4Biznes podwójnie odpowiedzialny,
czyli kolejny absurd unijny

K o n s e r w a t y w n y

ISSN 2719-6291

30Sektor mleczarski
w dobie pandemii

m a g a z y n

50Bombowa historia

genialnego matematyka

e k o n o m i c z n o - s p o ł e c z n y

M I E S I Ę C Z N I K B E Z P Ł AT N Y

n a k ł a d: 2 5 37 1 e gz .

Nr 6 (13) 2021

Jak skutecznie

rozwijać

innowacje
38
10Ulgi inwestycyjne,
z których
strach korzystać

14Globalny CIT:

pomysł wyjątkowo
szkodliwy

18Czy zmiany w ryczałcie
zrekompensują wyższą
składkę zdrowotną?

FELIETONY: Jacek GNIADEK, Piotr PALUTKIEWICZ, Piotr HOFMAN

EDYTORIAL

SPIS TREŚCI

Jak zbudować

04

innowacyjną gospodarkę?

N

ajnowszy numer „Forum Polskiej Gospodarki”

Polsce), ale to, że wyraźnie wyprzedza nas tu 11 innych

w dużej części poświęcamy innowacjom, czyli za-

państw, w tym takie, których potencjał wydaje się o wie-

gadnieniu, które w ostatnim czasie robi w sieci,

le mniejszy niż nasz. Krótko mówiąc, już na pierwszy

i nie tylko, prawdziwą furorę. Brzmi rzeczywiście na cza-

rzut oka widać, że w tym temacie mamy wiele do zro-

sie, ale ważniejsze jest to, że kryją się za nim konkretne

bienia.

i bardzo ważne treści. Otóż za innowacje, podążając za

Żeby jednak nie było tak ponuro, już dziś śmia-

teorią znanego ekonomisty Josepha Schumpetera, po-

ło możemy powiedzieć, że jest innowacyjny sektor

winniśmy uważać wytworzenie nowego produktu (lub

w Polsce, którego absolutnie nie mamy powodu się

nadanie już istniejącemu nowej funkcjonalności), nową

wstydzić i który zaczyna nadawać ton w Europie, a tak-

metodę produkcji, eksplorację nowego rynku zbytu, wy-

że poza nią. To fintechy. Jeden z moich redakcyjnych

korzystanie nowych źródeł surowców lub zmiany doty-

kolegów zaryzykował nawet tezę, że jeśli w najbliż-

czące organizacji danej firmy lub sektora.

szym czasie mamy spodziewać się w polskiej gospo-

Innowacje są ważne i potrzebne – w tym temacie w zasadzie nie ma żadnych sporów, bo przecież jeśli świat, w tym nasz kraj, ma się rozwijać, musi stawiać

darce jakiegoś „jednorożca”, to najprawdopodobniej
będzie nim któraś ze spółek fintechowych właśnie.
Bardzo możliwe, że tak się stanie. Nie zmienia to fak-

na innowacje. Jednym wychodzi to lepiej, innym gorzej.

tu, że pod względem rozwoju i budowy innowacyjnej go-

Ważne, by wiedzieć, dlaczego tak jest. I dzięki odpo-

spodarki ważną rolę do odegrania ma państwo. Z jednej

wiedniej diagnozie zmieniać ekonomiczny klimat wokół

strony powinno w maksymalny sposób uprościć regu-

siebie. Ci pierwsi bowiem dzięki innowacjom nadają ton

lacje i prawo podatkowe, czyli stworzyć sektorowi pry-

światowej gospodarce. Ci drudzy pełnią w niej rolę dru-

watnemu odpowiedni klimat do inwestycji w innowacje,

go- i trzecioplanową. Dlatego im bardziej innowacyj-

z drugiej zbudować symbiotyczny system, w którym ko-

na gospodarka, tym wyższy poziom życia wszystkich –

operacja i realizacja wspólnych przedsięwzięć najwięk-

przedsiębiorców, pracowników i konsumentów.

szych spółek z udziałem Skarbu Państwa z sektorem

Jak na tle europejskiej konkurencji wypada pod tym
względem Polska? Na pierwszy rzut oka, biorąc
pod lupę chociażby wskaźnik przyznawanych

MŚP służyć będzie wzmocnieniu tych pierwszych i jednocześnie przyczyni się do wzrostu tych drugich.
spodarka, wciąż przecież będąca na dorob-

chodzi nawet o to, że od liderów, czyli Niem-

ku i doganiająca najbogatszych. Efektem po-

ców, dzieli nas pod tym względem przepaść

winien być wzrost konkurencyjności naszego

(ponad 20 tys. patentów przyznanych na-

kraju oraz wyższe wynagrodzenia.

ULGI INWESTYCYJNE, Z KTÓRYCH STRACH KORZYSTAĆ

Rząd zapowiada wprowadzenie nowego pakietu ulg dla przedsiębiorców,
który doprowadzić do zwiększenia wydatków na inwestycje. Część takich ulg
już funkcjonuje, a korzysta z nich znacznie mniej niż 0,5 proc. podatników.
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ŚWIATOWY CIT, CZYLI POMYSŁ WYJĄTKOWO SZKODLIWY

Globalna minimalna stawka podatkowa nie zaszkodzi członkom G7
ani gigantom technologicznym, zniszczy za to małe i dynamicznie
rozwijające się kraje.

BIAŁO-CZERWONE ŚLADY OLIMPIJSKIE

Choć reprezentacja Polski oficjalnie po raz pierwszy wystąpiła
w igrzyskach olimpijskich w 1924 r., nasi rodacy o sukcesy na olimpijskich
arenach walczyli dużo wcześniej.

38

30 GOSPODARKA
SEKTOR MLECZARSKI W DOBIE PANDEMII

Pandemia nie zachwiała stabilnością sektora mleczarskiego w Polsce.
Wszystko wskazuje na to, że rok 2021 będzie jedenastym z rzędu,
w którym krajowi producenci zwiększą wskaźniki produkcyjne.

32 WYWIAD

CZY ISTNIEJE JEDEN WŁAŚCIWY MODEL GOSPODARCZY

50

O modelach makroekonomicznych i sytuacji gospodarczej na świecie
rozmawiamy z Servaasem Stormem, holenderskim ekonomistą
zajmującym się m.in. postępem technologicznym, wzrostem
gospodarczym i finansami.

38 RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG

W STRONĘ INNOWACYJNEJ GOSPODARKI

Jednym z kluczowych zagadnień, z którymi trzeba będzie się zmierzyć
w najbliższych latach, jest kwestia podniesienia innowacyjności naszej
gospodarki.

50 POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY

BOMBOWA HISTORIA GENIALNEGO MATEMATYKA

Przedstawiamy historię Stanisława Ulama – geniusza ze Lwowa, którego
odkrycie przyspieszyło stworzenie superbomby.

Krzysztof BUDKA
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szym zachodnim sąsiadom w 2020 r. w porównaniu do 278 patentów przyznanych

BIZNES PODWÓJNIE ODPOWIEDZIALNY

Unijna polityka pochylania się nad ciężkim losem pracowników i prawami
człowieka w zacofanych krajach uderzy w biznes, obciążając w efekcie
końcowym kieszenie konsumentów.

10 PODATKI

Pożytek odniesie wówczas cała polska go-

patentów, wypadamy dość blado. Już nie
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GOSPODARKA

Nowy absurd unijny

Biznes podwójnie odpowiedzialny
Unijna polityka pochylania się nad ciężkim losem pracowników i prawami
człowieka w zacofanych krajach, gdzie stopa urzędnika z Brukseli nigdy nie
stanęła i pewnie nie stanie, uderzy w biznes, obciążając w efekcie końcowym
kieszenie konsumentów. Może też doprowadzić do katastrofy cywilizacyjnej
w niektórych regionach świata. 
Robert AZEMBSKI

R

aport

brytyjskich

woltaiki? Nie oszukujmy się, nie
przestaną.
Europa nie ma praktycz-

nie własnej produkcji, a Stany
Zjednoczone poniosły klęskę
na tym polu – z 75 głównych
fabryk części fotowoltaicznych

na-

ny w produkcji paneli słonecz-

Chińskie władze za terrorystów

większość została już zamknię-

ukowców z Uniwersytetu

nych. Chińczycy nie tylko śmie-

i separatystów operujących przy

ta. Ostatnio, po trzynastu latach

Sheffield Hallam (SHU)

li zignorować prośby ekologów

ich zachodniej granicy. Urzęd-

pracy i wpompowanych w jej

sygnalizuje nowy światowy pro-

i uniokratów o zamknięcie elek-

nicy Komunistycznej Partii Chin

rozwój setkach milionów dola-

blem: blisko połowa krzemu

trowni węglowych, które prze-

twierdzą, że generalnie autono-

rów amerykańskiego podatni-

stosowanego w produkcji kom-

cież dostarczają tanią energię

miczny i wielokulturowy region

ka (na samym starcie kapitali-

ponentów dla energetyki sło-

elektryczną potrzebną do pro-

Xinjang – Ujgur znakomicie się

zacja firmy w 2008 r. wyniosła

necznej pochodzi z chińskie-

dukcji m.in. fotowoltaiki, ale ko-

rozwija.

440 mln dolarów), ogłosiła ban-

go Xinjangu. Tam wytwarzają je

rzystają z darmowej siły ujgur-

zniewoleni w obozach pracy Uj-

skich więźniów.

Brak własnej produkcji

gurzy. Chiny są źródłem więk-

My uważamy ich – jak prze-

I co teraz? „Ekologiczne” Eu-

szości światowego polikrzemu.

kazują zachodnie media – za

ropa i Ameryka przestaną ku-

To kluczowy materiał używa-

prześladowaną

pować od Chin sprzęt do foto-
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mniejszość.

kructwo

strategiczna fabry-

ka SolarWorld AG w Hillsboro
w stanie Oregon.

Blisko połowa
krzemu stosowanego w produkcji komponentów do
fotowoltaiki pochodzi
z Chin. Europa
nie ma praktycznie własnej produkcji,
a USA poniosły klęskę na
tym polu –
z 75 głównych
fabryk części fotowoltaicznych większość z nich
została już zamknięta.

Ten sam Raport SHU piętnu-

kodeksy etyki firm już nie wy-

je dziesiątki firm należących do

starczają! Trzeba „przetrzepać”

grona światowych potentatów na

wszystkich, czy aby na pew-

rynku fotowoltaiki, w tym kon-

no w tym zakresie nie kłamią,

cerny niemieckie. Wszyscy żyją

a pewnie z czasem – wzorem

ponoć z niewolniczej pracy. Taki

kosztów obciążających

raport to gratka i świetny „pod-

ne” emisje – wymyśli się tu jakiś

kład” dla europolityków, chcą-

szczególny podatek.

cych wdrażać w życie nowe idee,
mające uzdrowić świat. Ponieważ
niemieccy politycy od lat robią,

„brud-

Przyjdzie kolej na innych

Na razie obrońcy praw człowieka

co mogą, by nie łączyć Niemiec

chcą nałożyć na duże niemieckie

z nazizmem i obozami zagłady,

firmy obowiązek kontrolowania

do Bundestagu trafiły propo-

i wpływania na podwykonawców

zycje nowych przepisów o tzw.

produktów „w zakresie standar-

rozszerzonej

odpowiedzialno-

dów pracowniczych oraz doty-

ści biznesu. Zwykła „odpowie-

czących praw człowieka”. Za ich

dzialność biznesu” i wewnętrzne

łamanie mają być grzywny.
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Po Niemcach przyjdzie kolej

rzystywanych jako tania siła ro-

blemów. Także nie widziała go

na innych, bo Bruksela planuje

bocza za 2 czy 2,50 euro za go-

w krajach Europy Środkowej

tu już szczególną regulację. Unia

dzinę. Powszechne stosowanie

i Wschodniej, gdzie gros firm

Europejska chce bowiem narzu-

oleju palmowego do produk-

żyło – w opisywanym sensie –

cić firmom odpowiedzialność za

cji np. żelu do kąpieli, prowadzi

z pracy quasi niewolniczej.

łamanie praw człowieka i zasad

do masowego wylesienia na in-

Dość wspomnieć wielkie, pry-

ochrony środowiska. Urzędni-

nych kontynentach” – alarmuje

watne plantacje drzewek i krze-

cy unijni uważają, że do tych „fa-

gazeta.

szystowskich” zachowań docho-

Teraz

wów
wszyst-

dzi w procesie produkcji, uprawy

kie

lub hodowli w krajach rozwijają-

stwa z siedzibą w UE

cych się. – Problem dotyczy ta-

mają poczuwać się

kich powszechnych produktów

do

jak np. czekolada, smartfon czy

ności za narusze-

żel pod prysznic, gdzie przy pro-

nia praw człowie-

dukcji łamane są prawa człowie-

ka i środowiska i to

ka – apelują Sarah Anne Aarup

na każdym etapie

i Eddy Wax, demaskatorscy ko-

ich łańcucha dostaw.

mentatorzy POLITICO.

