzają tylko Niemcy (96 TWh), 
Francja (40 TWh) i Szwecja (28 
TWh).

Już w najbliższych latach 
pozycja naszego kraju może się 
jednak znacznie poprawić dzię-

ki dalekosiężnym planom rzą-
du dotyczącym wzrostu udzia-
łu energii produkowanej przez 
morskie farmy wia-
trowe. Bałtyk wciąż 
stanowi tu niespo-
żyte źródło energii, 
które czas wreszcie 
zacząć wykorzy-
stywać.

Wyraźne 
przesunięcie
Znaczne przyspie-
szenie odnotował 
w ostatnich latach 
także segment fo-
towoltaiki. Instalacje z roku na 
rok tanieją, co w korelacji ze 
wzrastającymi cenami ener-
gii konwencjonalnej daje obraz 
Polski jako obszaru o znacznej 

Ambitne cele określone w Krajowym Planie na Rzecz 
Energii i Klimatu wskazują, że już w 2030 r. udział 
OZE w zużyciu energii brutto w Polsce wynieść ma 
nawet 23 proc. Gdy przyjrzymy się dynamicznemu 
rozwojowi sektorów fotowoltaiki i energetyki 
wiatrowej, założenia planu mogą okazać się realne. 
Niemałe znaczenie ma tu także wzrost udziału energii 
pochodzącej z biomasy, w której tkwi ogromny – wciąż 
niewykorzystany – potencjał.  Rafał  KUJAWA

Skąd pochodzi polska energia odnawialna?
     ENERGETYKA
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sze, choć i tak wskaźniki są tu 
dwukrotnie niższe niż w pań-
stwach południowej części kon-
tynentu. Nie stoi to jednak na 
przeszkodzie rozwoju sekto-
ra fotowoltaiki nad Wisłą, kie-
dy zauważymy, że Niemcy – 
kraj o zbliżonych warunkach 
dla rozwoju sektora – produ-
kują ośmiokrotnie więcej ener-
gii elektrycznej wytworzonej 
z energii słonecznej niż Polska.

Biogazowy potencjał
OZE może rozwinąć się szcze-
gólnie silnie także w częściach 
kraju charakteryzujących się 
wysokim poziomem rozwo-
ju rolnictwa. Elementy stano-
wiące dziś odpady w gospodar-
stwach mogą bowiem posłużyć 
do produkcji biogazu. A bio-
gaz ma w Polsce ogromny po-
tencjał, który w ostatnich latach 
dostrzegać zaczęły także wła-
dze centralne i samorządowe, 
które uruchamiają programy 
mające na celu aktywizację jego 
produkcji.

Naukowcy z Uniwersyte-
tu Przyrodniczego w Poznaniu 
wyliczyli, że potencjał biogazu 
wytworzonego przy użyciu sa-

mych tylko odpadów rolniczych 
wynosi 31 TWh, co odpowia-
da 18 proc. energii elektrycznej 
wytwarzanej w kraju. O tym, że 
zwiększenie jego produkcji jest 
możliwe, świadczy przykład 
Niemiec, które dziś wytwarzają 
ponad 30-krotnie więcej bio-
gazu niż Polska.

W najbliższych latach na-
leży spodziewać się w naszym 
kraju znacznego przesunięcia 
terytorialnych akcentów pro-
dukcji energii pochodzącej ze 
źródeł odnawialnych. Najpew-
niej wiązać się to będzie z – 
nie tak niemrawym jak w przed 
laty – rozwojem samego sek-
tora OZE w Polsce.

Inwestowanie w odnawial-
ne źródła energii i szukanie in-
nowacyjnych rozwiązań na tym 
polu to oczywiście coś, co ma 
sens, co warto wspierać i do 
czego warto dążyć. Pod wa-
runkiem jednak, że działania te 
nie będą ślepo podążać za tzw. 
klimatyczną ideologią, któ-
ra w efekcie doprowadzi do ru-
iny całą gospodarkę, ale będą 
racjonalnie wyważone i będą 
miały zarówno ekologiczny, jak 
i ekonomiczny sens.  

nych źródeł energii znajduje 
się w Wielkopolsce, na Pomo-
rzu Zachodnim oraz na Kuja-
wach. Dzieje się tak dlatego, że 
to właśnie te obszary charakte-
ryzują się dobrymi warunkami 
do rozwoju energetyki wiatro-
wej. Prawdopodobnym scena-
riuszem jest stopniowe pogłę-
bianie się nierówności z powodu 
rządowych planów, które szcze-
gólny nacisk kładą właśnie na 
energię pozyskiwaną z wiatru.

Wyjątkiem, potwierdzają-
cym w tym przypadku regułę, 
jest powiat leski w wojewódz-
twie podkarpackim, w którym 
usytuowana jest elektrownia 
szczytowo-pompowa o mocy 
230 MW. W Lesku, w przeli-
czeniu na tysiąc mieszkańców, 
wytwarza się aż 7,8 MW, co jest 
drugim wynikiem w kraju – za-
raz za powiatem sławieńskim 
w województwie zachodniopo-
morskim.

W poprzek trendom zwią-
zanym z wyższą produkcją 
energii z OZE w północnej czę-
ści kraju może zadziałać roz-
wój sektora fotowoltaiki w po-
łudniowej części Polski. To tam 
nasłonecznienie jest najwyż-

Inwestycje w OZE

Potencjał biogazu 
wytworzonego przy 
użyciu samych tylko 
odpadów rolniczych 
wynosi 31 TWh, co 
odpowiada 18 proc. 
energii elektrycznej 
wytwarzanej 
w całym kraju.
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Co więcej, w wielu bankach nie 
są one w ogóle oprocentowa-
ne, a niektóre wspominają nawet 
o wprowadzeniu tzw. ujemnego 
oprocentowania. Za trzymanie 
gotówki w banku nie tylko za-
tem nic byśmy nie otrzymywali, 
ale trzeba byłoby za to jeszcze 
płacić. W tej sytuacji każdy ko-
lejny dzień obniża wartość tego, 
co udało nam się odłożyć (w tej 
chwili oszczędności tracą na 
wartości nawet 3 proc. rocznie). 
Zmniejsza też siłę nabywczą na-
szych wynagrodzeń. Zwyczajnie 
za te same pieniądze można co-
raz mniej kupić. 

To jednak, co może martwić 
przeciętnego konsumenta, nie-
koniecznie jest zmartwieniem 

Główny Urząd Statystycz-
ny podał, że inflacja 
w kwietniu wyniosła 4,3 

proc., a w marcu 3,2 proc. Ozna-
cza to, że ceny w ostatnim cza-
sie rosną coraz szybciej. Zresztą 
każdy z nas łatwo może zauwa-
żyć to przy sklepowych ladach, 
robiąc codzienne zakupy. Tym 
problemem rządzący zdają się 
jednak nie przejmować. Zwy-
czajowo, aby obniżyć wskaźnik 
inflacji, podnosi się stopy pro-
centowe. Prezes NBP wyraźnie 
jednak od dłuższego czasu mó-
wił, że do końca obecnej kaden-
cji Rady Polityki Pieniężnej (czy-
li do 2022 r.) stopy podnoszone 
nie będą. Z kolei rząd uspokaja, 
że wyższa inflacja ma charakter 

przejściowy i ceny wkrótce się 
ustabilizują, bo wskaźnik infla-
cji zacznie spadać. W budżecie 
na 2021 r. założono, że średnio-
roczny wzrost cen nie przekro-
czy 1,8 proc. Dziś już wiemy, że 
nic z tego... 

Ujemne procenty
Wysoka inflacja to nie tylko wyż-
sze ceny. To także szybsza utra-
ta wartości naszych oszczędno-
ści. Szczególnie w sytuacji, gdy 
utrzymywane są niskie stopy 
procentowe. Pozawalają bowiem 
one co prawda płacić niższe 
raty kredytów, ale równocze-
śnie powodują, że już dziś na-
sze oszczędności w bankach są 
oprocentowane poniżej inflacji. 

stawce 23 proc. z tych 100 zł aż 
23 zł trafia do państwowej skar-
bonki. Jeśli cena na koniec roku 
wynosi 129,15 zł, do fiskusa trafia 
już 24,15 zł. Sprzedawca podnosi 
faktycznie cenę o 5 zł. Ale przy 
sklepowej ladzie ten sam towar 
kosztuje nas o 6,15 zł więcej.

Jak więc widać, wpływy z tego 
podatku rosną nie tylko wte-
dy, gdy rośnie wolumen sprze-
daży (liczba sprzedanych towa-
rów lub usług), ale także wtedy, 
gdy przy niezmiennej sprze-
daży rosną ceny. Im wyższa in-
flacja (wzrost cen), tym wyższa 
podstawa naliczania VAT i wpły-
wy z tego podatku w państwo-
wej kasie. Im wyższa inflacja, 

tym wyższy „zysk” 
fiskusa kosztem 
portfeli obywateli. 

Jeszcze lepiej wi-
dać to na przykła-
dzie rosnących cen 
paliw. Im paliwo jest 
droższe, tym wię-
cej zarabia fiskus. 
I to podwójnie. Poza 
różnymi opłata-
mi (suma podat-
ków i opłat w cenie 
paliwa wynosi dziś 

blisko 60 proc.) w cenie paliwa 
schowane są bowiem także dwa 
„prawdziwe” podatki. Akcyza 
i VAT. Żeby było ciekawiej, VAT 
naliczany jest od ceny paliwa po-
większonej już o akcyzę. Tym sa-
mym przy paliwowym dystrybu-
torze zapłacić trzeba podatek od 
podatku (VAT naliczony również 
od akcyzy). A musimy pamiętać, 
że w ostatnim czasie ceny paliw 
mocno odreagowały okres pan-
demii, w którym pozostawały na 
w miarę niskim poziomie. 

Sama akcyza naliczana jest 
według stawek stałych. Nie zale-
ży od ceny paliwa tylko od jego 
ilości. Inflacja nie wpływa więc na 
wzrost wpływów z tego podatku. 
Ale już na VAT tak. Podobnie jak 
w przypadku innych towarów.

Wszystko do czasu
Dzięki inflacji fiskus zyskuje też 
na kosztach obsługi zadłużenia. 
Inflacja ma bowiem to do sie-
bie, że zmniejsza realne kosz-
ty obsługi długu, zwiększa do-
chody budżetowe, powiększa 
nominalny poziom PKB. W kon-
sekwencji wyższa inflacja daje 
rządowi pole do zwiększa-
nia zadłużenia lub utrzymy-
wania go na w miarę wysokim 
poziomie. Stąd też po stronie 
rządzących nikt obecnie infla-
cją za bardzo się nie przejmuje. 
Wszystko jednak do czasu.