Jeśli nie będą się

przedsiębior-

odpowiedzial-

I co teraz?
„Ekologiczne”
Europa i Ameryka
przestaną kupować
od Chin sprzęt
do fotowoltaiki?
Nie oszukujmy się,
nie przestaną.

owocowych,

ogrodzone wysokimi murami z drutem kolczastym, najeżone

kamerami

i zaopatrzone w wieżyczki obserwacyjne. Podobno stanowią one własność
niektórych polityków
wykorzystujących
w okolicach Radomia

O co chodzi? 60 proc. świato-

poczuwać, zmuszą ich do tego

i Warki pracę Ukraińców i innych

wych dostaw ziaren takiego ka-

nowe przepisy unijne dotyczą-

imigrantów oraz pracowników

kaowca pochodzi z Wybrzeża

ce należytej staranności (due di-

sezonowych. W ogóle to przez

Kości Słoniowej i Ghany, gdzie

ligence regulations).

większość okresu III RP pła-

za niewielkie pieniądze na plantacjach pracuje ponad 1,5 mln

ce w Polsce – delikatnie mówiąc

Regulacja sumień

dzieci. Podobnie było w kopal-

Jak widać, Unia Europejska na

niach kobaltu w Kongo. „Przy

poważnie zajęła się też regu-

zbiorach oliwek we Włoszech

lacją sumień. Szkoda tylko, że

korzysta się z pracy niewolniczej

przez kilkadziesiąt lat nie do-

nielegalnych imigrantów, wyko-

strzegała tego rodzaju pro-

– nie należały do wygórowanych, w relacji do cen na rynku.
W marcowym raporcie Par-

Według Komisji Europejskiej, wszystkie firmy
z siedzibą
w UE mają poczuwać się do
odpowiedzialności za naruszenia praw
człowieka
i środowiska,
i to na każdym
etapie ich łańcucha dostaw.
Jeśli nie będą
się poczuwać,
zmuszą ich
do tego nowe
unijne przepisy.

lament Europejski uznał sprawę
„niewolniczej pracy” za bardzo
pilną. Firmy pochodzące z Unii
muszą zająć się teraz zapobieganiem nadużyciom. Również
Komisja Europejska pospieszyła tu ze stosownym raportem:
tylko 37 proc. firm w Unii przeprowadza odpowiednie badania
naruszania praw człowieka lub
stopnia działalności bez szkody dla przyrody. Obrońcy praw
człowieka przystąpili od razu do
ataku: prawo dotyczące tzw. należytej staranności ma sprzyjać
pociąganiu do odpowiedzialności unijnych firm za szkody wyrządzone w biednych krajach.
Sergi Corbalán, dyrektor wykonawczy Fair Trade Advoca-

6

FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

GOSPODARKA

Nowy absurd unijny

cy Office na łamach POLITICO

odpowiednich standardów pra-

nia i trybu życia. Pokazują, naj-

wyraził pogląd, że prawo zmu-

cy”. FairChoice to „Niemiecki In-

częściej na swoim przykładzie,

sza obecnie firmy do przestrze-

stytut Zrównoważonego Roz-

jak można realnie pomóc miesz-

gania przepisów, ale tylko na pa-

woju”, którego uczestnikami są

kańcom biednych społeczno-

pierze, i nie da się tego zmienić

przede

podmioty

ści afrykańskich, w tym także

„bez faktycznego zmuszania ich

branży winiarskiej. Warto zapa-

dzieciom. Sklep charytatywny

do zmiany sposobu kupowania

miętać i tę nazwę.

Amakuru powstał w 2016 r. we

i tego, ile płacą za produkty”.

Etyczny biznes

wszystkim

W Grupie „Dino Polska” SA

współpracy z Pallotyńską Fun-

zabronione są jakiekolwiek prze-

dacją Misyjną Salvatti.pl. Pallo-

jawy nękania, mobbingu czy

tyni jeżdżą często z misją do na-

Według różnych statystyk prze-

molestowania

seksualnego.

juboższych krajów Afryki, Azji,

mysł odzieżowy jest jedną z naj-

I dobrze. Firma dodaje jednak:

Ameryki Południowej. Na różne

bardziej szkodliwych dla śro-

„na żadnym etapie naszego łań-

sposoby starają się nieść pomoc

dowiska gałęzi przemysłu na

cucha dostaw nie akceptujemy

najuboższym regionom, które

świecie.

wszystkich

pracy i zatrudniania dzieci po-

dotknęły głód, klęska żywioło-

pestycydów stosowana jest przy

niżej 15. roku życia. Nie akcep-

wa, epidemie, w krajach takich jak

uprawach bawełny, a jak podaje

tujemy pracy przymusowej ani

Rwanda, Kenia, Demokratyczna

WHO – co roku na całym świe-

żadnych form niewolnictwa” –

Republika Konga, Etiopia, Bur-

cie dochodzi nawet do 20 tys.

czytamy w dokumencie pt. „KO-

kina Faso, Wybrzeże Kości Sło-

zgonów w wyniku przypadko-

DEKS ETYKI „Dino Polska” S.A.

niowej, Senegal czy Kamerun.

wego zatrucia nimi.

i spółek zależnych”.

Jednym z takich sposobów jest

Połowa

Niektóre polskie firmy chcą

Przykładów polskich spółek

promowanie zakupu kawy wy-

też nadążać za nowym, euro-

deklarujących stosowanie etycz-

tworzonej przez małe, rodzinne

pejskim trendem – by produk-

nego biznesu w podobny spo-

gospodarstwa rolne.

cja ubrań odbywała się wreszcie

sób jest oczywiście więcej.

w sposób przyjazny dla środowiska, a także z poszanowaniem wartości etycznych. Marka

Sprawiedliwy handel

Od marketingowych deklara-

EarthPositive tak opisuje zasady

cji, mających przełożyć się na

etyczne, którymi się kieruje: „Co

sprzedaż, wolimy jednak czy-

ważne, nasze ubrania są rów-

ny. Sprawiedliwy Handel (Fair

nież lepsze jakościowo od tra-

Trade) to partnerstwo handlowe

dycyjnych. Przy uprawie i zbio-

oparte na dialogu, przejrzystości

rach bawełny nie wykorzystuje

i szacunku, które dąży do więk-

się pracy dzieci”.

szej równości w handlu między-

Z kolei Purella Superfo-

narodowym. Wypełnianie zasad

ods chce prowadzić biznes od-

tzw. zrównoważonego rozwoju

powiedzialny społecznie. Fir-

jest tu praktyką, a nie tylko pu-

ma deklaruje, że dba o to, żeby

stym gadaniem – poprzez ofe-

wszyscy pracujący na plan-

rowanie przez firmy importu-

tacjach

wa-

jące towary lepszych warunków

runki pracy i byli dobrze wy-

sprzedawcom i realne wspiera-

nagradzani.

innymi

nie w ten sposób małych produ-

dlatego wybieramy do współ-

centów rodzinnych. Faktem jest,

pracy

są

że pracownik rodzinnej planta-

zrzeszeni w organizacji Fair-

cji kawy w Kenii czy w Ugandzie

Choice, dbającej o zapewnienie

zarabia pół dolara dziennie, czyli

8

mieli

godziwe

„Między

partnerów,

którzy
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Zgodne z unijnym trendem
namawianie przez niektórych
celebrytów

Osoby działające na rzecz
sprawiedliwego handlu regularnie prowadzą akcje
zachęcające
konsumentów
z Zachodu do
zakupu kawy
z małych plantacji – uprawianej w dobrych
warunkach,
przy użyciu
naturalnych
metod i ze starannością oraz
sercem włożonym w uprawy, a potem
w zbiory.

do

niekupowania

ok. 100 dolarów rocznie. Niewiele

nej w dobrych warunkach, przy

ty. Dysponuje bazą dostawców

produktów pochodzących z go-

więcej także jej właściciel. Jest to

użyciu naturalnych metod i ze

surowców i produktów z całe-

spodarstw, gdzie „wykorzystu-

kwota bardzo mała, nawet jak na

starannością oraz z sercem wło-

go świata – rozszerzonym sys-

je się pracę niewolniczą” nale-

zdecydowanie niższe koszty ży-

żonym w uprawy,

temem eCert, dzięki

ży uznać nie tylko za głupie, ale

cia w tych krajach niż w Europie.

a potem w zbiory.

któremu może po-

i wysoce szkodliwe. Sekowane

móc firmie w znale-

firmy poradzą sobie w najprost-

zieniu odpowiednich

szy możliwy sposób, zwalnia-

kontrahentów. Słu-

jąc część pracowników i zosta-

ży materiałami pro-

wiając całe rodziny bez środków

mocyjnymi itd.

do życia. Same ograniczą lub

Można oczywiście apelować

Przykładem

o większe płace i lepsze warun-

działania

ki socjalne dla tamtejszych pra-

dzonego w sensow-

prowa-

cowników, ale faktyczną pomoc

nym kierunku jest

dla tych gospodarstw i pracu-

działalność funda-

jących tam ludzi będzie stano-

cji Fairtrade Polska.

wiło składanie zamówień na ich

Przeprowadza

towary. Płacąc przy tym za nie

akcje

uczciwą cenę.

i informacyjne skie-

ona

edukacyjne

Działający na rzecz sprawie-

rowane do konsu-

dliwego handlu regularnie pro-

mentów oraz aktyw-

wadzą

nie wspiera firmy

Jednym z takich
sensownych
sposobów jest
promowanie
zakupu kawy
wytworzonej przez
małe, rodzinne
gospodarstwa
rolne.

Przykład
od Pallotynów
Ojcowie

przeniosą produkcję gdzie indziej i podniosą ceny. Tak skończy się pochylanie nad wykorzy-

Pallotyni

stywanymi. Zdecydowanie lepiej

w podwarszawskim

przyjąć postawę za, a nie prze-

Konstancinie-Je-

ciw. Bo jeśli nawet za tym naje-

ziornie

poświęca-

żeniem i srogością stoją dobre

-promocyjne, zachęcające ludzi

zainteresowane

wprowadza-

ją czas nie tylko modlitwom

intencje, to wiadomo, jakie miej-

Zachodu do zakupu kawy z ma-

niem produktów małych planta-

i pracom teologicznym, ale także

sce jest dobrymi intencjami wy-

łych plantacji. Kawy uprawia-

cji afrykańskich do swojej ofer-

propagowaniu zdrowego jedze-

brukowane.

akcje

marketingowo-
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Pakiet inwestycyjny

Ulgi, z których strach korzystać
Rząd zapowiada wprowadzenie od 2022 r.
nowego pakietu ulg dla przedsiębiorców,
który ma im osłodzić wzrost obciążeń
i doprowadzić do zwiększenia wydatków
na inwestycje. Kłopot tylko w tym,
że część takich ulg już funkcjonuje
i korzysta z nich znacznie mniej niż
0,5 proc. podatników. Z nowymi ulgami
może być podobnie. 
Marek KUTARBA

J

liczyć w 150 proc. do kosztów
uzyskania przychodów.

Chętnych niewielu

W sumie zatem nowe mają być
tylko dwie ulgi. Ulga na innowacyjnych pracowników (chociaż
tak naprawdę jest to jedynie rozszerzenie ulgi B+R) oraz ulga na
prototypy. Pozostałe rozwiązania są znane, stosowane lub zapowiadane od dawna. Co więcej,

ak zapowiada premier Ma-

• ulga na ekspansję, czyli po-

teusz Morawiecki, w ramach

datkowa zachęta do zdobywa-

z tymi ulgami każą się poważnie

Polskiego Ładu od 1 stycznia

nia nowych rynków zbytu.

zastanowić, czy ulgi te w ogó-

dotychczasowe

doświadczenia

2022 r. ma obowiązywać pakiet

Zapowiedziano także roz-

le mają sens. Mimo że niektóre

ulg wspierających rozwój in-

szerzenie zakresu stosowania

z tych ulg funkcjonują od pew-

nowacyjności, obejmujący ulgi

estońskiego CIT poprzez ogra-

nego czasu, chętnych do ich od-

B+R, IP Box, na prototyp, na

niczenie warunków, od spełnie-

liczania wcale nie ma tak wielu.

robotyzację przemysłową i na

nia których zależy możliwość

wsparcie innowacyjnych pra-

stosowania tego rozwiązania,

łalność

cowników. Na tym jednak, jak

a także poprzez rozszerzenie

(B+R). W rozliczeniu za 2019 r.

się okazuje, wcale nie koniec.

zakresu na kolejne spółki, w tym

Idzie nowe?

spółki komandytowe.

Spójrzmy na ulgę na dziabadawczo-rozwojową

(danych z rozliczenia za 2020 r.
o IP Box nie miał możliwości ko-

cy lub umów cywilno-prawnych

rzenie (nie więcej jednak niż 10

jeszcze nie ma) z ulgi tej skorzy-

W pierwszej kolejności war-

rzystania z odliczenia kosztów

uzyskiwanych przez innowa-

proc. dochodu). Fiskus zapowia-

stało zaledwie 147 podatników

W ramach ulg dla przedsię-

to się przyjrzeć pakietowi ulg na

kwalifikowanych w ramach ulgi

cyjnych pracowników. Warun-

da, że aby ułatwić firmom stoso-

PIT, podczas gdy samych po-

biorców mają się bowiem poja-

innowacje.