Inflacja ma raczej małe szan-
se na spadek, jeśli programy so-
cjalne planowane w ramach Pol-
skiego Ładu wpompują kolejne 
miliardy złotych do budżetów 
najmniej zarabiających, a za-
tem i najbardziej skłonnych do 
zwiększania swoich wydatków 
obywateli. Nowy strumień go-
tówki trafiającej na rynek może 
co najwyżej inflację jeszcze bar-
dziej przyspieszyć, a to prędzej 
czy później skończy się przykry-
mi konsekwencjami dla zadłu-
żonych Polaków, np. tych, którzy 
dziś ratując swoje oszczędno-
ści i posiłkując się kredytami in-
westują pośpiesznie w nierucho-
mości. Koszty obsługi kredytów 
mogą bowiem gwałtownie wzro-
snąć, gdy zmuszona w końcu do 
tłumienia inflacji RPP podniesie 
stopy procentowe.  

dla rządu. Dla fiskusa wysoka 
inflacja wcale nie jest takim du-
żym problemem. W pewnym 
sensie to raczej… korzystne zja-
wisko. Jest tak z kilku powodów. 
Również podatkowych.

Musimy przecież pamiętać, 
że dziś jednym z głównych źró-
deł wpływów do budżetu jest 
VAT. Przypomnijmy, że w kry-
zysowym 2020 r. wpływy z VAT 
wyniosły około 187 mld zł (a 
planowano zebrać 172 mld zł; 
dane szacunkowe) przy całko-
witych wpływach podatkowych 
do budżetu na poziomie ponad 
370 mld zł. VAT stanowił zatem 
połowę tego, co udało się zebrać 
z podatków. Co więcej, w kryzy-
sowym roku pande-
mii zebrano o 15 mld 
zł więcej, niż pier-
wotnie zakładano. 

Podstawą na-
liczania VAT są 
w dużym uprosz-
czeniu ceny sprze-
dawanych towa-
rów i usług. Sama 
cena (znowu rzecz 
upraszczając) jest 
ustalana tak, że oso-
ba, która sprzedaje, 
liczy, ile kosztuje ją dana rzecz 
(lub usługa), do tego dolicza 
koszty stałe (np. rozbija płacony 
czynsz na jednostkę sprzedaży), 
dolicza płacone składki i podat-
ki oraz swój zysk. VAT dolicza-
ny jest na końcu. A zatem gdy 
sprzedawca ustali już cenę obej-
mującą jego nakłady i oczekiwa-
ny zysk (od którego musi zapła-
cić podatek dochodowy), dolicza 
do tego jeszcze VAT. 

Jeśli zatem coś na począt-
ku roku kosztuje 123 zł, to przy 

Wysoka inflacja to 
nie tylko wyższe 
ceny. To także 
szybsza utrata 
wartości naszych 
oszczędności. 
Szczególnie 
w sytuacji niskich 
stóp procentowych.

Inflacja ma to do siebie, że dzięki niej szybciej rosną wpływy 
podatkowe, zmniejsza się koszt obsługi długu państwa i rośnie 
nominalny poziom PKB, co pozwala na utrzymywanie zadłużenia 
budżetu na w miarę wysokim poziomie. Dlatego inflacją 
i wynikającym z niej wzrostem cen nikt z rządzących dziś 
za bardzo się nie przejmuje. A szkoda…         Marek  KUTARBA

Komu służy inflacja
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kolarzy reprezentujących Gru-
pę, w tym oczywiście na me-
dal na igrzyskach olimpijskich 
w Tokio.

Ranga rośnie
Wsparcie dla KROSS ORLEN 
Cycling Team to jednak nie 
pierwsza aktywność ORLEN 
związana z kolarstwem. Od kil-
ku lat pod nazwą ORLEN Lang 
Team Race koncern pomaga or-
ganizować wyścigi dla zawo-
dowców (ORLEN Wyścig Na-
rodów) oraz cykl wyścigów 
amatorskich (w tym Tour de Po-
logne Amatorów).

ORLEN Wyścig Narodów, 
w którym najlepsi kolarze do lat 
23 rywalizują w barwach repre-
zentacji narodowych, zadebiu-
tował na kolarskiej mapie Pol-

PKN ORLEN to najaktyw-
niejszy sponsor polskie-
go sportu. Angażuje się 

m.in. w organizację rajdów sa-
mochodowych, wspiera żużel, 
samochodową i motorowodną 
Formułę 1, akrobacje lotnicze, 
a także siatkówkę, lekkoatletykę, 
piłkę nożną i piłkę ręczną. Jest 
również sponsorem strategicz-
nym Polskiego Komitetu Olim-
pijskiego i Polskiej Reprezentacji 
Olimpijskiej oraz Polskiego Ko-
mitetu Paraolimpijskiego. Co-
raz aktywniej inwestuje także 
w polskie kolarstwo.

Światowa elita
Nic zresztą dziwnego, bo ko-
larstwo to jedna z najchęt-
niej uprawianych przez Pola-
ków dyscyplin sportu, a Maję 
Włoszczowską kojarzą przecież 
kibice w całym kraju. Dwukrotna 
wicemistrzyni olimpijska (z Pe-
kinu i Rio de Janiero) i multime-
dalistka mistrzostw świata i Eu-
ropy jest liderem grupy, która 
od tego sezonu występuje pod 
nazwą KROSS ORLEN Cycling 
Team. To jedna z najlepszych 
grup kolarskich na świecie, 

obecna na trasach rowerowych 
od dekady. Ubiegły sezon ze-
spół zakończył na drugiej po-
zycji w klasyfikacji w światowym 
rankingu MTB. W skład grupy 
wchodzi elita światowego kolar-
stwa górskiego, m.in. Bartłomiej 
Wawak i Czech Ondrej Cink.

Dzięki dołączeniu ORLEN do 
KROSS ORLEN Cycling Team 
polscy kibice kolarstwa mogą 
mieć nadzieję na liczne sukcesy 
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Polskie kolarstwo w dobrych rękach
O swój trzeci olimpijski medal Maja Włoszczowska 
powalczy w Tokio ze wsparciem PKN ORLEN. 
Płocki koncern został sponsorem tytularnym jednej 
z najlepszych międzynarodowych grup kolarstwa 
górskiego, w barwach którego występuje nasza 
mistrzyni. W ten sposób ORLEN rozszerza swoje 
aktywności związane ze wsparciem polskiego kolarstwa.  

Inwestycje w sport
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rywalizację na trasie – nie ukry-
wa Czesław Lang, dyrektor ge-
neralny Lang Team. 

W tym roku ORLEN Wyścig 
Narodów zaplanowano pod ko-
niec maja w Białymstoku. Do 
startu zgłosiło się 25 ekip: re-
prezentacje z 22 państw oraz 
trzy polskie grupy regionalne.

Pamięci Ryszarda 
Szurkowskiego
Drugą tegoroczną imprezą pod 
szyldem ORLEN Lang Team 
Race będzie ORLEN Tour de Po-
logne Amatorów Memoriał Ry-
szarda Szurkowskiego w Ar-
łamowie. Odbędzie się on 10 
sierpnia. – Ryszard Szurkow-
ski od samego początku był 
mocno związany z naszą ini-
cjatywą wyścigu dla amatorów. 
Często pojawiał się w peleto-
nie, dając przykład i motywu-
jąc młodszych kolegów. Każ-
dy mógł liczyć na jego dobre 
słowo, chętnie dzielił się rada-
mi, dlatego zdecydowaliśmy się 
poświęcić tegoroczny wyścig 
właśnie Ryszardowi – przyzna-
je Czesław Lang. Szurkowski, je-
den z najwybitniejszych pol-
skich kolarzy w historii, odszedł 
od nas 1 lutego.

ORLEN Tour de Pologne 
Amatorów to najpopularniej-
szy amatorski wyścig kolar-
ski w Polsce. W tym roku po raz 
pierwszy zostanie rozegrany na 
trasie ze startem i metą w Ho-

telu Arłamów. – To będzie zu-
pełnie nowa, bardzo atrakcyj-
na trasa, z wieloma podjazdami 
i przepięknymi krajobrazami. 
Trasa liczy 80 kilometrów, znaj-
duje się na niej górska premia 
w Kalwarii Pacławskiej, a suma 
przewyższeń wynosi 1365 me-
trów – zachwalają wyścig orga-
nizatorzy.

Nie tylko rywalizacja
ORLEN Tour de Pologne Amato-
rów od początku istnienia, czy-
li od 2010 r., towarzyszy Tour 
de Pologne UCI World Tour. 
W pierwszej edycji wystarto-
wało 700 uczestników, dzisiaj 
na trasę rusza kilka razy wię-
cej zawodników. Przez lata zy-
skał miano jednego z najwięk-
szych i najbardziej prestiżowych 
wyścigów szosowych w Polsce. 
O jego wyjątkowości świadczy 
fakt, iż kolarze amatorzy mogą 
rywalizować na fragmencie tra-
sy zawodowego Tour de Polo-
gne UCI World Tour. Zresztą 
sama impreza to nie tylko czy-
sta rywalizacja sportowa, ale 
także okazja do wielu ciekawych 
spotkań i przeżycia wspaniałej 
przygody. 

Finał kolarskiego sezonu pod 
szyldem ORLEN Lang Team 
Race odbędzie się 25 września 
w Bytowie, gdzie zostaną ro-
zegrane wyścigi na dwóch dy-
stansach – Mini (29 km) oraz 
Maxi (93 km).  

ski w 2019 r. Zawody odbyły się 
wówczas w Bukowinie Tatrzań-
skiej, a wyścig został rozegra-
ny na trasie doskonale znanej 
z Tour de Pologne. W 2020 r. 
 rywalizacja przeniosła się do 
Rzeszowa. W tym roku odbę-
dzie się w Białymstoku. War-
to podkreślić, że systematycz-
nie wzrasta prestiż tej imprezy 
i w pełni cieszy się ona zaufa-
niem Międzynarodowej Unii 
Kolarskiej, a także poszcze-
gólnych federacji narodo-
wych. Zresztą nic dziwnego, 
gdyż ubiegłoroczny ORLEN 
Wyścig Narodów jako jedyny 
z całego cyklu Pucharu Naro-
dów… doszedł do skutku. 

– Mieliśmy świetnie przygo-
towane trasy w Rzeszowie, dwa 
emocjonujące etapy i wspaniałą 

Pod szyldem 
ORLEN Lang 
Team Race co 
roku odbywa 
się w Polsce 
ORLEN Wy-
ścig Narodów, 
czyli rywali-
zacja, w któ-
rej biorą udział 
czołowi kola-
rze świata do 
lat 23.
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Materiał przygotowany we współpracy z PKN ORLEN



wiązujące do momentu, w jakim 
się znaleźliśmy. – Mamy teraz 
szansę na nowy start, odrobie-
nie strat po okresie ograniczeń 
i redukcji, który zaburzył wie-
le dziedzin i relacje społeczne  
– powiedział. 

5. edycja Kongresu 590 kon-
centrowała się na pięciu klu-
czowych dla Polski obszarach: 
bezpieczeństwie zdrowotnym 
i ekologii, społeczeństwie, go-
spodarce, eksporcie i ekspan-
sji gospodarczej oraz infra-
strukturze.  W trakcie debat 
rozmawiano m.in. o tym, czym 
jest patriotyzm gospodarczy, 
o geopolitycznych perspekty-
wach dla Polski i świata, stosun-
kach z Azją, tworzeniu nowego 

Czeka nas wciąż wiele wy-
zwań, ale mamy jeden 
wspólny cel. Chcemy, by 

Polska była krajem nowocze-
snym z dobrą infrastrukturą. Kra-
jem, który jest w stanie uwolnić 
twórczy potencjał swoich obywa-
teli. Krajem, który inwestuje w ba-
dania, rozwój i nowe technologie. 
Aby tak było, konieczna jest do-
bra i przemyślana strategia, która 
będzie podstawą konsekwentnie 
realizowanej polityki. Tym bar-
dziej cenne są inicjatywy takie jak 
Kongres 590. To okazja do dys-
kusji nad przyszłością, a także do 
zaprezentowania osiągnięć pol-
skich firm – powiedział, otwiera-
jąc 5. edycję Kongresu 590, pre-
zydent Andrzej Duda.

– Kongres 590 to najlepsze 
miejsce, aby rozmawiać o tym, jak 
polska gospodarka może prze-
zwyciężyć kryzys i jak może roz-
wijać się dalej. To tu wykuwały się 
idee rozwoju naszego kraju. Tu-
taj też musi toczyć się dyskusja 
o perspektywach na przyszłość, 
o nowych inwestycjach, o prze-
łomowych innowacjach – dodał 
premier Mateusz Morawiecki na 
inaugurację drugiego dnia wy-
darzenia.

Polska/ świat startujemy
Remigiusz Kopoczek, prezes 
spółki Kongres 590, zauwa-
żył, jak symboliczne jest ha-
sło tegorocznej edycji Kongresu 
„Polska/świat startujemy”, na-
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     KONGRES 590

Ponad 200 ekspertów i liderów różnych branż 
w ciągu dwóch dni Kongresu 590 dyskutowało 
na najważniejsze dla polskiej gospodarki tematy. 
Wydarzenie otworzył prezydent RP Andrzej Duda, 
zaś drugi dzień rozpoczął prezes Rady Ministrów 
Mateusz Morawiecki. Gośćmi specjalnymi tegorocznej 
edycji byli m.in. politolog i futurolog dr George 
Friedman, ekspert do spraw geopolityki i geostrategii 
dr Jacek Bartosiak oraz ekspert w zakresie 
stosunków międzynarodowych i polityki zagranicznej 
Parag Khanna.

Czas odbudowy
i inwestycyjnej
ofensywy
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szą polską obecność w światowej 
gospodarce. Podkreślił syste-
matyczną pracę rządu nad od-
budową polskiej własności m.in. 
poprzez repolonizację czy po-
przez wspieranie małych i śred-
nich podmiotów gospodarczych 
przez duże podmioty Skarbu 
Państwa. Zwrócił również uwa-
gę na zaangażowanie się spół-
ek Skarbu Państwa, np. PGNiG 
w innowacyjne polskie firmy 
i powstawanie startupów, a tak-
że w proces konsolidacji w sek-
torze paliwowym, jako przejawy 
patriotyzmu gospodarczego. 

Podczas Kongresu 590 gi-
ganci paliwowi Orlen i LOTOS 
zapowiedzieli fuzję i stworzenie 
multienergetycznego koncernu. 
Eekspert Biura Inwestycji Kapita-
łowych PKN Orlen Jacek Ciborski 
ocenił m.in., że pandemia CO-
VID-19 stała się katalizatorem 
wszystkich zmian, które zacho-
dzą obecnie w wielu branżach, 
a w szczególności na rynku ropy 
i gazu. – W ostatniej dekadzie 
zostało zamkniętych 30 rafine-
rii w Europie. Są to często słab-
sze rafinerie, zlokalizowane na 
rynkach nadmorskich, gdzie pre-
sja konkurencji jest większa. Fu-
zja Orlenu z Lotosem ma na celu 
optymalizację działań zamiast 
konkurowania ze sobą na rynku. 
Pandemia potwierdziła koniecz-
ność integracji tych dwóch pod-
miotów – stwierdził.

O finansach  
w dobie pandemii
Wątkiem, który był poruszany 
w debatach, były również finan-
se w czasach pandemii.

W trakcie debaty dotyczą-
cej cyberbezpieczeństwa Adam 

Marciniak, wiceprezes zarzą-
du PKO Bank Polski S.A, powie-
dział: – Pandemia pokazała, ja-
kie są potrzeby społeczeństwa. 
Nie możemy zamknąć oddzia-
łów, musimy zapewnić obrót go-
tówki zarówno elektroniczny, jak 
i fizyczny. Jako instytucja musie-
liśmy od samego początku sta-
nąć na wysokości zadania. Bar-
dzo duży nacisk położyliśmy na 
to, aby zadbać o bezpieczeństwo 
klientów.

Jeden z paneli dotyczył cyfro-
wego pieniądza i tego, czy stanie 
się on alternatywą dla pieniędzy 
fizycznych.

– W chwili obecnej nie za-
chodzą przesłanki do tego, żeby 
w Polsce wprowadzić pieniądz 
cyfrowy – podkreśliła Mar-
ta Gajęcka, członek zarządu Na-
rodowego Banku Polskiego. 
– W okresie pandemii mogliśmy 
zaobserwować, jak wzrosło za-
potrzebowanie na gotówkę.  Wi-
dać było, że gotówka jest czymś, 
co daje ludziom poczucie bezpie-
czeństwa. Ten wzrost w zeszłym 
roku wyniósł 35 proc., w związ-
ku z czym mamy teraz w obrocie 
350 mld zł w gotówce – dodała.

Jesienią 6. edycja 
Organizatorzy już zapowiedzie-
li, że jesienią odbędzie się kolej-
na edycja wydarzenia.

– Liczymy na to, że w paź-
dzierniku spotkamy się na kon-
gresie zorganizowanym w for-
mule stacjonarnej. Spotkanie na 
żywo z prelegentami i uczest-
nikami umożliwi odbudowanie 
ograniczonych pandemią relacji 
społecznych i biznesowych – za-
powiedział Remigiusz Kopoczek, 
prezes spółki Kongres 590. 

koncernu multienergetycznego, 
bezpieczeństwie polskiego ryn-
ku medycznego, rozwoju branży 
kosmicznej w Polsce i świecie, fi-
nansach oraz wielkich inwesty-
cjach infrastrukturalnych. Uwa-
ga ekspertów skupiona była 
również na kwestiach związa-
nych z polityką energetyczną 
Polski, Europejskim Zielonym 
Ładem, dochodzeniem do neu-
tralności klimatycznej oraz mor-
ską energetyką wiatrową.

Jeden z pierwszych paneli do- 
tyczył patriotyzmu gospo-
darczego. Wicepremier Ja-
cek Sasin zaznaczył, że pa-
triotyzm gospodarczy to cały 
zestaw działań, które zmierza-
ją do tego, aby wzmocnić na-

Relacje  
ze wszystkich 

wystąpień 
oraz debat są 

dostępne  
na kanale  
YouTube 

Kongresu 590 
 oraz na  
stronie 

internetowej 
Kongresu.

Materiał partnera
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Nowy paradygmat,
czyli czas postawić na podaż
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główny ekonomista „Forum Polskiej Gospodarki”

Kamil
GORAL

Teoria ekonomii od de-
kad zastanawia się jed-
nak, co z czego wynika. 

Czy to większa podaż niejako 
mechanicznie sama zapew-
nia na siebie popyt? – pytano 
przez stulecia. Odpowiedź 
twierdzącą dawali ekonomiści 
klasyczni, którzy pogląd ten 

utwierdzali od XIX w. Znalazł 
on nawet swoją naukową na-
zwę, jaką jest prawo rynków 
Saya. Każda dodatkowa jed-
nostka towaru to zysk zarów-
no dla producenta, jak i  dla 
konsumenta. Może się on za-
mienić w wydatki na dobra in-
westycyjne lub konsumpcyjne 

 Ekonomia to nieustająca gra popytu i podaży. Kiedy jedno jest większe 
od drugiego, zaczynają pojawiać się problemy. Nadpodaż, znana także jako 
kryzys nadprodukcji, świadczy o tym, że gospodarka nie działa, jak powinna, 
i jest zwiastunem nadchodzącej recesji. Kiedy górę bierze popyt, pojawiają się 
pytania o inflację, bo skoro produkcja nie nadąża za konsumpcją, to nieuchronną 
odpowiedzią rynku jest wzrost cen. Stąd aby zegar pod nazwą gospodarka był 
nastawiony właściwie, popyt i podaż muszą iść ze sobą w parze.



nic innego jak odchylenie od 
normy, coś niezwykłego w go-
spodarce i w zasadzie niespo-
tykanego. Mówimy oczywiście 
o  równowadze przy pełnym 
zatrudnieniu i  maksymalnym 
wykorzystaniu mocy produk-
cyjnych. Taka równowaga to 
zjawisko rzadkie. Możliwa jest 
inna jej wersja, przy występu-
jącym przymusowo bezrobo-
ciu i niepełnym wykorzystaniu 
potencjału. To jednak nie jest 
stan optymalny, chociaż zda-
niem Keynesa bez interwencji 
państwa raczej nieunikniony. 

Co zatem robić? Tu do gry 
wchodzi państwo, niejako 
w  zastępstwie podmiotów 
prywatnych zgłasza ono po-
pyt. W ten sposób firmy znaj-
dują zbyt na swoją produkcję, 
a  ludzie znaleźć mogą pracę. 
Kupują, bo maja za co. I  tak 
wszystko powoli wraca do 
normy. Jednak bez interwencji 
publicznej nie dałoby się osią-
gnąć optymalnego poziomu 
zatrudnienia i produkcji. 

Między poglądami klasyków 
a keynesistów trwa spór. I cho-
ciaż na przestrzeni dekad ich 
poglądy zaczęły się do siebie 
zbliżać, np. w  kwestii sztyw-
ności nominalnych wynagro-
dzeń, to jednak dyskusja wciąż 
jest żywa i  nierozstrzygnięta. 
A  trzeba mieć na uwadze, że 
nie mówimy tutaj tylko o kwe-
stii czysto akademickiej. Nie 
jest tak, że owa debata to nic 
innego jak jałowe przeciągnie 
liny przez osiadłych na swych 
katedrach profesorów. Sprawy 
mają się tak, że politycy, chcąc 

albo zostać przekształcony 
w  oszczędności. Oszczęd-
ności jednak także finansują 
zakupy, dzięki nim banki udzie-
lają kredytów, a  te z kolei wy-
dawane są tak, jak wskazano 
wcześniej. Innymi słowy, nie 
jest możliwy problem nadpro-
dukcji. To, co zostanie wytwo-
rzone w  fabryce, musi zostać 
przez kogoś nabyte, takie są 
prawidła ekonomiczne. Koniec 
kropka.