B+R. Teraz zyska taką możli-

kiem odliczenia ma być zaan-

wanie ulgi, przepisy będą zawie-

datników liniowego podatku jest

Ulga na działalność badaw-

wość. Przypominamy, że ulga

gażowanie takich pracowników

rały precyzyjną listę wydatków,

ponad 700 tys., a do tego trze-

• ulga na IPO, czyli na pierwszą

czo-rozwojową (B+R) oraz IP Box

B+R pozwala odliczyć do 150

w prace B+R oraz posiadanie

które będą mogły być uzna-

ba byłoby jeszcze przecież do-

publiczną ofertę sprzedaży

nie są nowymi rozwiązaniami.

proc. tzw. kosztów kwalifikowa-

tytułu naukowego lub określo-

ne za przydatne do opracowa-

liczyć

nego tytułu zawodowego.

nia (produkcji próbnej) prototy-

wanych według skali. Tych 147

pu i wprowadzenia go na rynek.

podatników odliczyło w ramach

wić także:

akcji, wraz z ulgą na inwesty-

Są one już obecne w przepisach

nych, zaś ulga IP BOX daje pra-

cje w giełdowych debiutantów

od pewnego czasu. Od stycznia

wo do stosowania specjalnej

wspierającą długoterminowe

2022 r. podatnicy będą mogli

stawki podatku 5 proc.

lokowanie kapitału na rynku

jednak korzystać z nich równo-

publicznym;
• ulgi dla inwestujących za pośrednictwem funduszy Ventu-

Ułatwienia?

Nowym rozwiązaniem ma

podatników

opodatko-

być też ulga na prototypy. Bę-

W ramach zmian ma się też

dzie z niej mogła skorzystać

pojawić zapowiadana od dawna

A teraz porównajmy to z in-

ulgi 15,1 mln zł.

każda firma, która opracuje

ulga na robotyzację. Z niej bę-

nym odliczeniem. W tym samym

procesu produkcyjnego. A to już

Te dwie ulgi ma uzupełnić od

nowy produkt, dotychczas nie-

dzie mogła skorzystać firma,

roku z odliczenia darowizn na

nowość.

stycznia 2022 r. nowa ulga na

funkcjonujący na rynku. Z ty-

która zakupi i zainstaluje robo-

cele związane z działalnością ob-

innowacyjnych

pracowników.

tułu ulgi na prototyp firmy zy-

ta przemysłowego, tj. maszy-

jętą pożytkiem publicznym od-

cześnie, w ramach tego samego

re Capital, które lokują kapitał

Dotychczas podatnik komer-

w innowacyjne przedsiębior-

cjalizujący wyniki prac badaw-

Ma ona polegać na możliwo-

skają możliwość odliczenia od

nę naśladującą ruch ręki czło-

liczyło 334 998 osób (w sumie

stwa;

czo-rozwojowych i osiągający

ści zmniejszenia zaliczek na

podstawy opodatkowania do-

wieka, wykonującą ruch w kilku

ok. 226,6 mln zł), a na cele kul-

z nich dochody kwalifikowa-

PIT, potrącanych od dochodów

datkowych 30 proc. wydatków

osiach, programowaną. Wydat-

tu religijnego (czyli dając pienią-

ne w rozumieniu przepisów

(przychodów) ze stosunku pra-

poniesionych na jego wytwo-

ki na ten cel będzie można za-

dze na działalność charytatywną

• ulga konsolidacyjna, czyli ulga
na fuzję;
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kościoła) 154 161 podatników (od-

mniej niż 0,5 proc. podatników.

dużą popularnością. To jednak,

liczyli ok. 185,9 mln zł). To sporo.

Z IP BOX poniżej 1 proc. Trud-

co stało się później, po zakończe-

Bo w ramach darowizn na wspie-

no zatem uznać, że zaintereso-

niu okresu ich obowiązywania,

ranie szkolnictwa zawodowego

wanie tymi odliczeniami jest ja-

a zatem masowe kontrole po-

korzystających było już tylko 762

kieś zaskakująco duże, mimo że

datkowe nastawione na odbiera-

odliczających (odliczona kwota to

licząc rok do roku korzystających

nie przedsiębiorcom odliczonych

niecałe 800 tys. zł).

jest więcej. Kłopot jednak w tym,

kwot wraz z odsetkami (co ro-

W przypadku CIT wcale nie

biono dość skutecz-

że w liczbach bez-

jest lepiej. Z odliczenia kosz-

względnych

tów kwalifikowanych związanych

wielu więcej. Ład-

z działalnością B+R skorzysta-

nie wyglądają tylko

nie-

Masowe kontrole
nastawione na
odbieranie pod
byle pretekstem
odliczonych kwot
wraz z odsetkami
skutecznie na
lata zniechęciło
podatników
do korzystania
z jakichkolwiek ulg.

nie pod byle pretekstem), skutecznie na
lata zniechęciło po-

W

cownik zyska 141 zł, a rząd 104 zł. Należy pamiętać, że

prezydenta tego miasta. Startowało czterech

wynagrodzenie to nie jedyny koszt zatrudnienia.

wzrosty

we. Z tej perspek-

ło danych o rozliczeniu CIT za

tywy nowy pakiet

2019 r.) 951 podatników (kolej-

ulg

nych 65 korzystało na zasadzie

się marną nagrodą

praw nabytych z ulgi na zakup

za planowany w ra-

nowych technologii). Niewielu,

mach Polskiego Ładu

zważywszy że podatników CIT

wzrost obciążeń po-

było w tym roku ponad 507 tys.

datkowych (np. pod-

W rozliczeniu za 2018 r. z ulgi tej

niesienie wysokości

korzystało mniej firm niż z odli-

składki

zdrowotnej

wady tych rozwią-

krajach Zachodu. Zbudowany jest

czenia darowizny na kościół. Da-

i likwidacja możliwo-

zań. Bo zdecydowa-

na błędnej koncepcji człowieka i do-

rowizny kościelne odliczyło 968

ści odliczania jej od podatku).

nie największą z nich jest skom-

brze, że zostało to w końcu dostrze-

plikowanie

oraz

żone przez polskich biskupów. Rada

może

okazać

stania z jakichkolwiek
tego typu udogodnień podatkowych.

kandydatów. Na ostatnim miejscu znalazł się

Państwo opiekuńcze pod pozorem troski o dobro

kandydat, który jako jedyny swojej kampanii nie bu-

wspólne rości sobie dzisiaj prawo do ingerowania nie-

Stąd tak małe za-

dował na centralnej redystrybucji dochodów. Otrzy-

malże w każdy aspekt naszego życia. Trudno więc po-

interesowanie ulga-

mał tylko 9,15 proc. głosów. Wychodzi na to, że tylko

wiedzieć, jak zrobili to biskupi, że czas pandemii był

mi na badanie i roz-

co dziesiąty rzeszowianin nie pożąda rzeczy bliźnie-

„czasem narodowej solidarności”, który w zdecydowanej

wój czy ulgą IP Box.

go swego.

większości wspólnie zdaliśmy. Był to czas, w którym nie

I to nawet pomijając

dotychczasowe

przepisów

Taki model państwa dominuje dzisiaj we współczesnych rozwiniętych

podatników CIT. A z odliczenia

Musimy pamiętać, że Polska

darowizn na cele objęte pożyt-

miała już w swojej historii podat-

obwarowanie licznymi warun-

Społeczna Episkopatu przygotowa-

kiem publicznym skorzystało

kowe ulgi inwestycyjne. Wprowa-

kami, co skutecznie odstrasza

ła projekt dokumentu pt. „Przestrzeń

kolejne 4960 firm, czyli pięcio-

dzono je w latach 90. ubiegłego

szersze grono podatników od

wspólnej nadziei, przestrzeń do-

krotnie więcej niż z ulgi B+R.

wieku. Cieszyły się one wówczas

korzystania z tego typu ulg.

bra wspólnego”, który był omawiany

Co więcej, w 2019 r. można

podczas ostatniego zebrania plenar-

było skorzystać po raz pierw-

nego KEP w Kalwarii Zebrzydowskiej.

szy z ulgi IP Box przeznaczo-

Nie pożądaj
żadnej rzeczy
bliźniego twego

Rzeszowie odbyły się niedawno wybory na

ło w 2018 r. (póki co Ministerstwo Finansów nie opublikowa-

procento-

datników do korzy-

Jacek
Gniadek SVD

PODATKI

dopuszczono do głosu ludzi, którzy

Warto wrócić do
zdroworozsądkowej ekonomii.
Kościół miał
w swoich
szeregach takich
ekonomistów,
ale dziś niestety
o nich zapomniał.

Dokument zwraca uwagę na nie-

mają odmienną ocenę sytuacji i inne
rozwiązania do tych narzuconych
przez rząd bez społecznej konsultacji.
Jest dzisiaj niestety coraz mniej
przestrzeni wolności, w której ludzie
mogliby podejmować wolne decyzje.
Biskupi zauważają trafnie, że pokusa nadmiernego upaństwowienia sfery publicznej prowadzi do osłabienia
podmiotowego wymiaru działającego
człowieka. Solidarność, odpowiedzialność i zaangażowanie możliwe są tyl-

nej dla przedsiębiorców, którzy

bezpieczeństwo ograniczania polity-

komercjalizują prawa własno-

ki społecznej państwa do wymiaru transferów finanso-

ści intelektualnej (IP) pozyskane

wych i przestrzega przed tzw. państwem opiekuńczym.

z własnej działalności badaw-

Mamy więc w końcu powrót do nauczania Jana Pawła

mii. Kościół miał w swoich szeregach takich ekonomistów,

czo-rozwojowej. Jak podał resort

II. W swojej najbardziej prorynkowej encyklice „Cente-

ale dziś o nich zapomniał. Był nim m.in. św. Bernardyn

finansów, w 2019 r. korzystają-

simus annus” polski papież pisał, że w takim państwie,

ze Sienny. Ten średniowieczny asceta pisał pozytywnie

cych z tego odliczenia podatni-

przy ogromnych kosztach, „dominuje logika biurokra-

o zysku i zawstydziłby dzisiaj niejednego konserwatyw-

ków było 1650. A zatem znowu,

tyczna, aniżeli troska o to, by służyć korzystającym

nego liberała. Nie widział nic złego w działalności han-

z ulgi skorzystało grubo poniżej

z nich ludziom”.

dlowej i sprzedawaniu towarów drożej w innym miejscu.

1 proc. podatników.

Strach przed odliczaniem

Taką troską nie jest podwyższenie płacy minimalnej.

ko tam, gdzie jest szacunek dla własności prywatnej, a rząd pozwala ludziom działać.
Warto więc wrócić do zdroworozsądkowej ekono-

Było to dla niego czymś zupełnie naturalnym. Twierdził,

Podwyższając minimalne wynagrodzenie, rząd zwięk-

że niemożliwe jest ustalenie sprawiedliwego dochodu.

sza swoje wpływy podatkowe do budżetu i dlatego tak

Zyski lub straty zależą od wahania cen. „Jeśli legalne jest

Jak widać, zarówno w przypad-

usilnie o to zabiega. Prof. Robert Gwiazdowski trafnie

tracenie, to i wygrywanie musi być też legalne”.

ku podatników CIT, jak i PIT z ulgi

zauważa, że przy płacy brutto 2,8 tys. zł miesięcznie

na badania i rozwój korzysta

i podwyżce minimalnego wynagrodzenia o 200 zł pra-
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Etatystyczny globalizm

Światowy CIT, czyli pom ysł wyjątkowo szkodliwy
Na początku czerwca br. ministrowie finansów państw G7 oraz Unia
Europejska uzgodnili walkę z unikaniem płacenia podatków. „Największe
i najbardziej dochodowe przedsiębiorstwa wielonarodowe” mają zostać
zmuszone do płacenia podatków w krajach, w których prowadzą działalność.
Jednocześnie ustalono globalną minimalną stawkę podatku dla koncernów
w wysokości 15 proc., co ma zapobiec wzajemnemu konkurowaniu
poprzez obniżanie stawek podatkowych. Tomasz CUKIERNIK

pozytywnie

technologicznym, ale zniszczy

mii COVID-19. Oficjalnie chodzi

przyjęły międzynarodowe kon-

małe i dynamiczne kraje, które

o harmonizację podatków, jed-

cerny. Nie ma w tym nic dziwne-

muszą przyciągać kapitał i in-

nak jakoś tak się dzieje, że za-

go, bo tak naprawdę podatków od

westycje, a których nie stać na

wsze

przedsiębiorstw nie płacą kor-

stawkę

wiodących

wa polega albo na powiększaniu

poracje, ale pracownicy i konsu-

światowych krajów – stwierdza

podatków, albo właśnie na usta-

menci, którzy ponoszą większość

prof. Daniel Lacalle z IE Business

nawianiu minimalnych stawek

rzeczywistych kosztów związa-

School w Madrycie, dodając, że

podatkowych,

nych z podatkami od firm po-

także małe i dynamiczne firmy

nych. Ponieważ stawki podatko-

przez niższe płace i wyższe ceny.

będą miały mniej rezerw do in-

we w państwach G7 są generalnie

– Czy nam się to podoba,

15

westowania, a przez to będą się

wyższe, jeśli te uzgodnienia wej-

wolniej rozwijać.

dą w życie, uderzą raczej w inne

ma wynosić
globalna
minimalna
stawka
podatku dla
koncernów.

Porozumienie

czy nie, zarówno dochody Google, jak i Facebooka, i całej
reszty pochodzą z naszych kieszeni. Dokładnie naszych. Jeżeli
ktoś uważa, że ci cyfrowi giganci
nie przerzucą tych podatków na
końcowych odbiorców, to niech
zacznie od pójścia do najbliższego sklepu i zażąda, aby do
rachunku nie doliczano podatfot. /Hollie Adams/Pool/EPA/PAP

ku VAT i akcyz. Niech sprzedawca sam go zapłaci. Jak mu się to
uda, to wtedy możemy poga-

P

mi to osobna sprawa. Od kilku

kładać podatek na wyge-

lat trwają prace w tym zakresie

nerowane za granicą zyski

w OECD, ale nie osiągnięto do-

miejscowych firm, jeżeli powsta-

tychczas konsensusu – mówi dr

ną one w kraju, gdzie stawka

Sławomir Dudek, wiceprezes za-

CIT będzie niższa niż 15-proc.

rządu, główny ekonomista Fo-

– Jeżeli jest łamane prawo i fir-

rum Obywatelskiego Rozwoju.

my celowo unikają podatków,
oszukują, to oczywiście należy
z tym walczyć. A kwestia zdefiniowania

miejsca

Zyski i straty

Bruno Le Maire, francuski mini-

świadcze-

ster finansów, powiedział, że bę-

nia działalności i związanymi

dzie walczył o wyższą global-

z tym obowiązkami podatkowy-

ną minimalną stawkę podatku

14 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Francuski minister finansów
Bruno Le Maire zapowiedział, że będzie walczył
o wyższą globalną minimalną stawkę podatku od osób
prawnych niż
ustalone
15 proc.

nie

podatko-

maksymal-

Stracą także raje podatkowe.

kraje, takie np. jak Irlandia. Inny-

Jeśli międzynarodowe koncerny,

mi słowy, zamiast ciąć wydat-

mając swoją siedzibę w raju po-

ki i obniżać podatki, aby zrównać

datkowym, będą musiały płacić

się z tak konkurencyjnymi podat-

takie same podatki (różnicę za-

kowo krajami jak Irlandia, kraje

bierze fiskus w państwie, gdzie

G7 próbują zmusić inne kraje do

prowadzą sprzedaż), to najzwy-

podwyżki podatków – komentuje

czajniej wyprowadzą się z takie-

dr Arkadiusz Sieroń, ekspert In-

go „raju”.

stytutu Edukacji Ekonomicznej im.

Wydatki
przewyższają dochody

Ludwiga von Misesa.
Jednak rosnący CIT nie zmniejszy zadłużenia, bo – jak zauwa-

dać, kto poniesie koszty tych no-

Skorzystają przede wszystkim fi-

ża prof. Lacalle – rzeczywistość

wych obciążeń – te słuszne sło-

nanse publiczne krajów boga-

finansów publicznych większo-

wa czytamy na facebookowym

tych. Szacuje się, że państwa UE

ści krajów G7 i G20 pokazuje, że

profilu StopACTA2.Poland.

mogą zyskać od międzynaro-

deficyty nadal są podwyższa-

porozumie-

dowych koncernów dodatkowe

ne nawet w okresach wzrostu i po

od osób prawnych niż ustalo-

nia będą także kraje biedniej-

50 mld euro. Tove Ryding z Eu-

okresach podwyżek podatków,

ne 15 proc. Także wcześniej pre-

sze. Oxfam i Eurodad, sieć agen-

rodad jest zdania, że najbogatsze

ponieważ wydatki rządowe prze-

zydent USA Joe Biden propono-

cji rozwojowych, oświadczyły,

kraje są bardzo zainteresowane

wyższają wzrost dochodów.

wał, by wprowadzić minimalny

że nowy system uprawnia kraje

wspólnym działaniem i „zawar-

Minister skarbu USA Janet

CIT w wysokości 25 proc., podob-

macierzyste dużych firm, często

li umowę, która przynosi im ko-

Yellen powiedziała, że porozu-

nie jak francuski ekonomista prof.

w USA lub w Europie, do więk-

rzyści”.

mienie „zakończy wyścig w dół

Gabriel Zucman, który właśnie

szej części podatku, pozostawia-

– Uzgodnienia G7 pokazu-

stanął na czele nowego unijnego

jąc niewiele biednym państwom,

ją, że deficyty i długi publiczne

biorstw”, a „globalny minimalny

urzędu. Utworzone w Paryżu ob-

w których międzynarodowe kor-

jednak mają znaczenie i że rzą-

podatek pomoże również rozwi-

serwatorium podatkowe ma po-

poracje również działają.

dy szukają teraz sposobów na

jać się globalnej gospodarce”.

Przegranymi

aństwa będą mogły na-

proc.

podatkową

harmonizacja

w

opodatkowaniu

przedsię-

móc Brukseli w walce z uchyla-

– Globalna minimalna stawka

zwiększenie wpływów podatko-

niem się od opodatkowania oraz

podatkowa nie zaszkodzi człon-

wych na pokrycie rozdmucha-

nie. Podatki od przedsiębiorstw

unikaniem płacenia podatków.

kom G7 ani wielkim gigantom

nych wydatków podczas pande-

zniechęcają do inwestycji, ogra-

Będzie

dokładnie

odwrot-
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PODATKI

niczają tempo wzrostu gospo-

blicznych, którego konsekwencją

je tym, że coraz trudniej będzie

darczego i zabijają miejsca pra-

jest też ostatecznie rozmiar pań-

optymalizować koszt prowadze-

cy. Niższe, a nie wyższe podatki,

stwa w gospodarce. Kraje o wyż-

nia biznesu na skalę między-

są dobrodziejstwem dla wzrostu

szych podatkach, większym roz-

narodową. Efekt będzie taki, że

gospodarczego,

miarze państwa, nie mogą tego

z czasem wszystko będzie droż-

narzucać innym krajom. Ponadto

sze i wpłynie to na spowolnienie

pracowników

i konsumentów.

Zamach na konkurencję

kowa jest elemen-

– To złe i szkodliwe rozwiąza-

tem kontroli władzy

nie i wyrządzi szkody firmom,

przed nadmiernym

pracownikom w wielu gospo-

fiskalizmem.

darkach na świecie, szczególnie

kurencja podatkowa

w tych rozwijających się. Ingeruje

sprzyja też ustala-

to w swobodę kreowania polityki

niu stawek podatko-

gospodarczej, podatkowej w po-

wych bliżej ich opty-

szczególnych krajach. Nie może

malnym poziomom

być tak, że siedem czy nawet 20

– uważa dr Dudek.

najbogatszych, najbardziej rozwiniętych krajów dyktuje stawki
podatkowe dla gospodarek rozwijających się, budujących swój

wzrostu

konkurencja podat-

Kon-

Globalny
system kontroli

Jacek Spendel, pre-

Globalna minimalna
stawka podatkowa
nie zaszkodzi
członkom G7 ani
wielkim gigantom
technologicznym,
ale zniszczy małe
i dynamiczne
kraje, które muszą
przyciągać kapitał
i inwestycje.

gospodar-

czego. Jest to także
forma dyktatu uderzającego w suwerenne decyzje poszczególnych krajów
– tłumaczy Spendel.
Z kolei dr Sieroń podkreśla, że
skutki nowych regulacji

mogą

być

ograniczone, bo do
powszechnej

im-

plementacji jeszcze
daleka droga, a do

potencjał, konkurujących o na-

zes Fundacji Wol-

pływ inwestycji i innowacji. Jest

ności i Przedsiębiorczości, oba-

we koncerny znajdą inne sposo-

to szkodliwe ekonomicznie dla

wia się, że są to kolejne kroki do

by na optymalizację podatkową.

tych gospodarek. Obniżenie sta-

wprowadzenia globalnego sys-

Wszak historia i teoria ekonomii

wek podatku od osób prawnych

temu kontroli gospodarczej, po-

uczą, że kartele są raczej niesta-

prowadzi do wzrostu inwesty-

tencjalne podwaliny pod rząd

bilne. W każdym razie w global-

cji, produktywności oraz wzro-

globalny. Jak zaznacza, sam glo-

nej makroekonomii widać zwrot

stu gospodarczego, produkcji,

balizm może być rozumiany

ku większej roli państwa w go-

a ostatecznie do wyższych stan-

w dwójnasób: jako globalna eks-

spodarce, większemu fiskalizmo-

dardów życia. Niskie stawki po-

pansja przedsiębiorczości ukie-

wi i bardziej aktywnej polityce fi-

datku od osób prawnych są dla

runkowana na maksymalizację

skalnej, co powinno hamować

krajów rozwijających się ważnym

zysków i optymalizację opodat-

długookresowe tempo wzrostu

narzędziem poprawy życia swo-

kowania lub też jako global-

gospodarczego.

ich obywateli – ocenia dr Dudek.

ny system opresji gospodarczej

Wprowadzenie minimalnego

i politycznej.

tego międzynarodo-

– To jednak nie pójdzie tak łatwo. Przykładowo kilka dni temu

podatku na poziomie światowym

– Ten pierwszy globalizm jest

prezydent Salwadoru ogłosił, że

to zabicie konkurencji podatkowej

faktycznie motorem napędowym

bitcoin będzie legalnym środ-

pomiędzy krajami, a z punktu wi-

rozwoju gospodarczego ostat-

kiem płatniczym w tym kraju. To

dzenia gospodarki konkurencja

nich dekad i sprawia, że pomi-

przykład dokładnie odwrotny

jest korzystna także w tym ob-

mo wszechobecnego etatyzmu

wobec komentowanego zjawi-

szarze. – Globalny podatek mi-

żyje nam się lepiej i konsumuje-

ska. Także etatystyczni globali-

nimalny znacznie ograniczyłby

my więcej wysoko rozwiniętych

ści bardzo się starają, ale szczę-

siłę takiej pozytywnej konkurencji

produktów za mniejsze pienią-

śliwie walczą z wiatrakami. Oby

podatkowej. Każdy kraj ma swo-

dze. Natomiast widzę dużą groź-

tych wiatraków było jak naj-

bodę wyboru własnego modelu

bę rozwoju drugiego globalizmu,

więcej – podsumowuje prezes

rozwojowego, modelu danin pu-

tego etatystycznego, co skutku-

Spendel.
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Nowe sposoby rozliczania

Zmiany w ryczałcie nie zrekompensują wyższej składki zdrowotnej
Osoby zarabiające 10 tys. zł miesięcznie stracą na likwidacji odliczenia składki
zdrowotnej co najmniej 3750 zł. Przy założeniu, że składka nadal będzie
zryczałtowana. Przejście na ryczałt z nową stawką 14 proc., którą proponuje
rząd, pozwoliłoby im natomiast zyskać zaledwie nieco ponad 2 tys. zł. 