W zasadzie zdanie to nie było 
kwestionowane do momentu 
pojawienia się wielkiej recesji 
z przełomu lat 20. i 30. XX w. 
Wydawało się dotąd, że go-
spodarka automatycznie dąży 
do stanu równowagi, a  nawet 
jeśli z niego wypada, to ma to 
charakter chwilowy. I  zasada 
ta działa na wszystkich ryn-
kach, począwszy od rynku 
pracy, a  na towarach i  usłu-
gach kończąc. Kiedy spada 
popyt, cena się obniża, a  po 
niższej cenie (nowej cenie 
równowagi) zainteresowanie 
zakupami wraca. Wielka Rece-
sja z początku XX w. pokazała 
jednak, że stan równowagi nie 
jest czymś samokreującym 
się, a oczyszczanie rynków nie 
dokonuje się w sposób niemal 
natychmiastowy. 

Odwieczny spór

I  tu na scenie myśli ekono-
micznej pojawia się John 
Maynard Keynes. Jego teoria 
makroekonomiczna zrywała 
z tradycją klasyków i odrzuca-
ła tezę o tym, że rynek niemal 
cały czas znajduje się w stanie 

oczyszczającej rynek równo-
wagi. Było zupełnie odwrotnie 
– podnosił. Stan równowagi to 
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dzaju keynesowskim zwrocie 
mówić można także w  przy-
padku Polski. Obecny obóz 
rządzący szedł w  2015 r. 
do wyborów z hasłami solidar-
ności społecznej. Realizacja 
tych haseł opierać się miała na 
takich programach jak 500+. 
Ich główny walor nie miał bo-
wiem charakteru ekonomicz-
nego, ale właśnie społeczny. 
Od razu, kiedy idea wypłat 

500+ stała się przedmiotem 
kampanijnej dyskusji, do gło-
su doszły zarzuty dotyczące 
kosztu tego programu. Karierę 
zrobiła słynna już wypowiedź 
Jacka Rostowskiego z PO, któ-
ry stwierdził, że pieniędzy na to 
nie ma i nie będzie. Okazało się 
jednak, że dzięki zmniejszeniu 
luki VAT środki na te kosztow-
ne programy udało się znaleźć 
i  wbrew zapowiedziom wielu 
ekonomistów nie doprowadzi-
ły one finansów publicznych 
do ruiny. 

Z  czasem 500+, jak i  inne fi-
nansowane przez budżet 
państwa transfery społeczne, 
zaczęto uznawać za źródło 

„polskiego cudu gospodar-
czego z  lat 2016–2019”. Dla-
czego? Otóż przede wszyst-
kim dostrzeżono, że ma ono 
bardzo silny wpływ na nastro-
je społeczne i  popyt. Polacy 
zobaczyli dodatkowe pienią-
dze w  swoich portfelach i  to 
zachęciło ich do zakupów. 
Ludzie uwierzyli, że państwo 
postanowiło się o  nich za-
troszczyć. 

Ten konsumpcyjny boom 
znajdował odzwierciedlenie 
we wzroście wpływów po-
datkowych, szczególnie VAT, 
kluczowej dla finansów pu-
blicznych daniny. Za rosną-
cą konsumpcją nie nadążały 
jednak inwestycje prywatne. 
Stąd wskazywano, że teraz 
tutaj konieczna jest zmiana 
podejścia rządzących i  takie 
sprofilowanie polityki gospo-
darczej, aby wzmocnić stronę 
podażową. 

Podaż i podatki

Szkoły myśli makroekono-
micznej, o których mowa była 
wcześniej, uzupełnić można 

nie chcąc, stają się dziedzica-
mi tej akademickiej epopei. To 
od nich bowiem zależy, czy 
i  jak państwo będzie ingero-
wało w gospodarkę. Kiedy jest 
ono w niej obecne (z ważnym 
zastrzeżeniem, że mówimy 
o gospodarce wolnorynkowej, 
dlatego zagadnienia odnoszą-
ce się do idei ekonomii mark-
sistowskiej pomijamy), mówi 
się o tryumfie Keynesa. Kiedy 
się z niej wycofuje, wtedy ma 
to więcej wspólnego z  kla-
sycznym (neoklasycznym) pa-
radygmatem uprawiania poli-
tyki makroekonomicznej. 

Programy społeczne

Krach finansowy, który 
w 2008 r. przełożył się na re-
alną gospodarkę, postawił pod 
dużym znakiem zapytania 
rolę państwa jako nocnego 
stróża, który tylko pilnuje, czy 
nikt nie łamie obowiązujących 
reguł gry. Wiele osób zaczęło 
przypominać, że zbyt daleko 
posunięta deregulacja rynku 
finansowego oparta na prze-
konaniu, że racjonalnie postę-
pujące podmioty będą działać 
w swoim dobrze pojętym inte-
resie, przyniosła efekt odwrot-
ny od zamierzonego. Górę 
wzięła chciwość połączona 
z  niepohamowaną skłonno-
ścią do ryzyka. Państwo zaś 
wkroczyło do gry na całego 
i  to zarówno w  Ameryce, jak 
i  w  Europie. Gigantycznych 
rozmiarów nabrały interwen-
cje fiskalne i monetarne. 

Keynes ze swoimi receptami 
wrócił do łask. O  swego ro-
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John May-
nard Key-
nes odrzucał 
tezę o tym, 
że rynek 
niemal cały 
czas znajduje 
się w stanie 
oczyszcza-
jącej równo-
wagi. Dla-
tego, jego 
zdaniem, nie-
zbędna jest 
interwen-
cja państwa 
w gospodar-
kę.

 1 Niemcy 20 056

 2 Francja 8 397

 3 Niderlandy 3 962

 4 Włochy 3 813

 5 Szwecja 3 577

 6 Austria 1 756

 7 Finlandia 1 565

 8 Belgia 1 380

 9 Dania 1 272

 10 Hiszpania 909

 11 Irlandia 612

 12 Luksemburg 369

 13 Polska 278

 14 Czechy 154

 15 Portugalia 119

 16 Słowenia 95

 17 Grecja 91

 18 Węgry 79

 19 Malta 33

 20 Cypr 29

 21 Rumunia 23

 22 Estonia 20

 23 Bułgaria 18

   Litwa 18

 25 Słowacja 15

 26 Chorwacja 10

 27 Łotwa 5

Liczba przyznanych europejskich 
patentów w 2020 r.  
(dane Europejski Urząd Patentowy)

Komentarz: Polska wciąż jest daleko w tyle, jeśli 
chodzi o liczbę europejskich patentów. Chociaż 
sytuacja stopniowo się poprawia, dystans do czo-
łówki jest ogromy. Niemcy mieli w 2020 r. ponad 70 
razy więcej przyznanych patentów niż Polska.



sama nazwa tej szkoły wska-
zuje, kładzie ona nacisk na 
podaż, a zatem system podat-
kowy powinien być tak sprofi-
lowany, aby zachęcał firmy do 
inwestycji w rozwój zwiększa-
jący potencjał produkcyjny. To 
zaś osiągnąć można poprzez 
ulgi i inne zachęty podatkowe, 
dzięki którym przedsiębiorcy 
pójdą w tę właśnie stronę. Do 
tego typu rozwiązań zaliczyć 
można szybką amortyzację 
czy ulgi związane z  inwesty-
cjami w  innowacje i  rozwój 
przedsiębiorstwa. Jest to 
zatem wykorzystanie jednej 
z mniej eksponowanych funk-
cji podatków, jaką jest funk-
cja stymulacyjna. To narzę-
dzie, dzięki któremu decydent  
odpowiadający za politykę 
podatkową oddziałuje na de-
cyzje podmiotów gospodaru-
jących tak, aby chętniej dzia-
łali oni w  preferowany przez 
niego sposób. To, czy uda się 
osiągnąć w  ten sposób za-
łożone cele, zależy zarówno 
od skłonności podmiotów do 
określonych zachowań – co 
może być wypadkową róż-
nych czynników o charakterze 
społecznym czy ekonomicz-
nym – jak i  od „siły” samych 
rozwiązań podatkowych. Im 
większe korzyści będzie da-
wała ich aplikacja, tym więk-
sza szansa, że podmioty go-
spodarujące zdecydują się na 
ich zastosowanie. Zbyt duża 
liczba nieefektywnych ulg po-
datkowych może przynieść 
efekt odwrotny od zamierzo-
nego i sprzeczny z inną głów-
ną ideą ekonomii podażowej, 
jaką jest deregulacja. 

o jeszcze jedną. Chodzi o tzw. 
ekonomię podażową (ang. 
supply – side economics). To 
nurt intelektualny w  ramach 
makroekonomii, któremu bli-
żej do myśli neoklasycznej. 
Niemniej w jego strukturze nie 
brak pomysłów wychodzą-
cych poza ten schemat. Eko-
nomiści podażowi, z  których 
najsłynniejszym jest chyba 

Amerykanin Arthur Laffer 
(od jego nazwiska pocho-
dzi termin „Krzywa Laffera”), 
wywarli także bardzo duży 
wpływ na politykę gospodar-
czą Stanów Zjednoczonych 
w  ostatnich dekadach. Pod 
wpływem tej teorii był m.in. 
prezydent Ronald Reagan. 
Doradzali oni także Donaldo-
wi Trumpowi, gdy ten zasiadał 
w Białym Domu. 

I  chociaż postulaty ekono-
mistów podażowych ułożyć 
można w  długą listę, to wy-

daje się, że dwie jej cechy wy-
eksponować trzeba w szcze-
gólności. Pierwsza z  nich to 
niskie podatki. Zgodnie z mo-
delem Krzywej Laffera pań-
stwo zwiększające obciąże-
nia fiskalne musi liczyć się ze 
spadkiem wpływów budżeto-
wych. Stąd efektywniej jest je 
zmniejszać tak, aby zachęcać 
ludzi do pracy i  przedsiębior-

czości. Pogląd ten napoty-
kał i wciąż napotyka na silną 
krytykę, szczególnie ze strony 
keynesistów. Podważają oni 
m.in. prawdziwość wniosków 
wyprowadzanych z  Krzywej 
Laffera. Nie ulega jednak wąt-
pliwości, że za tym modelem 
kryje się dojmująca logika na-
kazująca władzy hamowanie 
swoich fiskalnych zapędów.  