Marek KUTARBA

czałtu, został 1 stycznia 2021 r.

wo do opodatkowania ryczał-

podniesiony z 250 tys. zł euro

tem, miałaby powiększyć się o:

rocznie do 2 mln zł euro rocznie.

psychologów, fizjoterapeutów,

Równocześnie obniżono niektó-

tłumaczy, adwokatów, notariuszy,

re stawki ryczałtu oraz poszerzo-

radców prawnych, architektów,

no zakres tzw. wolnych zawodów,

inżynierów budownictwa, rze-

la tych, którzy zarabiają

nia składki zdrowotnej od podat-

które mogą korzystać z tej formy

czoznawców budowlanych, bie-

do 10 tys. zł miesięcznie,

ku. W warunkach obecnego roku

opodatkowania.

głych rewidentów, księgowych,

mam propozycję: zasta-

(w 2022 r. składka na pewno bę-

nówcie się, czy nie lepiej przejść

dzie wyższa niż obecnie) ozna-

na ryczałt. Bo obniżamy staw-

czałoby to dopłacenie dodatko-

ki. Dla wielu zawodów kreatywnych, dla lekarzy czy pielęgnia-

D

agentów

Zmiana stawek

ubezpieczeniowych,

agentów oferujących ubezpie-

Do końca 2020 r. obowiązy-

czenia

wych 3744,19 zł przez każdego

wało siedem stawek ryczał-

rów reasekuracyjnych, brokerów

przedsiębiorcę.

tu: 20 proc., 17 proc., 12,5 proc.,

ubezpieczeniowych, doradców

uzupełniające,

broke-

rek, którzy są na działalności,

Ale rząd chciał także in-

8,5 proc., 5,5 proc., 3 proc. oraz

podatkowych, doradców restruk-

obniżamy stawki z 17 proc. do 14

nej zmiany: aby zamiast skład-

2 proc. Od 1 stycznia 2021 r.

turyzacyjnych, maklerów papie-

proc. Tym, którzy są na stawce 15

ki zryczałtowanej, trzeba było

stawka 20 proc. została obniżo-

rów wartościowych, doradców

proc., np. dla informatyków, ob-

płacić składkę zdrowotną od ca-

na do 17 proc., a stawka 17 proc.

inwestycyjnych, agentów firm in-

niżamy stawki do 12 proc. – po-

łego dochodu. Ktoś z docho-

do 15. Nowa stawka 10 proc. ob-

westycyjnych, rzeczników paten-

wiedział na początku czerwca

dem wynoszącym 10 tys. zł

jęła usługi w zakresie kupna

towych.

premier Mateusz Morawiecki.

miesięcznie (dochód po odli-

i sprzedaży nieruchomości na

Już to, zdaniem premiera,

Jak twierdzi premier, przed-

czeniu ZUS) dziś płaci 381,81 zł

własny rachunek (obecnie nie

miało zachęcać podatników do

siębiorcy o dochodzie na po-

składki zdrowotnej (faktycznie

można płacić w tym przypad-

częstszego wybierania tej formy

ziomie 5–6 tys. zł miesięcznie

zaś 53,03 zł, bo 328,78 zł odli-

ku ryczałtu). Dla najmu pozo-

opodatkowania jako korzystniej-

wyjdą lepiej na zmianach w ska-

cza od podatku). Po zmianie za-

stały stawki 8,5 proc. do 100 tys.

szej. Czy to się jednak opłaca?

li podatkowej, które polegają na

płaciłby już 900 zł. Co prawda

zł przychodu i 12,5 od nadwyżki

Wszystko zależy od indywidual-

podniesieniu do 120 tys. zł pro-

ostatnio mówi się o niższej pod-

ponad ten limit. Nie zmieniła się

nych warunków, na których pro-

gu dochodów między stawkami

wyżce, ale i tak obciążenia z tego

stawka 8,5 proc., ale więcej usług

wadzona jest działalność. A ści-

17 i 32 proc. oraz podniesieniu do

tytułu w przyszłym roku wzro-

może być nią opodatkowanych.

ślej od tego, jak wysokie koszty

30 tys. zł kwoty wolnej. Dla po-

sną dla przedsiębiorców co naj-

Nic się nie zmieniło natomiast

ponosi taki przedsiębiorca.

zostałych ma być opłacalne sko-

mniej dwukrotnie. Stąd propo-

w zakresie stawek 5,5, 3 i 2 proc.

rzystanie ze zmian w ryczałcie.

zycje rządu dotyczące ryczałtu

Do końca 2020 r. z opodatko-

oraz np. ulg na innowacje, które

wania ryczałtem mogły korzys-

W wielu przypadkach ryczałt

mają przedsiębiorcom osłodzić

tać też tylko nieliczne wolne za-

wcale nie okazuje się dla po-

niekorzystne zmiany.

Reklama ryczałtu

Ta zapowiedź związana jest z in-

Nie taki niski

wody, czyli lekarze, lekarze sto-

datników taki opłacalny. Kolej-

nymi planami rządu, na których

Warto też od razu zauważyć,

matolodzy, weterynarze, techni-

ne obniżenie stawek wcale tej

przedsiębiorcy mogą poważnie

że rząd już od ubiegłego roku

cy dentystyczni, felczerzy, po-

sytuacji znacząco nie zmienia.

stracić. Kłopot jest tylko częścio-

pracuje intensywnie nad tym, by

łożne,

tłumacze

Świetnie widać to na przykładzie

wo związany z podatkami. W du-

namówić podatników do prze-

oraz

zakresie

spółki komandytowej prawników.

żym skrócie chodzi bowiem o to,

chodzenia na ryczałt. Już wsku-

świadczenia

edukacyj-

Załóżmy, że spółka ma nieduży

by podnieść przedsiębiorcom

tek ubiegłorocznych zmian mia-

nych polegających na udzie-

przychód, tj. 500 tys. zł, czyli po

składki zdrowotne. Rzecz, która

ło być pod tym względem lepiej.

laniu lekcji na godziny. Od

250 tys. zł na każdego ze wspól-

na pewno jest już przesądzona,

Limit przychodów, do uzyskania

1 stycznia 2022 r. grupa wol-

ników. W takiej sytuacji ma ona

to likwidacja możliwości odlicza-

którego można korzystać z ry-

nych zawodów, które mają pra-

trzy możliwości w zakresie opo-
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INNOWACJE

Rewolucyjna technologia w futbolu
ReSpo.Vision to zdobywająca uznanie wyjątkowa, bazująca na najbardziej
nowoczesnych rozwiązaniach technologia do wszechstronnej analizy meczów
piłkarskich. Stoi za nią polski startup, który zebrał 4,5 mln zł w rundzie
finansowania przeprowadzonej przez fundusz ffVC Tech & Gaming.

F

fot. Totalizator Sportowy

undusz powstał z inicjatywy Totalizatora Sportowego oraz partnerów zarzą-

dzających ffVC przy wsparciu
PFR Ventures oraz Narodowego
Centrum Badań i Rozwoju. Jego
celem są inwestycje w spółki na wczesnym etapie rozwoju,
głównie w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.

Spółki

te

datkowania: może płacić CIT jako

padku na poziomie zbliżonym do

A zatem po ewentualnym

spółka albo PIT lub ryczałt, gdy

stawki liniowej. Gdyby rząd ob-

obniżeniu stawki ryczałtu był-

będą miały m.in. dostęp do sie-

wspólnicy opodatkują się sa-

niżył tę stawkę do 14 proc., ry-

by on faktycznie bardziej opła-

ci kontaktów oraz zasobów To-

modzielnie (nie założą lub roz-

czałt zmalałby jednak do 18 480

calny, a zysk to całe 2040 zł

talizatora Sportowego – w tym

wiążą spółkę). Bez uwzględnia-

zł. Czy byłby bar-

rocznie. Tyle że nie

możliwość testowania wybra-

nia wpływu składek i zakładając

dziej opłacalny niż

rekompensuje

nych

koszty na poziomie 40 proc.,

skala? Tego nie wia-

płacone podatki przypadające

domo. Trudno dziś

na każdego z tych prawników:

przewidzieć, jak na

wersja ze spółką i CIT to w su-

wysokość

mie aż 40 185 zł (uwzględniony

z działalności wpły-

CIT spółki i PIT wspólnika), wer-

nie i czy w ogóle

sja przy rozliczeniu indywidual-

wpłynie nowa kwo-

nym to 28 500 zł przy wyborze

ta wolna.

stawki liniowej i 42 500 zł przy
ryczałcie (a zatem więcej nawet,
gdyby płacony był CIT i PIT).
Weźmy inny przykład, czy-

podatku

Ważny jest
poziom kosztów
Duże

W wielu
przypadkach
ryczałt nie okazuje
się dla podatników
taki opłacalny,
a kolejne obniżenie
stawek wcale tej
sytuacji znacząco
nie zmienia.

znacze-

ma

też

poziom

rozwiązań.

Funduszem

skład-

ffVC Tech & Gaming zarządza

wane do analityki sportowej

Paweł Osterreicher, prezes Re-

ce zdrowotnej. Na-

międzynarodowy zespół ffVC

i oceny występów zawodników

Spo.Vision.

wet gdyby jej nie

posiadający bogate doświad-

oraz do wizualizacji i obliczania

podniesiono,

dziś

czenie w inwestowaniu i wspie-

prawdopodobieństw

poszcze-

ner w funduszu ffVC, zauwa-

pr zedsiębiorca

raniu spółek technologicznych

gólnych zdarzeń i przebiegów

ża, że rynki analityki sportowej

może rocznie odli-

na etapach early stage i growth

gry w przyszłości (co może być

i danych bukmacherskich z ich

czać 3744,19 zł. Jeśli

na całym świecie.

straty

na

Maciej Skarul z kolei, part-

szczególnie cenne dla bran-

przewidywanymi wzrostami po-

odliczenia nie bę-

Na czym polega wyjątko-

ży bukmacherskiej). Rozwiąza-

nad 20 proc. rocznie dają mocne

dzie, pieniądze te

wość rozwiązania ReSpo.Vision?

nie proponowane przez ReSpo.

podstawy do wiary w sukces Re-

trzeba będzie wy-

Wprowadza ono niespotyka-

Vision już teraz budzi zaintere-

Spo.Vision i stojącej za nim za-

łożyć

dodatkowo

ny dotychczas wymiar danych

sowanie. Technologię przetesto-

awansowanej technologii. – Nasz

(o tyle wzrośnie po-

i analityki do futbolu, a w przy-

wał m.in. Paris Saint-Germain.

fundusz kieruje się zasadą smart

datek). A to więcej, niż wyniósł-

szłości może mieć zastosowanie

– Stworzenie naszego sys-

money, a Totalizator Sporto-

by zysk na ryczałcie.

także i w innych dyscyplinach

temu automatycznej akwizycji

wy, z którym stworzyliśmy ffVC

li podatnika, który ma dochód na

nie

poziomie 10 tys. zł miesięcznie

tów danej firmy. W tym sa-

i niewielkie stałe koszty na pozio-

mym przypadku, gdyby koszty

Gdyby natomiast składka

sportu. Odznacza się bowiem

sportowych danych 3D otwie-

Tech&Gaming, może tę ideę re-

mie 1000 zł. W tej sytuacji przy-

były

wyższe,

miała być płacona od docho-

niezwykłą precyzją i szczegó-

ra nowe horyzonty dla analityki

alizować, wspierając ReSpo.Vi-

chody to 132 tys. zł, koszty zaś to

czyli wynosiły 2 tys. zł mie-

du, czyli w tym przypadku od

łowością – łączy kompetencje

danych, ich wizualizacji i predyk-

sion i otwierając spółce wie-

12 tys. zł i dochód 120 tys. zł.

sięcznie, to ryczałt wynosiłby

120 tys. zł (9 proc. od dochodu

computer vision, data science,

cji zdarzeń sportowych. Zamiast

le dróg rozwoju, które bez jego

22

dwukrotnie

stawki

pomniejszonego o składki ZUS),

sztucznej inteligencji i machi-

operować na prostych i wysoko-

udziału mogłyby być dla niej

obecnych zasad podatek liczony

17 proc.) 18 480 zł (według pla-

to strata ta liczona byłaby w ty-

ne learning. Algorytm 60 razy

poziomowych statystykach, jak

niedostępne – zaznacza.

według skali to 25 482 zł. Poda-

nowanej stawki 14 proc.). Poda-

siącach złotych, składka wynosi-

na sekundę sczytuje trójwy-

tek według stawki liniowej 19 proc.

tek według skali to z kolei 21 490

łaby bowiem 10 800 zł (zakłada-

miarowe współrzędne 20 czę-

to 22 800 zł, a ryczałt 22 400 zł.

zł, a według stawki liniowej

jąc, że 120 tys. to dochód już po

ści ciała każdego gracza oraz

Ryczałt jest zatem w tym przy-

20 520 zł.

odliczeniu składek ZUS).

piłki. Dane te są następnie uży-

Dla takich wartości według
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400

zł

(według

kosz-

to

Materiał
przygotowany
we współpracy
z Totalizatorem
Sportowym

podania czy strzały, możemy

Wygląda na to, że stworzona

zejść do poziomu szczegółowej

przez startup technologia zapo-

analizy ruchu zawodników i jego

wiada rewolucję w analizie roz-

wpływu na przebieg gry – mówi

grywek sportowych.
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W poszukiwaniu trwałych przewag konkurencyjnych
Aby wykorzystać wszystkie nasze atuty, musimy poszukiwać trwałych
przewag konkurencyjnych, których źródłem są m.in. innowacje. Ważne,
aby polskie firmy, w których akumulowany jest narodowy kapitał, zwiększały
swoje możliwości, dostarczając na rynek produkty najwyższej jakości.
W ten sposób będziemy w stanie osiągnąć wzrost płac i wejść na ścieżkę
zdrowego wzrostu gospodarczego opartego na inwestycjach w najnowsze
technologie. To może i powinna być także siła naszego eksportu.  Krzysztof BUDKA

teczne, praktyczne rozwiązania.
Podczas tego wydarzenia odbyły się dwie debaty.

Rola czempionów

ki te bowiem mogą generować

Nie ma bowiem co ukrywać, że

popyt na usługi i towary z jed-

w budowaniu innowacyjnej go-

nej strony zaspokajający ich po-

Pierwsza dotyczyła roli pań-

spodarki ważną rolę mogą ode-

trzeby, z drugiej zaś pobudza-

stwa i narodowych czempionów

grać narodowi czempioni, czy-

jący kooperantów do rozwoju

w budowaniu innowacyjnej go-

li spółki z udziałem Skarbu

oferty produktowej. Mogą także

spodarki. Wzięli w niej udział:

Państwa o odpowiedniej ska-

pełnić rolę tzw. smart money,

Zdzisław Sokal – doradca pre-

li i możliwościach. Możliwo-

czyli podmiotów wspierających

zydenta RP, Maciej Makuszew-

ści te powinny być wykorzy-

startupy nie tylko poprzez wej-

ski – dyrektor Biura Strategii

stywane dla dobra wspólnego.

ście kapitałowe, ale także służąc

rzed takim wyzwaniem

cyklu „Gospodarka – inwestycje

łu w nim ekonomistów, przed-

Totalizatora Sportowego, Piotr

Wkład czempionów w budowa-

im wsparciem w takich obsza-

stanie w najbliższych la-

– innowacje. Wyzwania dla Pol-

siębiorców, menedżerów oraz

Palutkiewicz – wiceprezes War-

nie silnej gospodarki może zna-

rach jak zarządzanie czy pozy-

tach cała polska gospo-

ski na najbliższą dekadę” zor-

dziennikarzy i licząc, że będzie

saw Enterprise Institute oraz

leźć odzwierciedlenie m.in. we

skiwanie klientów. Mówił o tym

darka. Dlatego redakcja „Forum

ganizowała 14 czerwca Forum

ono owocnym wkładem intelek-

Piotr Hofman – prezes Grupy

wspieraniu ekosystemu sprzy-

m.in. przedstawiciel Totalizatora

Polskiej Gospodarki” w ramach

Innowacji, zapraszając do udzia-

tualnym i przełoży się na poży-

Inwest.

jającego innowacyjności. Spół-

Sportowego, Maciej Makuszew-

P
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ski. – Fundusze CVC działają w duchu smart money. Chodzi o to, by dawać startupom
nie tylko pieniądze, ale przede
wszystkim kontakty, pomagać
w budowaniu relacji i pokazywać inne sposoby rozwoju niż
tylko poprzez rynek wewnętrzny – zaznaczył dyrektor Biura Strategii Totalizatora Sportowego.
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cy czasem przejmujemy gotowe technologie bądź wspieramy rozwój takich, które naszym
zdaniem mają szanse na sukces
– dodawał.

Nie tędy droga

A jaka jest rola sektora bankowego w budowaniu nowoczesnej, innowacyjnej gospodarki?
– Banki powinny skoncentro-

Wspomniał również o nie-

wać się na tym, co potrafią naj-

zwykle ważnej kwestii men-

lepiej, czyli finansować przed-

talnej. – Musimy intensywnie

siębiorstwa i zapewniać swoim

pracować nad tym, aby w orga-

klientom usługi na odpowied-

nizacjach Skarbu Państwa już od

nim, wysokim poziomie. War-

najniższego szczebla edukować

to natomiast przy okazji tej dys-

pracowników na temat tego, co

kusji podkreślić, że nadmierne
regulowanie i opodatkowywa-

to jest innowacyjność i czym jest
podejmowanie ryzyka. W prze-

Kręgosłupem działania każde-

ciwnym razie ci pracownicy nie

go rządu powinno być stwo-

będą mieli motywacji do współ-

rzenie sektorowi prywatnemu

pracy z innowacyjnymi firma-

jak najlepszego środowiska do

mi czy startupami – zaznaczył

działania. To tam najlepiej roz-

Maciej Makuszewski.

wijają się innowacje. Nie zapominajmy, że siłą gospodarki jest

Siła gospodarki

mała i średnia przedsiębior-

– Podstawowa zasada rozwo-

czość, czyli klasa średnia, której

ju gospodarki? Po pierwsze, nie

tak bardzo w Polsce potrzebuje-

przeszkadzać przedsiębiorcom.

my. Jeśli państwo zdecydowało

To

element:

się już na wspieranie innowa-

fundamentalny

stworzenie

warunków,

cyjności, absolutnie nie powin-

które nie utrudniają działalno-

takich

no tego robić kosztem tej klasy

ści gospodarczej. A drugi ele-

– stwierdził Piotr Palutkiewicz.

Zdaniem doradcy prezydenta RP Zdzisława Sokala
(w środku) bez
silnego rynku
kapitałowego
nie zbudujemy
innowacyjnej
gospodarki.
Obok (z lewej)
Piotr Palutkiewicz – wiceprezes Warsaw
Enterprise Institute.

coraz większą rolę w gospodar-

rem na tym rynku została któ-

ce, co napędzi wzrost PKB o sta-

raś z naszych polskich firm. Jest

bilnych fundamentach – za-

na to duża szansa – dodał.

uważył.

rierą w rozwoju tego sektora

FinTech to przyszłość

w Polsce? – Dostęp do finan-

Podczas drugiego panelu roz-

sowania. Jest on niezwykle po-

mawialiśmy o tym, czy Pol-

trzebny. Co z tego, że ktoś ma

ska ma szansę stać się euro-

bardzo dobry pomysł, skoro do

pejskim centrum FinTech. Do

tego, by firma mogła wybrnąć

udziału w dyskusji zaprosili-

z fazy embrionalnej, potrzeb-

śmy: Włodzimierza Kicińskiego

nych jest 10, a czasem nawet

– wiceprezesa Związku Banków

500 mln zł. Zebrać tak duży

Polskich, Witolda Wilińskiego

kapitał póki co w Polsce jest

– prezesa GPW Tech, Grzego-

ment to zachęcanie do inwe-

Na ważną rzecz zwrócił z ko-

rza Szulika – prezesa polskiego

stycji w innowacje – przyznał

lei uwagę prezes Grupy Inwest,

fintechu Provema oraz naszego

natomiast doradca prezyden-

czyli przedstawiciel polskie-

publicystę i głównego ekono-

ta RP Zdzisław Sokal. W czym

go sektora MŚP, Piotr Hofman.

mistę „Forum Polskiej Gospo-

zdecydowanie zgodził się z nim

– Warto pomyśleć o większym

darki” Kamila Gorala.

wiceprezes Warsaw Enterprise

wykorzystaniu zamówień pu-

– W czasie pandemii nasze

Institute.

blicznych do kreowania popy-

rodzime fintechy wykonały ka-

– Proszę zwrócić uwagę, że

tu na innowacyjne towary lub

wał dobrej roboty. Już wkrót-

te rządy odnoszą sukces, któ-

usługi. Państwo skorzysta wte-

ce zobaczymy kilka rozwiązań,

re stwarzają odpowiednie wa-

dy podwójnie: jako nabywca

które staną się rozwiązaniami

runki przedsiębiorcom, a nie

dostanie wysokiej jakości pro-

globalnymi – zapewnił Grze-

te, które bezpośrednio anga-

dukt, a jako animator innowa-

gorz Szulik. – Chciałbym, żeby

żują się w proces inwestycyjny.

cji sprawi, że będą spełniać one

niebawem światowym pionie-
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Co jest dziś największą ba-

Piotr Hofman (z
lewej) – prezes
Grupy Inwest
i Maciej Makuszewski
– dyrektor Biura
Strategii Totalizatora Sportowego podczas
dyskusji dotyczącej roli
narodowych
czempionów
w budowaniu innowacyjnej gospodarki.

bardzo trudno. I rodzi się pyta-

nie sektora, który odpowiada za

nie, jak przebić ten szklany su-

80 proc. finansowania całej pol-

fit – zaznaczył prezes Provemy.

skiej gospodarki, na pewno nie

Kilka pomysłów ma na to

jest najlepszą metodą do bu-

Wartościo-

dowania nowoczesnego i inno-

wych. O szczegółowych instru-

wacyjnego państwa – stwierdził

mentach, jakimi dysponuje spe-

Włodzimierz Kiciński, wicepre-

cjalnie do tego powołana spółka

zes Związku Banków Polskich.

Giełda

Papierów

GPW Tech, mówił podczas de-

Zachęcamy do obejrzenia

baty jej prezes Witold Wiliński.

relacji z obu paneli w ramach

– W GPW Tech staramy się też

Forum Innowacji. Transmisje do-

współpracować ze startupami

stępne są na portalu FPG24.PL

i na pewno nadal będziemy to

oraz na profilu facebookowym

robić. W ramach tej współpra-

„Forum Polskiej Gospodarki”. 

WYWIAD

Materiał partnera

Nie możemy przespać okresu największego rozwoju innowacji
Rynek FinTech w Polsce ma przed sobą bardzo
dobre perspektywy rozwoju. Tym bardziej
że wspierany jest przez innowacyjną, technologiczną
myśl inżynierską – mówi Grzegorz Szulik,
prezes zarządu polskiego fintechu Provema.

Rozmawiał Robert AZEMBSKI

zacyjnej jest jednym z motorów

Faktem jest, że banki po-

rozwojowych polskiej gospo-

strzegają fintechy jako instytu-

darki. To, co my robimy w na-

cje im zagrażające. Chcę jednak

szej firmie, to wspieranie procesu

uspokoić – tradycyjny bank nie

Jakie najważniejsze wyzwania

weryfikacji klienta przy płatno-

musi obawiać się takiej konku-

stoją przed polskim rynkiem

ściach. Z kolei sektor bankowy

rencji. Przede wszystkim dlate-

FinTech?

może korzystać z rozwiązań fin-

go, że zakres produktów ofero-

Osobiście postrzegam głów-

techowych w procesie weryfika-

wanych przez bank jest znacznie

ne wyzwanie z rozwojem ryn-

Sektor FinTech w Polsce, w tym

my przez pryzmat takich mię-

cji zdolności kredytowej kredy-

szerszy niż ten oferowany przez

ku kryptowalut, które są w Polsce

nasze rodzime firmy, całkiem

dzynarodowych firm jak Revo-

tobiorców hipotecznych z jednej

fintechy. Z tymi ograniczenia-

stosunkowo mało rozpowszech-

dobrze sobie radzą. Gdzie tkwi

lut, której wartość wynosi już 6

strony, a szybszego i prost-

mi kapitałowymi oraz legislacyj-

nione i postrzegane głównie po-

przyczyna sukcesu?

najwyższym poziomie. Klienci
mogą być o to spokojni.

mld dolarów, czy Karna, której

szego udostępniania środków

nymi fintechy nie będą wchodzić

przez pryzmat bitcoina. Tym-

Rzeczywiście, fintechy w Pol-

wartość sięga 30 mld dolarów,

klientom z drugiej. Ten ostat-

w obszary, w których prosperu-

czasem tych walut jest znacznie

sce rozwijają się bardzo do-

to dostrzeżemy skalę produkcji

ni proces bywa skomplikowany,

ją instytucje z licencją bankową,

więcej, a na świecie jest przepro-

brze. Nie działają tylko w sferze

najnowocześniejszych

techno-

wymagane jest przy nim zebra-

czyli np. oferować lokat, kredy-

wadzanych bardzo dużo trans-

bankowości, ale wykonują całe

logii w perspektywie światowej.

nie przez klienta wielu doku-

tów gotówkowych i inwestycyj-

akcji. Są one przy tym dobrze

spektrum bardzo pożytecznych

Oceniam, że obro-

mentów i czasem nie

nych. Jest to więc konkurencja

zabezpieczone, także pod ką-

operacji i działań, np. zajmu-

ty fintechów w Pol-

udaje się zgrać tego

nieco złudna.

tem

ją się weryfikacją klientów lub

sce można szacować

analizą transakcji. Oczywiście

już na setki miliar-

branża FinTech jest branżą, któ-

dów złotych. Rynek

ra dopiero się w Polsce kształ-

ma więc przed sobą

tuje, ale już pokazała, że dys-

bardzo dobre per-

ponuje wysokokwalifikowanymi

spektywy

zasobami kadrowymi. Firmy,

ju. Tym bardziej że

które działają na naszym rynku,

wspierany jest przez

wykształciły – także na drodze

innowacyjną,

praktycznej – pracowników dobrze orientujących się, w jakim

rozwo-

Jako kraj mamy do
powiedzenia sporo
w innowacyjnych
dziedzinach,
które będą
stanowić nie tylko
o technologicznej
przyszłości.

weryfikacji

użytkownika

końcowego. Ważne, by Polska

wszystkiego w czasie z koniecznością

Czy fintechy są bezpieczne

nie przespała okresu najwięk-

wpłacenia

zalicz-

dla klientów? Bo banki za-

szego rozwoju tego rynku, tak-

ki firmie deweloper-

wsze podkreślają, że posiada-

że pod względem technologicz-

skiej. Szybkość ma

ją gwarancje dla depozytów,

nym. Tu istotne znaczenie mają

duże znaczenie i z

więc u nich jest całkowicie bez-

także ukształtowanie się bardziej

pomocą przychodzą

piecznie.

pozytywnego stosunku polskich

Fintechy nie mogą pozy-

instytucji nadzorczych do rynku

finte-

skiwać depozytów i z zasady

kryptowalut oraz próba wytwa-

nologiczną myśl in-

chowe. Upraszcza-

tego nie robią. Instytucje nasze-

rzania dla nich dobrych podstaw

żynierską.

ją cały proces i ob-

go rynku zabezpieczają klien-

w małych, lokalnych inkubatorach

tech-

właśnie inteligentne
rozwiązania

Proszę

obszarze działają. Mamy tu na-

spojrzeć chociażby na koreań-

niżają koszty po stronie zarówno

tów na inne, najnowocześniejsze

technologicznych, z zaangażo-

prawdę bardzo mocne zaplecze

skie spółki technologiczne. Jesz-

klienta, jak i banku, który nie musi

technologicznie sposoby, cho-

waniem w ten proces także świata

ludzkie..

cze 30 lat temu były bardzo sła-

już zatrudniać całej rzeszy anali-

ciaż zarówno w przypadku ryn-

naukowego. Dobrym przykładem

be, teraz to jednak prawdziwe

tyków kredytowych albo przesu-

ku bankowego, jak i fintechów,

jest Uber, który przez wiele lat

Proszę

wielkość

potęgi. Cała światowa gospodar-

wa ich do innych, bardziej kre-

mogą zdarzyć się czasem wpad-

był lekceważony, a przez niektó-

rynku fintechów w Polsce. Jakie

oszacować

ka została zbudowana w oparciu

atywnych zadań.

ki. Wraz jednak z rozwojem ryn-

re państwa wręcz blokowany. Dziś

– w Pana ocenie – ma on per-

o elektronikę wytwarzaną przez

spektywy rozwoju?

koreańskie firmy.