Drugi postulat ekonomii po-
dażowej, który także uznać 
można za kluczowy, również 
odnosi się do podatków. Jak 
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stronę podażową. Pojawiały 
się zatem takie ulgi jak B+R i IP 
Box. Obniżono także do 9 proc. 
stawkę podatku dochodowego 
od osób prawnych dla mniej-
szych podmiotów, tzn. takich, 
których obrót nie przekracza  
2 mln euro rocznie.

Przełomem miał być jednak 
tzw. estoński CIT, polegający 
na opodatkowaniu dochodu 
spółki kapitałowej dopiero 
w momencie jego wypłacenia 
w formie dywidendy akcjona-
riuszom/udziałowcom. Jeśli 
zatem zysk zostanie zatrzy-
many w spółce i przeznaczo-

ny na inwestycje, podatku nie 
trzeba będzie płacić. Takie 
rozwiązanie jest jednym ze 
znaków rozpoznawczych es-
tońskiego systemu podatko-
wego, uznawanego za jeden 
z najlepszych na świecie. 

W  polskich warunkach jego 
zasięg został jednak znacznie 
ograniczony, tak że poza na-
zwą w zasadzie nie za bardzo 
przypomina swój oryginalny 
estoński odpowiednik. Wyma-
gania i  warunki, jakie trzeba 
spełnić, aby załapać się na 
rodzimą wersję ryczałtu od 
zysku spółek kapitałowych 

Zbyt skomplikowane 

W  tym miejscu wracamy na 
polskie podwórko. Polityka 
wspierania popytu, jak wspo-
mnieliśmy wyżej, okazała się 
zaskakująco skuteczna. To 
w  ostatnich latach był motor 
napędowy polskiego wzrostu 
gospodarczego i, nie ma co 
ukrywać, manewr dający ko-
lejne wyborcze zwycięstwo 
obecnemu obozowi władzy. 
Tyle że na dłuższą metę samo 
wspieranie konsumpcji nie 
wystarczy. I  przyznać trzeba, 
że próbowano poprzez regu-
lacje oddziaływać także na 
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Arthur Laf-
fer wywarł 
bardzo duży 
wpływ na po-
litykę gospo-
darczą USA 
w ostatnich 
dekadach. 
Doradzał 
m.in. Donal-
dowi Trum-
powi.

Wydatki na badania i rozwój w przedsiębiorstwach jako % PKB w 2019 r.
(dane Eurostat)
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Wydatki na badania i rozwój w przedsiębiorstwach w Polsce jako % PKB 
w latach 2010–2019
(dane Eurostat)
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Inwestycje jako % PKB dla Polski i Unii Europejskiej 
(dane Eurostat)
 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Polska 20,7 19,9 18,9 19,8 20,1 18,0 17,5 18,2 18,3 16,7

Unia Europejska – 27 20,8 20,4 19,8 19,8 20,2 20,4 20,8 21,2 22,0 21,6

Komentarz: Inwestycje to jeden z kluczowych parametrów, jeśli chodzi o fundamenty rozwoju gospodarczego. Pod tym względem 
wciąż jest w Polsce wiele do zrobienia.



inwestycje w wysoko wykwa-
lifikowanych pracowników, 
w badania i rozwój oraz w róż-
ne formy innowacji. 

Państwo może w tym pomóc 
poprzez dobrze sprofilowane, 
łatwe w  aplikacji i  opłacalne 
w zastosowaniu ulgi, zwolnie-
nia i  inne preferencje podat-
kowe. Od strony popytu warto 
z  kolei wykorzystać potencjał 
spółek Skarbu Państwa jako 
nabywców innowacyjnych 
rozwiązań oferowanych przez 
polskie (tzn. z dominującą rolą 
polskiego kapitału) przedsię-
biorstwa. Ważną do odegrania 
rolę ma także system inteli-
gentnych zamówień publicz-
nych, w  których zamawiający 
zgłaszać będą zapotrzebowa-
nie na nowatorskie technolo-
gicznie rozwiązania. Mówmy 
zatem o  odwróceniu dotych-
czasowego paradygmatu po-
lityki gospodarczej, w  którym 
większą uwagą zwraca się na 
stronę produkcyjną gospodar-
ki. Na tym powinna być oparta 
długookresowa strategia roz-
woju polskiej gospodarki. Oby 
popyt na nią doczekał się po-
daży. n

okazały się na tyle zniechęca-
jące, że w 2021 r. postanowiło 
z  niego skorzystać zaledwie 
kilkaset podmiotów. To w ska-
li polskiej gospodarki bardzo 
mało, w praktyce zatem przy-
najmniej w  tym roku pożytek 
z nowej ulgi będzie marny. 

Mówiąc wprost, w  Polsce 
w  ostatnich latach dużo le-
piej wychodziło rozwijanie 
popytu konsumpcyjnego niż 
inwestycji przedsiębiorstw. 
Programy wspierające po-
pyt gospodarstw domowych 
były po prostu znacznie bar-
dziej hojne i  banalne w  swej 
konstrukcji. Zwyczajnie wy-
płacano ludziom pieniądze. 
Te zaś adresowane do firm 
miały z  kolei nieporównywal-
nie mniejszy rozmach i  aby 
się na nie załapać, trzeba było 
spełnić szereg (często nie-
zbyt sensowych) wymagań. 
Priorytety władzy były zatem 
jasne: ekspansywna polityka 
społeczna jako narzędzie po-
budzania wzrostu gospodar-
czego, wsparta inwestycjami 
publicznymi, i skromne wspar-
cie dla inwestycji prywatnych. 
Na realizację tego modelu 

rozwoju przeznaczano znacz-
ną część środków pochodzą-
cych z uszczelnienia systemu 
podatkowego, dzięki czemu 
udało się zachować względ-
nie dobrą sytuację finansów 
publicznych (mówimy oczy-
wiście o czasach przedpande-
micznych).  

Atrakcyjna oferta

Teoria ekonomii wskazuje jed-
nak, że nie można budować 
silnej i szybko rozwijającej się 
gospodarki bez konkurencyj-
nych przedsiębiorstw, czyli 
bez wsparcia strony podażo-

wej. Konkurencyjnych, czyli ta-
kich, które rywalizację na ryn-
ku wygrywają nie dzięki niskim 
kosztom pracy, ale poprzez 
atrakcyjną ofertę produktową 
i zastosowanie nowoczesnych 
metod produkcji i  zarządza-
nia. Do tego zaś potrzebne są 
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Wydatki na badania i rozwój w przedsiębiorstwach jako % PKB w 2019 r.
(dane Eurostat)
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Nie można budować silnej  
i szybko rozwijającej się gospodarki 

bez konkurencyjnych przedsiębiorstw, 
czyli bez wsparcia strony podażowej.
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skich wsiach: w Potoku, Korczynie 
i Lubatówce. Potem przyjął po-
sadę nauczyciela w podkrakow-
skiej Luboczy.
Wkrótce jednak stabilna posada 
wiejskiego belfra mu się znu-
dziła. Postanowił przerwać ka-
rierę pedagogiczną i przenieść 
się do Krakowa, gdzie udało 
mu się zatrudnić w Magazynie 
aparatów fotograficznych, któ-
ry mieścił się wtedy na rogu ulic 
Floriańskiej i Św. Tomasza. Wła-
ścicielem magazynu był Ludwik 
Kleinberg, który bacznie przy-
glądał się swojemu młodemu, 
energicznemu pracownikowi. 
W tym czasie świat techniki po-
chłonął Szczepanika całkowi-
cie. To właśnie w Krakowie po-
znał dokładnie technologię oraz 
konstrukcję ówczesnych apara-
tów fotograficznych.
Szczególne zainteresowanie 
wzbudzało u niego połączenie 
fotografii oraz barwnego tkac-
twa, dlatego wkrótce oprócz 
pracy w sklepie fotograficz-
nym podjął się dodatkowego 
zajęcia w sklepie Stowarzysze-
nia Tkaczy. Jego zainteresowa-
nia już w 1896 r. zaczęły przyno-
sić pierwsze efekty. Szczepanik 

Leonardo da Vinci z Gali-
cji, jak często nazywano 
Jana Szczepanika, urodził 

się w 1872 r. w Rudnikach koło 
Mościsk na Podkarpaciu. Jego 
matka była córką rolników, któ-
ra samotnie wychowywała ma-
łego Janka do 3. roku jego ży-
cia. W 1875 r. wyszła za mąż 
i od tego czasu chłopcem za-
opiekowało się wujostwo: Sa-
lomea i Wawrzyniec Gradowi-
czowie z Krosna. 

Posada belfra
Janek, gdy skończył 6 lat, zaczął 
uczęszczać do pojezuickiej szko-
ły ludowej, w której nauki pobie-
rali także późniejszy generał Jan 
Romer oraz przyszły geograf 
Eugeniusz Romer. Po ukończe-
niu tej placówki w 1885 r. rozpo-
czął naukę w gimnazjum w Ja-
śle, a następnie w seminarium 
nauczycielskim w Krakowie. Miał 
szczęście do zdolnych kole-
gów. W gimnazjum przyjaźnił się 
z późniejszym słynnym bankow-
cem Stanisławem Szymańskim, 
sędzią Stanisławem Sieradzkim 
oraz księgarzem i wydawcą Ka-
sprem Wojnarem, a w krakow-
skim seminarium Kazimierzem 

Zimowskim, który po latach zo-
stał słynnym autorem podręcz-
ników do historii. Tak naprawdę 
jednak to uczniowie gimnazjum 
i seminarium nauczycielskiego, 
do których uczęszczał Szczepa-
nik, mieli jeszcze większe szczę-
ście do wybitnych nauczycieli, 
którzy potrafili skutecznie zachę-
cać swoich podopiecznych do 
nauki. Szczepanik jeszcze w cza-
sach seminarium nauczyciel-
skiego zarabiał na utrzymanie, 
pracując jako nauczyciel wspo-
magający w szkole powszech-
nej w Bączalu Dolnym koło Jasła. 
Po zdaniu matury w 1892 r. został 
nauczycielem w podkrośnień-

     POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY

Był geniuszem samoukiem. Jego wynalazki inspirowały Marka Twaina. 
Zasłynął jako prekursor m.in. telewizji i fotografii barwnej, ale prawdziwą 
sławę przyniosła mu zaprojektowana przez niego kamizelka kuloodporna, 
która uratowała przed śmiercią hiszpańskiego króla Alfonsa XIII. Łącznie 
był autorem 50 wynalazków i aż kilkuset opatentowanych pomysłów 
technicznych. Jarosław  MAŃKA
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Jan Szczepa-
nik był auto-
rem kilkuset 
opatentowa-
nych pomy-
słów tech-
nicznych!
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Polak, który ubarwił świat i ocalił króla



pertalu, Roubaix, a także w… 
Krakowie. Na szczęście Szczepa-
nik miał też talent do marketin-
gu i wiedział, kiedy trzeba wydać 
pieniądze na reklamę. W 1898 r. 
wykorzystał rocznicę okrągłe-
go jubileuszu 50-lecia pano-
wania cesarza Franciszka Józe-
fa. Zaprojektował więc i wykonał 
(w czterech egzemplarzach!) 
gobelin przedstawiający po-
stać cesarza, tkaninę zatytułował 
„Apoteoza” i ofiarował cesarzowi 
Austro-Węgier. Oczywiście gest 
ten doceniła prasa, co już było 
doskonałą reklamą wynalazku 
i co przełożyło się na duże pie-
niądze dla jego autora. 
Szczepanik podarował tak-
że amerykańskiemu pisarzo-
wi Markowi Twainowi gobe-
lin przedstawiający jego portret. 
Nie trzeba dodawać, że artyku-
ły Marka Twaina o „galicyjskim 
Leonardo da Vinci” i „polskim 
Edisonie” były co najmniej po-
chlebne, przysparzając mu sła-
wy także na kontynencie ame-
rykańskim. Co więcej, Twain miał 
nawet (niespełniony) zamiar od-
kupić patent Polaka.

Prototyp telewizji
Po tym, jak opanował sztu-
kę przekazywania obrazu mię-
dzy fotografią a maszyną tkac-
ką, Szczepanik wpadł na pomysł 
przekazania obrazów na odle-
głość. Innymi słowy odkrył zasa-
dę działania… telewizji. Po wielu 
próbach skonstruował „telektro-
skop, czyli aparat do reproduko-
wania obrazów na odległość za 
pomocą elektryczności”. 
Wyjaśniając dokładnie, było 
to rewolucyjne urządzenie do 
przesyłania na odległość ru-

stworzył w tym czasie prototyp 
maszyny tkackiej wytwarzającej 
wzorzyste kilimy na podstawie 
fotografii. Talent Jana szybko do-
strzegł jego pracodawca. Ludwik 
Kleinberg zaczął finansować 
prace badawcze Szczepanika.  
Pomysł ze wspomnianą maszy-
ną tkacką wydawał się prosty. 
Geniusz z Galicji wymyślił, jak 
przesyłać obraz z fotografii do 
maszyny tkackiej. Pozostała tyl-
ko jednak rzecz do wykonania – 
przekuć pomysł w realne dzia-
łanie. Niedługo i to mu się udało. 
Na swój wynalazek Szczepanik 
uzyskał patenty: austriacki, nie-
miecki, angielski, a potem także 
amerykański.

Gobelinowa rewolucja
Warto nadmienić, że barwne 
wzorzyste tkaniny wytwarzano 
już wtedy mechanicznie (daw-
niej była to ręczna praca tka-
cza) za pomocą tzw. krosien ża-
kardowskich wynalezionych 
przez Josepha Marie Jacquar-
da. W krosnach tych proces tka-
nia sterowany był mechanicz-
nie przez program w postaci kart 
perforowanych. Karty te jednak 
musieli wytwarzać ręcznie ludzie 
i często dochodziło przy tym do 
pomyłek. Szczepanik opracował 
metodę automatycznego dziur-
kowania kart na podstawie foto-
grafii zaprojektowanego wzoru 
tkaniny, a także zbudował elek-
tryczny system odczytujący te 
karty i sterujący pracą maszy-
ny tkackiej. Pomysły Szczepani-
ka całkowicie zrewolucjonizowa-
ły produkcję gobelinów. Praca, 
która wcześniej zajmowała wiele 
tygodni, była teraz wykonywa-
na w kilkadziesiąt minut, a kosz-

ty produkcji spadły kilkunasto-
krotnie.
Wynalazek ten spotkał się z nie-
zwykle entuzjastycznym przy-
jęciem. Wkrótce też dawny pra-

codawca Szczepanika, będąc 
pod wrażeniem jego wynalaz-
ku,  założył w Wiedniu towarzy-
stwo zajmujące się wdrażaniem 
wynalazków swojego dawne-
go pracownika. Niebawem towa-
rzystwo pod nazwą „Société des 
Inventions Jan Szczepanik et Cie” 
zajęło się uruchomieniem za-
kładu produkującego karty per-
forowane do unowocześnionych 
przez polskiego wynalazcę wy-
żej opisanych maszyn żakardo-
wych. Oprócz Wiednia pracow-
nie Szczepanika powstały także 
w Berlinie i Dreźnie. 
Na efekt wynalazku Polaka 
nie trzeba było długo czekać. 
Wkrótce powstały fabryki go-
belinów wykorzystujące pomysł 
Szczepanika w Brukseli, Wup-
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Ślub Jana 
Szczepani-
ka z Wan-
dą Dzikow-
ską zawarty 
w 1902 r. 
był dla całe-
go Tarnowa 
wyjątkowym 
wydarzeniem. 
Z tej okazji 
w cukierniach 
sprzedawano 
nawet ciast-
ka… szczepa-
niki.
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nie wyszło. I tak było w przypad-
ku służby wojskowej Szczepani-
ka. Przede wszystkim, podczas 
jej odbywania polski wynalaz-
ca poznał swoją przyszłą żonę 
Wandę Dzikowską, córkę le-
karza. Ich ślub, który odbył się 
w 1902 r. w Tarnowie, był ol-
brzymią sensacją. – Podob-
no wszystkie urzędy były nie-
czynne, wszystkie sklepy były 
zamknięte. Ci, którzy przyje-
chali tego dnia z jakimiś inte-
resami z prowincji do Tarnowa 
i chcieli załatwić coś w urzę-
dach, nie mogli się nigdzie do-
stać, bo wszyscy urzędnicy byli 
na ślubie Szczepanika – wspo-
minała w audycji Polskiego Ra-
dia nadanej w 1975 r. jego cór-
ka, Maria Szczepanik-Zboińska. 
O wielkiej popularności pol-
skiego wynalazcy świadczył też 
fakt, że w tarnowskich cukier-
niach sprzedawano wtedy ciast-
ka… szczepaniki, tak jak do dziś 
sprzedaje się napoleonki.
Służba w wojsku zainspirowała 
Szczepanika do prac nad kami-
zelką kuloodporną, dzięki której 
wkrótce będzie o nim głośno na 
całym świecie. W 1902 r. zale-
dwie 16-letni król Hiszpanii Al-
fons XIII padł ofiarą napaści zor-
ganizowanej przez anarchistów. 
Życie monarchy uratowała ka-
mizelka kuloodporna Szczepa-
nika. Alfons XIII wdzięczny za 
ocalenie udekorował Polaka Or-
derem Izabeli Katolickiej – naj-
wyższym hiszpańskim odzna-
czeniem państwowym. Wkrótce 
propozycję otrzymania wyso-
kiego odznaczenia Szczepanik 
otrzymał też od cara Rosji Mi-
kołaja II, jednak w przypadku 
władcy Rosji polski wynalazca 

chomego obrazu kolorowego 
wraz z dźwiękiem za pośrednic-
twem elektryczności. Pod koniec 
XIX wieku był to wynalazek wy-
przedzający swoją epokę o dzie-
sięciolecia. Uzyskał na niego pa-
tent brytyjski (nr 5031). Pierwszy 
publiczny przekaz obrazu na od-
ległość miał miejsce w Wiedniu 
w 1896 r., a obiektem, którego ob-
raz przekazywano, był tamtejszy 
kościół pod wezwaniem św. Karo-
la Boromeusza. 

Oglądający transmisję kil-
ka przecznic dalej, dziennikarze 
byli pod ogromnym wrażeniem 
tego osiągnięcia, chociaż niektó-
rzy wątpili, czy jest to rzeczywi-
ście obraz przekazany na odle-
głość. Wynalazek telektroskopu 
był obszernie i bardzo pochleb-
nie komentowany, m.in. w arty-
kułach wspomnianego Marka 
Twaina, a  3 kwietnia 1898 r. zna-
lazł się nawet na okładce czaso-
pisma „New York Times”. 
Szczepanik postanowił udosko-
nalić swoje dzieło i w 1900 r. na 
Wystawie Światowej w Paryżu 
przedstawił go w ulepszonej wer-
sji o nazwie „telefot”. Twain w fu-
turystycznym opowiadaniu „From 

the London Times 1904”, opubli-
kowanym w listopadzie 1898 r., 
próbował przewidzieć, jak będzie 
wyglądał świat po przekroczeniu 
granicy XX stulecia. W jego wi-
zji istotną rolę odgrywały wyna-
lazki Szczepanika z teletrosko-
pem, czyli prototypem telewizji 
na czele. Jak się okaże w II połowie 
XX wieku, przewidywania Twaina 
były bardziej niż trafne.
Dzięki wynalazkom i zdobytej for-
tunie o Szczepaniku zaczęły pisać 

gazety nie tylko w Cesarstwie Au-
stro-Węgierskim. W 1900 r. prasa 
określała go mianem najsłynniej-
szego rekruta armii austro-wę-
gierskiej (po rezygnacji z zawodu 
nauczyciela został zobowiąza-
ny do odbycia trzyletniej służby 
wojskowej). Szczepanik starał się, 
jak mógł, uniknąć służby w woj-
sku, co mu się jednak (ku uciesze 
dziennikarzy) nie udało. W paź-
dzierniku 1900 r. musiał wstą-
pić do 45 pułku piechoty w Sa-
noku, po czym do 1902 r. służył 
w twierdzy Przemyśl. 

Ciastka szczepaniki
Polskie przysłowie mówi, że nie 
ma tego złego, co by na dobre 
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Służba w woj-
sku zainspiro-
wała Szczepa-
nika do prac 
nad kamizel-
ką kuloodpor-
ną. Wynalazek 
uratował życie 
m.in. królowi 
Hiszpanii Al-
fonsowi XIII.

W 1896 r. 
Szczepanik 
stworzył pro-
totyp maszy-
ny tkackiej 
wytwarzającej 
wzorzyste kili-
my na podsta-
wie fotografii. 
Na swój wy-
nalazek uzy-
skał patenty: 
austriacki, nie-
miecki, angiel-
ski i amery-
kański.

rykańscy gangsterzy w latach 20. 
ubiegłego wieku. 

Twain prawdę ci powie
Jan Szczepanik to jeden z naj-
bardziej znanych wynalazców 
na świecie na początku XX wieku. 
Wraz z rodziną mieszkał i praco-
wał w Tarnowie, gdzie doczekał 
niepodległości Polski. Do końca 
życia (zmarł w 1926 r.) pochła-
niała go praca twórcza. Stworzył 
m.in. system filmu barwnego, 
który charakteryzował się bar-
dzo dobrym odwzorowaniem ko-
lorów, a także barwny film ma-
łoobrazkowy. Do wynalazków 
Szczepanika możemy zaliczyć 
także silnik elektryczno-che-
miczny, kopiarkę rzeźb i fotometr 
(służący do mierzenia jasności).