Zostańmy na chwilę przy

ku to ryzyko jest minimalizo-

jego istnienie stało się czymś na-

bankach: czy fintechy rzeczy-

wane, już teraz jest minimalne.

turalnym i potrzebnym. My, jako

wiście stanowią dla nich tak

Zdajemy sobie bowiem dosko-

kraj, nie jesteśmy już w stanie wy-

ży zadać sobie pytanie, czy bie-

W jakich branżach mogą jesz-

dużą konkurencję, jak to się

nale sprawę, że ewentualne ude-

tworzyć takiej sieci, ale mamy do

rzemy pod uwagę także banko-

cze znaleźć zastosowanie roz-

często uważa? Czy też działal-

rzenie w klienta byłoby uderze-

powiedzenia sporo w innych in-

we fintechy. Banki też przecież

wiązania fintechowe?

ność tych firm w jakiś sposób

niem w nas bezpośrednio, w nasz

nowacyjnych dziedzinach, które

uzupełnia działalność stricte

wizerunek. Dlatego przeprowa-

będą stanowić nie tylko o techno-

bankową?

dzamy proces weryfikacji na jak

logicznej przyszłości.

Mówiąc o tym rynku, nale-

zaczynają rozwijać tego rodzaju

Na przykład w branży bu-

działalność. Jeżeli zaś popatrzy-

dowlanej, która oprócz motory-
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Historia igrzysk

Choć reprezentacja Polski oficjalnie po raz
pierwszy wystąpiła w igrzyskach olimpijskich
w 1924 r., warto pamiętać, że nasi rodacy
o sukcesy na olimpijskich arenach walczyli
dużo wcześniej.

W

fot. PKN Orlen

Biało-czerwone ślady olimpijskie
pojawiła się szansa na wy-

medali (284 latem i 22 zimą).

stęp Polaków pod własną fla-

O kolejne krążki od 23 lipca

gą. Cesarstwo Austro-Węgier

powalczą w Tokio przy wspar-

pozwoliło wystąpić Węgrom

ciu PKN ORLEN. Koncern od

w barwach własnej reprezenta-

2017 r. jest sponsorem strate-

cji. Doszło do tego, że Madzia-

gicznym

rzy w klasyfikacji medalowej

Olimpijskiego, Polskiej Repre-

Polskiego

Komitetu

lipcu w Tokio rozpocz-

urodzony w 1867 r. w Warszawie

wyprzedzili m.in. Austriaków.

zentacji Olimpijskiej i Polskiego

ną się XXXII Letnie

Julian Michaux, wnuk powstańca

Z podobnej jak Węgrzy okazji

Ruchu Olimpijskiego. W stycz-

Igrzyska Olimpijskie.

listopadowego. Michaux był na-

chcieli skorzystać polscy spor-

niu tego roku umowa zosta-

To już 125 lat historii, w której

uczycielem szermierki (specjali-

towcy

tereny

ła przedłużona o kolejne cztery

zamieszkujący

sportowcy rywalizują o meda-

zował się w szabli) i w zasadzie

należące do austriackiego za-

lata. – Dzięki wsparciu i zaan-

le olimpijskie w erze nowożyt-

jako „profesjonalista” nie powi-

boru. Mimo poparcia ze stro-

gażowaniu

nej. Od samego niemal począt-

nien brać udziału w igrzyskach,

ny węgierskiej nie otrzymali od

gicznego możemy realizować

ku byli (i do dziś są) wśród nich

rywalizacja w których zarezer-

władz cesarstwa zgody. Z tego

nasze główne zadanie: zapew-

nasi rodacy, choć w trakcie roz-

wowana była wtedy dla ama-

powodu na igrzyska nie poje-

nić Polskiej Reprezentacji Olim-

grywania

pierwszych

torów. Jednak w 1900 r. w Pary-

chał jeden z najwybitniejszych

pijskiej udział w najważniejszej

olimpiad Polski nie było na po-

żu w szermierce zorganizowano

polskich sportowców tamtych

sportowej imprezie świata. PKN

litycznej mapie świata.

osobne turnieje olimpijskie: dla

czasów, czyli Tadeusz Kuchar.

ORLEN ma ogromny wkład

Nie chciał reprezentować au-

w każdy olimpijski medal, budo-

striackiej kadry.

wanie narodowej dumy i wspól-

pięciu

amatorów i tzw. mistrzów. Mia-

Mistrz szabli

ło to zachęcić najlepszych na

kich. Blisko wywalczenia me-

gich igrzysk (w Amsterdamie) Reprezenta-

igrzy-

świecie do zwrócenia uwagi na

dalu był ten drugi, jednak przy

ska odbyły się w 1896 r. w Ate-

zawody. Michaux wziął udział

nach, kiedy sytuacja politycz-

jako mistrz. Reprezentował Ce-

na na świecie nie przypominała

sarstwo Rosyjskie, rywalizację

tej dzisiejszej. Niepodległość

kończąc na 5. miejscu. A żeby

306

ostatnim skoku popełnił błąd

olimpijskich

został przygnieciony przez ko-

odzyskaliśmy

póź-

nie było żadnych wątpliwo-

niej. W 1920 r. w Antwerpii re-

ści, że jest Polakiem, po odzy-

da wstać i ukończyć przejazd,

prezentacja Polski miała oficjal-

skaniu

jednak po przekroczeniu mety

nie zadebiutować na igrzyskach.

nił nazwisko na Miszo i wstąpił

Na przeszkodzie stanęła jed-

do Wojska Polskiego. Po śmierci

nak

w 1925 r. został pochowany na

medali
(licząc
igrzyska
zimowe
i letnie)
wywalczyli
dotychczas
sportowcy
reprezentujący biało-czerwone
barwy.

nia. Rómmel zdołał co praw-

cja Polski podprzywiózł brązowy medal.
czas ceremonii
otwarcia LetSkok na medal
nich Igrzysk
A kto był pierwszym Pola- Olimpijskich
kiem, który wywalczył olimpijski w Londynie
krążek? To prawdopodobnie Je- w 2012 r.

Pierwsze

nowożytne

wojna

Debiut

22

z

został

lata

bolszewikami.
więc

przesu-

niepodległości

zmie-

Powązkach.

nięty o cztery lata. Po raz pierw-

Pod rosyjską flagą 12 lat

szy pod biało-czerwoną fla-

później na igrzyskach w Sztok-

gą polscy sportowcy wystąpili

holmie wystąpiło dwóch innych

w 1924 r. – najpierw podczas zi-

naszych rodaków: Sergiusz Za-

mowych igrzysk w Chamonix,

horski urodzony w Żytomierzu

a następnie latem w Paryżu.

oraz Karol Rómmel (Karol von

i to na tyle pechowo, że skończyło się upadkiem, w którym

strate-

Oficjalnie swoją reprezen-

noty oraz szerzenie olimpijskich

tację olimpijską wystawiliśmy

wartości – nie ukrywa Andrzej

dopiero 12 lat później, czyli na

Kraśnicki, prezes Polskiego Ko-

igrzyska w 1924 r. Do Chamonix

mitetu Olimpijskiego.

na ich zimową część pojecha-

Ze wsparcia PKN ORLEN ko-

ło siedmiu zawodników, a latem

rzystają też sportowcy, za któ-

rzy Gajdzik. Sytuacja miała miej-

do Paryża 64 plus jedna spor-

rych w lipcu i sierpniu będziemy

sce w 1908 r. w Londynie. Gaj-

tsmenka (Wanda Dubieńska). To

trzymać kciuki. To m.in. nasi zna-

zasłabł i trafił do szpitala. Tam

dzik zdobył tam brąz w skokach

we francuskiej stolicy jako Polska

komici lekkoatleci: Anita Wło-

odwiedził go obserwujący za-

do wody z trzymetrowej tram-

zdobyliśmy pierwsze olimpijskie

darczyk, Maria Andrejczyk, Ewa

wody król Gustaw V, który, bę-

poliny. Imię i nazwisko jak naj-

krążki: srebro w kolarskim wy-

Swoboda, Marcin Lewandow-

dąc pod wrażeniem wytrwało-

bardziej polskie, choć zawodnik

ścigu torowym oraz brąz w jeź-

ski, Piotr Lisek, Paweł Fajdek, czy

ści polskiego jeźdźca, wręczył

urodził się w Chicago i podczas

dzieckim konkursie skoków.

Paweł Wiesiołek, a także dwu-

mu kopię złotego medalu olim-

wspomnianych igrzysk repre-

pijskiego.

zentował barwy USA. Był sy-

Po kolejne krążki

krotna wicemistrzyni olimpijska
w kolarstwie szosowym Maja

Od tego czasu polscy sportow-

Włoszczowska, czy mistrzowska

szyli za ocean w poszukiwaniu

cy wywalczyli w biało-czerwo-

drużyna naszych siatkarzy pod

lepszego życia.

nych barwach 306 olimpijskich

wodzą Vitala Heynena.

Co warte podkreślenia, nie

nem imigrantów, którzy wyru-

był to ostatni olimpijski występ
tego zawodnika. W 1924 i 1928 r.

A kim był pierwszy Polak

Rummel) z Grodna. Obaj star-

występował już w biało-czer-

Wróćmy do igrzysk w Sztok-

biorący udział w igrzyskach? To

towali w zawodach jeździec-

wonych barwach, a z tych dru-

holmie. W ich trakcie (rok 1912)
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Polski hit eksportowy

Sektor mleczarski w dobie pandemii
Pandemia nie zachwiała stabilnością sektora
mleczarskiego w Polsce. Wszystko wskazuje na to,
że rok 2021 będzie jedenastym z rzędu, w którym
krajowi producenci zwiększą wskaźniki produkcyjne.

Robert KUJAWA

nym z polskich hitów eksporto-

szym kraju wzrósł o 2 proc.

Środka aż o 70 proc. więcej

wzrost produkcji (rok do roku)

wych na rynek chiński.

względem

wcześniej-

mleka niż rok wcześniej. Chiń-

o 1,7 proc. To dobry wynik przy

szego i osiągnął 12 mld litrów.

czycy chętnie kupują nie tylko

jednoczesnych spadkach Nie-

Pandemia COVID-19 nie za-

roku

chwiała stabilnością sektora

Wszystko wskazu-

mleko, bo również

miec (o 1,1 proc.) i Francji (o 1,4

mleczarskiego w Polsce. Utrzy-

je na to, że rok 2021

serwatkę i sery.

proc.).

mujący się wysoki popyt na

będzie jedenastym

ubiegłym roku świa-

(o 1,9 proc.) oraz Polskę (o 0,2

rynku krajowym pozwolił rol-

z rzędu, w którym

towa produkcja mle-

proc.). Ograniczenie pogłowia

nikom uzyskiwać zadowalające

krajowi producenci

ka wyniosła ponad

w naszym kraju o zaledwie 0,2

ceny za dostarczany produkt.

zwiększą wskaźniki

860 mln ton. Aż 27 proc., czy-

proc. pozwoliło nam na utrzy-

Nawet pomimo koronakryzy-

produkcyjne.

li 229 mln ton, to mleko po-

manie trzeciej pozycji na ryn-

su średnie ceny mleka w Polsce

chodzące z europejskich go-

ku wspólnotowym. Dziś Pol-

w 2020 r. zbliżyły się do rekor-

spodarstw. Czyni to Europę

skę pod względem liczebności

dów sprzed trzech lat, kiedy za

drugim największym – za-

zwierząt (2,2 mln krów) wy-

litr płacono 1,37 zł.

raz po Azji (42 proc. rynku) –

przedzają tylko Francja – 3,4

dostawcą mleka na świecie.

mln i Niemcy – 4 mln.

W

Rynek mleka w Polsce zy-

Chiński boom

Rok 2020 był także absolutnie rekordowy

Rok 2020 był
absolutnie
rekordowy pod
względem eksportu
polskiego mleka na
największy rynek
konsumencki świata,
czyli do Chin.

pod

Już dziś produk-

Najwyższą dynamikę wzro-

ty mleczarskie od-

stu, w stosunku do analogicz-

powiadają

nego

za

39

odnotowała jednak Irlandia –

n o -sp oży wc zy c h

13,5 proc.

z

kraju.