Galicyjski geniusz miał tysią-
ce pomysłów, pracował m.in. nad 
łodzią podwodną, samolotem 
z ruchomymi skrzydłami, śmi-
głowcem z podwójnym ukła-
dem wirnika czy – jeszcze przed 
Ferdynandem von Zeppelinem 
– nad sterowcem. Zaprojekto-
wał także karabin elektryczny, 
który w ciągu minuty mógł od-
dać kilkanaście strzałów. Pod ko-
niec życia pracował też nad od-
twarzaniem dźwięku w filmie. Na 
lekcjach historii, w jednym rzę-
dzie obok Edisona czy Graha-
ma Bella, śmiało i bez żadnych 
kompleksów należałoby wymie-
nić Jana Szczepanika. Polak bez 
dwóch zdań sobie na to zasłużył. 
A kto nie wierzy, niech zajrzy do 
opowiadania Marka Twaina… 

zdecydowanie odmówił przyję-
cia zaszczytów. Utrzymywał, że 
czyni to z pobudek patriotycz-
nych. Zamiast orderu otrzymał 
więc od Mikołaja złoty zegarek 
wysadzany brylantami.
Trzeba nadmienić, że obok 
Szczepanika wynalazcą kamizel-
ki kuloodpornej był też inny Po-
lak, Kazimierz Żegleń. On nad 
swoim dziełem pracował w USA 
i dzisiaj w fachowych opracowa-
niach można przeczytać o „pol-
skich wynalazcach kamizelki 
kuloodpornej”. Co więcej, Szcze-
panik i Żegleń początkowo nawet 
połączyli siły w pracy nad udo-
skonaleniem kamizelki. Co cie-
kawe, wynalazek Szczepanika/
Żeglenia, przez jakiś zapomnia-
ny, do życia przywrócili… ame-
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Kara za aktywność
Ciągłe opowiadanie o zbyt 
małej progresji i mitycznych 
bogaczach, którzy płacą zbyt 
małe podatki, to już stały re-
pertuar politycznych wystą-
pień na temat podatków. Nie do 
końca zresztą prawdziwy. Do 
tego nie dość, że trąci on socja-
listyczną urawniłowką (wszy-
scy powinni 
mieć tyle samo, 

Polski Ład, który zawie-
ra w sobie plan przebu-
dowy systemu PIT (m.in. 

podniesienie kwoty wolnej do 
30 tys. zł, drugiego progu po-
datkowego do 120 tys. zł i likwi-
dację odliczenia z tytułu skład-
ki zdrowotnej) oparty jest na 
prostym założeniu: zabrać jed-
nym, by dać drugim. Zdaniem 
rządzących obecny system po-
datkowy stał się bowiem sys-

temem degresywnym, czyli 
takim, w którym im wyższe za-
robki, tym niższe ciężary podat-
kowe. Dlatego rząd zapowiada 
przebudowę PIT i wprowadzenie 
„prawdziwej progresji podatko-
wej”, a więc systemu, w którym 
im wyższe dochody, tym wyż-
sze obciążenia podatkowe. Ści-
ślej zaś biorąc, im wyższe za-
robki, tym większa ich część ma 
trafiać na konta fiskusa.
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Rozwiązania podatkowe, które zapowiada Polski Ład, mają wzmocnić 
progresję podatkową. Tymczasem z jednego z ostatnich badań wynika,  
że w Polsce jedynie 39 proc. osób uważa taki system za właściwy. 40 proc. 
wolałoby podatek liniowy z taką samą stawką dla wszystkich. A kolejne  
8 proc. uważa, że podatek powinno się płacić ryczałtem, czyli odprowadzać 
co miesiąc taką samą kwotę niezależnie od dochodów.   Marek  KUTARBA

     PODATKI

Blisko połowa Polaków nie chce progresji podatkowej
Podatki nie powinny być dla 
takich osób karą za ich aktyw-

ność. Szczegól-
nie gdy rząd nie 
bardzo potrafi so-
bie poradzić z tymi, 
którzy zagarnia-
ją z rynku napraw-
dę duże pieniądze, 
nie płacąc podat-
ków wcale lub pła-
cą niewiele, tak jak 
duże korporacje 
z branży nowych 
technologii. Nie 
w tym jednak rzecz. 
Przede wszyst-
kim warto zastano-
wić się, czy w Polsce 

faktycznie progresja była do-
tychczas zbyt mała dla tzw. bo-

gatych (a raczej bogatszych, bo 
okazuje się, że w Polsce progiem 
bogactwa jest 10 tys. zł docho-
du miesięcznie), jak twierdzi się 
w oficjalnych przekazach, nie 
tylko zresztą rządowych. 
Swoją drogą, jeśli mamy żyć na 
przyzwoitym europejskim po-
ziomie, a za klasę średnią uzna-
je się kogoś o dochodzie do 10 
tys. zł miesięcznie, to nie bar-
dzo wiadomo, czy śmiać się, 
czy płakać. Przecież to zaledwie 
nieco ponad 2 tys. euro. Przy-
zwoita (bo wyższa od płacy mi-
nimalnej), ale wcale nie wysoka 
pensja robotnicza w Niemczech. 
Jak widać, w Polsce łatwo stać 
się bogatym. Bo aby zostać za 
taką osobę uznanym, wcale nie 
trzeba zarabiać tak dużo. 

więc jak ktoś ma więcej, to trze-
ba mu to więcej zabrać i od-
dać tym, co mają 
mniej), to jeszcze 
uderza w osoby 
najlepiej wykształ-
cone i najbardziej 
aktywne zawodo-
wo (dla prawdzi-
wych bogaczy jest 
przecież przewi-
dziana danina soli-
darnościowa), które 
owszem, zarabia-
ją dobrze lub bar-
dzo dobrze, ale bo-
gaczami wcale nie 
są i często okupu-
ją swoje lepsze niż 
przeciętne zarobki pracą po 
kilkanaście godzin na dobę. 
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Kłopot nie polega 
na tym, że brak jest 
progresji między 
najlepiej i najgorzej 
zarabiającymi, 
ale w tym, że 
progresji tej nie 
ma w pierwszym 
przedziale skali, 
która uwzględnia 
ponad 80 proc. 
podatników.

Skala stawek PIT
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istotne, badanie zostało prze-
prowadzone na ogólnopolskiej 
próbie 1109 osób w wieku 18+, 
dobranej według reprezenta-
cji w populacji Polaków dla płci, 
wieku i wielkości miejscowości 
zamieszkania.
Z badania wynika, że prawie  
40 proc. respondentów chcia-
łoby, aby w Polsce obowiązy-
wał podatek liniowy i każdy po-
datnik odprowadzał do budżetu 
taki sam procent od dochodów. 
35 proc. ankietowanych popie-
ra obecny system z podatkiem 
progresywnym i uważa, że za-
rabiający więcej powinni pła-
cić procentowo większe podat-
ki. Co jeszcze ciekawsze, 8 proc. 
badanych uznało, że najlepszy 
byłby podatek ryczałtowy, czy-

Matematyka polityczna
Wracając do progresji, sam re-
sort finansów, bazując na da-
nych z 2019 r., podawał, że efek- 
tywne opodatkowanie osób za-
rabiających do 85 528 zł rocz-
nie wynosił 7,34 proc. A za-
tem średnio taki podatnik po 
wykorzystaniu ulg i zwolnień 
oddawał do budżetu 7,34 zł 
z każdych zarobionych 100 zł. 
Podatnicy zarabiający powyżej 
tej kwoty płacili podatek według 
efektywnej stawki 15,07 proc. 
Czyli od każdych zarobionych 
100 zł oddawali do wspólnej 
kasy 15,07 zł – a więc ich po-
datek był wyższy od płacone-
go przez najmniej zarabiających 
ponad dwukrotnie. 
Jeszcze wyżej opodatkowane 
były osoby rozliczające się li-
niowym PIT (19 proc.). Dla nich 
efektywna stawka podatku to 
już 17,3 proc., czyli od każdych 
100 zł oddawali do wspól-
nej kasy 17,30 zł. Niemal 2,5 
razy więcej niż najniżej zara-
biający. Czy zatem osoby wy-
żej opodatkowane rzeczywiście 
oddają mniejszą część swoich 
dochodów niż biedniejsi podat-
nicy? Najwyraźniej tak. Wynika 
z tego, że dla polityków 17 czy 
15 zł to mniejsza część ze 100 zł 
niż 7 zł. Ot, taka to polska mate-
matyka polityczna. 
A tak poważnie: kłopot nie po-
lega dziś, wbrew twierdzeniu 
rządzących, na tym, że brak 
jest progresji między najlepiej 
i najgorzej zarabiającymi Po-
lakami, ale w tym, że progresji 
tej nie ma w pierwszym prze-
dziale skali, w którym opodat-
kowanych jest ponad 80 proc. 
podatników. Tyle że z tej per-

spektywy ten brak progre-
sji rządzący jeszcze pogłębią, 
podnosząc próg podatkowy dla 
drugiej stawki z 85 528 zł do 
120 tys. zł. No chyba że zapo-
wiadana szumnie kwota wol-
na na poziomie 30 tys. zł okaże 
się kwotą degresywną, podob-
nie jak dziś obowiązująca, a za-
tem tym niższa, im wyższe do-
chody ma podatnik. 

Ciekawy sondaż
A teraz ciekawostka, po któ-
rą warto sięgnąć w kontek-
ście dyskusji o progresji. Otóż 
pod koniec kwietnia firma Re-
search Partner przeprowadzi-
ła na panelu Ariadna badanie 
opinii Polaków dotyczącej sys-
temu podatkowego w Polsce. Co 

     PODATKI
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dla kolejnych 18 proc. nie ma 
to najwyraźniej żadnego zna-

czenia, skoro w ba-
daniu stwierdziło, 
że trudno powie-
dzieć, który z sys-
temów opodatko-
wania jest lepszy. 

Warto rozważyć
To jednak nie koniec 
zaskoczeń wynika-
jących z tego ba-
dania. Otóż na py-
tanie, który z tych 
systemów opodat-
kowania jest naj-
bardziej uczciwy, 
badani opowiada-

li się jeszcze bardziej za po-
datkiem liniowym (41 proc. 

wskazań) oraz podatkiem ry-
czałtowym (10 proc. wskazań). 
Znacznie większe zróżnicowa-
nie widać jedynie w grupach 
wiekowych. Podatek ryczałto-
wy preferują osoby od 18. do 24. 
roku życia (18 proc. wskazań). Aż 
39 proc. osób z grupy 45–54 lat 
wybrało podatek progresywny, 
natomiast w grupie powyżej 55. 
roku życia było to 35 proc. ba-
danych, przy średniej 29 proc. 
dla zwolenników dzisiejszego 
systemu podatkowego.  
Wyniki tego badania powinny 
dać do myślenia. Szczególnie 
że w kontekście przytoczonych 
wcześniej danych Ministerstwa 
Finansów, dotyczących rozlicze-
nia PIT za 2019 r., można spo-
kojnie przyjąć założenie, że po 
uproszczeniu systemu podat-
kowego, czyli likwidacji wszel-
kich przywilejów podatkowych 
(nie tylko, jak zawarto w Pol-
skim Ładzie odliczenia skład-
ki zdrowotnej, ale też innych 
ulg i odliczeń), Polacy mogliby 
płacić PIT według stawki około  
7 proc. dla dochodów do 85 tys. zł  
i 15 proc. dla wyższych. A rząd 
i tak zabierałby na wspólne cele 
dokładnie tyle samo, ile zabie-
ra dziś. 
Zupełnie spokojnie można by-
łoby sobie też pozwolić na zwol-
nienie dochodów do 30 tys. zł 
rocznie (2,5 tys. zł miesięcznie), 
jak zakłada Polski Ład, i wpro-
wadzić dla pozostałych jedno-
litą stawkę liniową w wysokości 
12–15 proc. dla dochodów wyż-
szych. Dziś PIT płacony według 
skali pobierany jest według sta-
wek 17 i 32 proc., a stawka podat-
ku liniowego dla przedsiębior-
ców wynosi 19 proc. 

li podatek, w którym każdy pła-
ci taką samą kwotę niezależnie 
od dochodu. Tak jak 
dziś każdy przed-
siębiorca płaci stałą, 
niezależną od wy-
sokości dochodów 
składkę zdrowot-
ną (tak na margine-
sie taki podatek jest 
np. w Czechach dla 
firm o przychodach 
na poziomie do ok.  
170 tys. zł). 
Wynikałoby z tego, 
że aż 48 proc. Pola-
ków popiera rozwią-
zania, które z pro-
gresją nie mają 
nic wspólnego. To bardzo cie-
kawe wyniki. Szczególnie że 

Polacy mogliby 
płacić PIT według 
stawki 7 proc.  
dla dochodów  
do 85 tys. zł  
i 15 proc. dla 
wyższych. A rząd 
i tak zabierałby 
na wspólne cele 
dokładnie  
tyle samo,  
ile zabiera dziś.

Skala stawek PIT
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nowane zostały tak, by zadbać 
o wygodę i komfort mieszkań-
ców, dając im poczucie prywat-
ności, a jednocześnie dbając o ich 
bezpieczeństwo. Każde mieszka-
nie posiada niezależne wejście, 
ogródek oraz miejsce postojowe. 

Inwestycje pod klucz
Kupując mieszkanie nawet na 
własne potrzeby, można również 
skorzystać z możliwości opie-
ki nad obiektem podczas nie-
obecności właściciela oraz za-
warcia umowy z operatorem 
najmu, z uwzględnieniem har-
monogramu przyjazdów właści-
ciela. Inwestor oferuje mieszka-
nia w stanie deweloperskim oraz 
wykończone pod klucz. Krót-
ko mówiąc, klienci będą mogli 
praktycznie od razu korzystać 
z mieszkań, oszczędzając czas 
na wykańczanie wnętrz. Oddanie 
inwestycji zaplanowano na lipiec 
2021 r. W dn. 3-6 czerwca dewe-
loper organizuje dzień otwarty, 
w ramach którego można obej-
rzeć inwestycję oraz porozma-
wiać z przedstawicielem. 

Wielkimi krokami zbliża-
ją się wakacje, a wciąż 
niepewna jest sytuacja 

związana z branżą turystyczną, 
dlatego wiele osób już teraz za-
czyna rozglądać się na rodzimym 
rynku za zakupem nieruchomo-
ści wakacyjnej. Wychodząc na-
przeciw oczekiwaniom Pola-
ków, deweloperzy przedstawiają 
różnorodne możliwości zakupu 
apartamentów wakacyjnych na 
nadchodzący sezon. Klienci wciąż 
chętnie inwestują w luksusowe 
apartamenty, ale zauważalny 
jest trend zakupu nieruchomości 
głównie na własne potrzeby, by 
w jak najbezpieczniejszy i najbar-
dziej kameralny sposób spędzić 
wakacje z bliskimi. 

Słońce, morze, plaża
Celnie w aktualne trendy wpaso-
wał się polski deweloper Grupa 
Inwest, który postawił na budo-
wę niezależnych mieszkań w ka-
meralnych domkach z własnymi 
ogródkami, w jednej z piękniej-
szych nadmorskich miejsco-
wości, jaką są Dębki w powiecie 

puckim. Wybór miejscowości nie 
jest przypadkowy – ze wzglę-
du na panujący tam klimat jest 
to raczej mała miejscowość wy-
bierana głównie przez rodziny 
z dziećmi. Według wielu Polaków 
to właśnie tam znajduje się jed-
na z najpiękniejszych plaży nad 
Bałtykiem. Z każdego miejsca 
w Dębkach do plaży dojść moż-
na maks. w 15 minut. Mimo ro-
snącej popularności miasteczka 
w sezonie wciąż jest tu spokojniej 
niż w okolicznych nadmorskich 
kurortach. Do Dębek jest też wy-
godny dojazd z każdej części 
Polski, w tym autostradą A1.
Osiedle Słoneczne Dębki, bo tak 
nazywa się najnowsza inwesty-
cja Grupy Inwest, usytuowane jest 
w cichej i spokojnej części miej-
scowości, w bliskiej odległości od 
morza. Osiedle idealnie wpisu-
je się w obecne potrzeby klientów 
na rynku nieruchomości: gwaran-
tuje spokój, bezpieczeństwo i nie-
zależność. Składa się z 16 miesz-
kań położonych w 8 budynkach 
o optymalnych metrażach od 54 
do 61 m2. Układy mieszkań zapla-

Rynek nieruchomości wciąż jest rozgrzany do czerwoności. Niskie stopy 
procentowe, rosnąca inflacja oraz tanie kredyty sprzyjają licznym transakcjom. 
Polacy wciąż uważają nieruchomości za najbezpieczniejszą inwestycję 
w czasach kryzysu ze względu na długoterminowy charakter i stosunkowo 
niski poziom ryzyka. W jakie nieruchomości zatem najlepiej inwestować? 

Atrakcyjne oferty nad morzem
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W długo wyczekiwanym Polskim Ładzie znajdu-
je się wiele dobrych, punktowych rozwiązań, 
takich jak liberalizacja pozwoleń na budowę, 

większa swoboda gospodarcza w rolnictwie, wreszcie 
podniesienie drugiego progu podatkowego niezmienia-
nego od 11 lat (o czym pisałem w styczniowym felie-
tonie) czy kwoty wolnej. Niestety, z dobrymi zmianami 
otrzymujemy w pakiecie także złe. A najgorszymi z nich 
są plany dotyczące zmian w zasadach składki zdrowot-
nej (o czym pisałem z kolei w ubiegłym miesiącu). Co 
chce zrobić rząd, a w zasadzie koali-
cja rządzącą? (Bo Polski Ład jest swe-
go rodzaju projektem marketingu po-
litycznego wycelowanym na sukces 
w najbliższych wyborach.) W planach 
jest po pierwsze pozbawienie moż-
liwości odliczenia składki zdrowot-
nej od dochodu (dotyczy to wszyst-
kich: zarówno samozatrudnionych, jak 
i tych na umowie o pracę), a po dru-
gie, ci prowadzący działalność gospo-
darczą mają zapłacić składkę propor-
cjonalną do przychodu. 

W ubiegłym miesiącu pisałem 
„Rząd będzie zapewne argumentował, że należy soli-
darnie ponieść koszty pandemii, a system zdrowia był od 
lat niedofinansowany. Kto nie da pieniędzy na ratowanie 
życia i zdrowia – ten bezduszny ekonokrata i neolibe-
rał dbający tylko o napchanie swojej kieszeni. Tak może 
usłyszymy”. Przepowiednia sprawdziła się już w pierw-
szych kwadransach po publikacji polskiego new deal. 
Słychać retoryczne pytania: czy przedsiębiorców zara-
biających 8 tys. zł netto naprawdę nie stać, żeby dopła-
cić miesięcznie 700 zł do systemu ochrony zdrowia? Na 
takie pytania nawet nie będę odpowiadał. Bo rzecz jest 
w czymś innym.

Gdy w 2017 r. rząd wprowadzał świadczenia 500+, dwa 
lata później rozszerzał je na pierwsze dziecko oraz wy-
płacał 13. emeryturę, a w bieżącym roku nawet 14., każde-
go, kto krytykował tak hojne programy socjalne, spotykała 
jedna z następujących odpowiedzi: przecież nas stać, bu-
dżet się od tego nie zawali, przecież nie zwiększamy defi-
cytu budżetowego, kryzysu nie ma na horyzoncie, bogaci-
my się, trzeba pomóc tym o gorszym statusie, skończmy 
już z tymi neoliberalizmami itd… A ekonomiści mówili, 
że pieniądze na programy socjalne nie biorą się z powie-

trza. Biorą się z podatków. Rząd zde-
cydował wtedy, że zamiast przenieść 
środki budżetowe na podnoszenie ja-
kości usług publicznych, w tym syste-
mu ochrony zdrowia, woli te pieniądze 
przeznaczyć na wydatki socjalne. Od 
roku przychodzi nam za to słono płacić. 
Płacimy i zapłacimy podwójnie. Raz już 
ponieśliśmy surowy koszt w postaci 
ponad 103 tys. ponadmiarowych zgo-
nów w okresie koronakryzysu. Teraz 
przyjdzie nam płacić drugi raz. Więk-
szymi podatkami, składkami, daninami 
i opłatami (jak to rządzący zwykli na-

zywać nowe obciążenia). To są pochodne koszty hojnych 
programów socjalnych!

Kilka lat temu eksperci mówili: służba zdrowia jest 
w złym stanie, za programy socjalne przyjdzie nam 
zapłacić. Wygrał interes polityczny. Dziś eksperci mó-
wią: zmiany w Polskim Ładzie zahamują przedsiębior-
czość, ograniczą naszą konkurencyjność, czeka nas 
katastrofa demograficzna, potrzeba zmian sprzyjają-
cych przedsiębiorczości i pracy. Ich słowa nie spełnią 
się może w tym roku. Ale się spełnią. Czy tym razem 
eksperci zostaną wysłuchani? Jeśli nie, znów przyjdzie 
nam za to słono zapłacić.

Teraz przyjdzie 
nam płacić drugi 
raz. Większymi 
podatkami, 
składkami, 
daninami i opłatami 
(jak to rządzący  
zwykli nazywać  
nowe obciążenia).
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