Wzrost produkcji o 3,3 proc.

Poza jakością kra-

naszego

w kwietniu – względem kwiet-

jowi dostawcy wy-

nia 2020 r. – odnotowały także

grywają z konku-

Stany Zjednoczone, należące

rencją atrakcyjnym

do czołowych rynków mleczar-

skuje także na wydajnej ba-

względem rozwo-

zie paszowej. Dobre zbiory

ju eksportu polskiego mleka na

stosunkiem ceny do standardu

ważny sektor w Unii Europej-

bie także rynku produktów

pasz objętościowych sprawiły,

największy rynek konsumenc-

produktów.

skiej, w Polsce i na świecie?

mleczarskich. Rodzimi rolni-

że w 2020 r. skup mleka w na-

ki świata, czyli do Chin. Pol-

analityków

Komi-

Na Ukrainie z kolei w pierwszych czterech miesiącach br.

spółdzielczości rolnej na krajo-

wyprodukowano 2 mln 519,3

wym rynku mleczarskim także

tys. ton mleka (o 5,2 proc. mniej

pod wzglę-

może wpłynąć pozytywnie na

w porównaniu z rokiem ubie-

dem eks-

stabilizację eksportu do Chin

głym). Mimo spadku produkcji

we

Wspólnocie

scy rolnicy wysłali do Państwa

Pielęgnowanie

skich świata.

rozwoju

cy zajmują siódmą pozycję

sji Europejskiej w 2020 r. wo-

poprze-

tu artykułów rol-

Nasz kraj dobrze radzi so-

Zdaniem

roku

dzającego, w marcu w Europie

W jakiej sytuacji jest dziś ten

Silna pozycja Polski

okresu

proc. ogółu ekspor-

lumen produkcji mleka w całej

portu ma-

oraz otwieranie wciąż nowych

sektor mleczarski w tym kraju

Wspólnocie mógł odnotować

sła na rynki

kierunków pozaunijnych. Ro-

nie stracił jednak na znaczeniu.

wzrost nawet o 1,3 proc. w po-

p oz a u n ij n e ,

dzimi mleczarze już planują

równaniu z rokiem 2019. Ozna-

czwartą pozy-

kolejne misje gospodarcze.

czałoby to, że unijni rolnicy wy-

cję w eksporcie

produkowali aż 154 mln litrów

odtłuszczo-

mleka, a więc około 67 proc.

nego

Zwyżki notują światowi liderzy.

1,5-proc. wzrost w 2020 r. Aż

ogółu mleka na Starym Konty-

w proszku i siód-

Nowa Zelandia w samym tyl-

7,3-proc. wzrost sprzedaży za-

nencie i – co szczególnie istot-

mą w sprzeda-

ko kwietniu 2021 r. zanotowa-

granicznej odnotowała w ostat-

ne – 18 proc. mleka wyprodu-

ży

zagranicznej

ła wzrost produkcji mleka – rok

nich 12 miesiącach Australia,

kowanego w gospodarstwach

serów. Rokrocznie

do roku – na poziomie niemal 12

ale rekordzistą pozostają Stany

na całym globie.

rozwijane wskaźniki

proc. Ostatni rok to także 2-proc.

Zjednoczone, które zwiększyły

mleka

Co słychać u konkurencji?

Wskaźniki produkcyjne mają
swoje przełożenie na eksport.
I tak na przykład Nowa Zelandia odnotowała w tym obszarze

każą myśleć z opty-

zwyżka w Australii, choć eks-

rok do roku eksport o 10,4 proc.

mleka w Unii Europejskiej wy-

mizmem o przyszło-

perci spodziewają się, że utrzy-

Na tym tle Unia Europej-

stępuje w czasie, gdy kurczy

ści – tym bardziej

manie takiej dynamiki w całym

ska wypada blado, choć sta-

się pogłowie krów. Spadki po-

że kierunki rozwoju

roku 2021 będzie trudne.

bilnie – ze wzrostem eksportu

głowia w tym obszarze dotknę-

obierane są ambitnie.

W Unii Europejskiej Pol-

ły Niemcy (o 2,4 proc.), Francję

Mleko jest bowiem jed-

ska zanotowała w marcu br.

Co ciekawe, wzrost produkcji
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na poziomie 2,4 proc. w okresie
ostatnich 12 miesięcy.
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Servaas Storm

Czy istnieje jeden właś ciwy model gospodarczy?
O modelach makroekonomicznych i sytuacji gospodarczej na świecie
rozmawiamy z Servaasem Stormem, holenderskim ekonomistą
zajmującym się m.in. postępem technologicznym, wzrostem gospodarczym
i finansami. W 1992 r. Storm uzyskał doktorat z ekonomii obroniony
na Uniwersytecie Erazma w Rotterdamie.
Rozmawiał Kamil GORAL

Jeśli rynki obligacji nie są w sta-

deł oraz wymieniając nasze

w gospodarce, w którym agenci

nie przewidzieć inflacji, w jaki

poglądy między sobą, docho-

nie mają do czynienia z niepew-

sposób związki zawodowe, fir-

dzimy do tymczasowego spoj-

nością.

my, czy konsumenci mają ją

rzenia na przyszłość (np. przy-

To twierdzenie jest błęd-

z powodzeniem przewidywać?

szła inflacja). Po pojawieniu się

ne pod wieloma względami. Po

Odpowiedź brzmi: nie mogą.

nowych informacji, które zabu-

pierwsze, dlaczego te mikro-

W makroekonomii dominu-

Jednym z kluczowych powodów

rzają nasz wcześniejszy pogląd,

podstawy miałyby ograniczać

się tym rozsądnym podejściem

u podstaw REH nie są rozsąd-

jest to, że agenci nie znają „wła-

aktualizujemy i zmieniamy na-

się do optymalizacji zachowań?

je podejście tzw. REH, czyli hi-

w sposób skrajny. Zakłada-

ne. Co gorsza, one są błędne. Po

ściwego” modelu gospodarki –

sze oczekiwania. Kluczową kwe-

Nie ma dobrego teoretyczne-

poteza racjonalnych oczeki-

ją (moim zdaniem błędnie) nie

pierwsze, nie znamy i nie mo-

żeby było jasne, nawet ekono-

stią jest to, że zachowanie jest

go lub empirycznego powodu,

wań. Czy jest to – według Pana

tylko, że oczekiwania mają wy-

żemy znać wszystkich możli-

miści go nie znają.

wybiegające w przyszłość, ale

dla którego tak musi być. Jest

– uzasadnione i jaka jest tego

biegać w przyszłość, ale także,

wych przyszłych stanów świa-

w sposób zdeterminowany spo-

to wybór ideologiczny. Po dru-

główna przyczyna?

łecznie – a uczenie się i adapta-

gie, założenie, że wyniki makro

cja mają fundamen-

można zredukować do mikro-

talne znaczenie dla

zachowań, jest redukcjonistycz-

tego, jak budujemy

ne. W rzeczywistości wyników

że wszystkie możliwe przyszłe

ta. Wystarczy wrócić do grudnia

Jeśli nie REH, to co? Wiemy, że

Hipoteza racjonalnych ocze-

stany świata są znane dzisiaj.

2019 r. i spróbować sobie przy-

istnieje co najmniej

kiwań zyskała na znaczeniu

Oznacza to, że agenci wiedzą,

pomnieć, co wtedy myśleliśmy

kilka

w odpowiedzi na niepowodze-

jak działa gospodarka. Jest to

o tym, jak będzie wyglądał rok

Może w takim razie

nie istniejących modeli makro-

tzw. „perfekcyjne przewidywa-

2020. Nikt nie spodziewał się

jedna z nich?

ekonometrycznych

Tinberge-

nie”. Korzystając z tych dwóch

koszmaru związanego z pande-

na-Kleina, w celu wyjaśnienia

założeń, ekonomiści głównego

mią COVID-19. Żyjemy w sta-

na alternatywa musi

zjawiska stagflacji mającej miej-

nurtu mogą zastosować techniki

nie niepewności (jak podkreśla-

zaczynać

alternatyw.

Każda

rozsądsię

od

sce w latach 70. Milton Fried-

dynamicznej optymalizacji mię-

ją Frank Knight i John Maynard

uznania, że przy-

man skrytykował te modele za

dzyokresowej dla działań eko-

Keynes) i dlatego nie może-

szłość jest w rze-

to, że mają adaptacyjne (wy-

nomicznych podmiotów – po-

my poznać przyszłości. Istnieją

czywistości niepew-

biegające wstecz) oczekiwania,

nieważ w końcu gdybyś

znane jak i nieznane niewiado-

na, że prawdziwy

a nie oczekiwania wybiegają-

znał wszystkie moż-

ce w przyszłość, które, jak twier-

liwe przyszłe wy-

dził, są bardziej „racjonalne”.
Gdyby związki zawodowe spo-

me. Pierwsze założenie jest

model

nasze oczekiwania.

makroekonomicznych nie można zredukować do decyzji mikro,

W jednym z arty-

ponieważ interakcje mikroeko-

kułów

skrytyko-

nomiczne pomiędzy podmio-

wał Pan modele

tami generują efekty synergii

DSGE (dynamicz-

(suma jest większa niż poszcze-

ne

stochastyczne

gólne części), a także dlatego,

modele równowa-

że na mikrodecyzje często ma

gospodar-

gi ogólnej). Jakie

wpływ rozwój sytuacji makro-

nieznany,

są ich największe

ekonomicznej. Teoretycznie tzw.

błędne, w efekcie cze-

ki

darzenia w two-

go błędnym także sta-

a wiele z tego, co robimy, jest

im życiu, byłbyś

je się drugie założenie:

zdeterminowane naszymi sto-

We wspomnianym artyku-

-Mantela-Debreu z lat 70. sta-

dziewały się wzrostu cen ropy

w stanie podjąć

z powodu niepewno-

sunkami społecznymi. Jak pod-

le wymieniłem 10 większych

nowi matematyczny dowód na

i energii w następnym roku, wy-

te decyzje, któ-

ści możemy się mylić

kreślał Keynes, oczekiwania są

problemów z modelami DSGE.

to, że zagregowanych wyników

negocjowałyby wyższe płace

re przyniosą ci

przez długi czas i wiele

konstruowane społecznie, po-

Wyjaśniłem już, dlaczego REH

nie można przypisać decyzjom

nominalne, aby chronić realne

możliwie

razy. Na przykład ryn-

nieważ wszyscy mamy do czy-

się myli i to była jedna z tych

mikroekonomicznym. Twierdze-

płace swoich pracowników. Nie-

lepszy rezultat.

ki obligacji nie są dobre

nienia z niewiadomymi, zarów-

10 wad. Nie będę powtarzał

nie modelujących DSGE, że ma-

w przewidywaniu inflacji.

no znanymi, jak i nieznanymi.

wszystkich pozostałych dzie-

kromodele powinny być wypro-

naj-

jest

Problem w tym,
że dwa założenia
leżące u podstaw
hipotezy
racjonalnych
przewidywań, nie są
rozsądne. Co gorsza,
są błędne.
wady?

twierdzenie

Sonnenscheina-

wątpliwie rozsądne jest założe-

Problem w tym,

nie, że związki zawodowe, fir-

że te dwa założe-

W związku z tym przygląda-

więciu problemów. Pozwolę so-

wadzane z mikrofundamentów,

my i konsumenci mają patrzeć

nia

my się wiarygodnym, szanowa-

bie przytoczyć dwa z nich. Po

jest zatem nienaukowe i niepro-

w przyszłość, natomiast ich

nym źródłom opinii eksperckich

pierwsze, twórcy DSGE twierdzą,

duktywne – należy je odrzucić.

oczekiwania co do niej mają

w gazetach, raportach rządo-

że makromodele powinny opie-

Po drugie, modele DSGE to

znaczenie dla ich dzisiej-

wych, raportach Międzynaro-

rać się na mikrofundamentach

modele barterowych (niepie-

szych

dowego Funduszu Walutowego

– zaś te mikropodstawy muszą

niężnych)

darczych. Jednak zwo-

itp. Następnie zbierając i prze-

wywodzić się z neoklasycznego

dzy agentami. W większości

lennicy REH kierują

twarzając informacje z tych źró-

zachowania optymalizacyjnego

przypadków pieniądze nie są

decyzji

gospo-
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leżące

transakcji

pomię-
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WYWIAD

uwzględniane w tych modelach,

Niektóre z nich, o których wspo-

tyczne skutki Sars-COV-2 są

a jeśli są uwzględniane, odgry-

minam w moim artykule, to:

spowodowane wcześniejszymi

wają drugorzędną rolę w anali-

strukturalistyczna

makroeko-

słabościami w zakresie zdro-

zie. Jest to niezwykłe, ponieważ

nomia Lance Taylora, makromo-

wia, nierównościami i brakiem

żyjemy w gospodarkach pro-

dele typu stock-flow consistent

bezpieczeństwa. W odpowie-

dukcji pieniężnej, w których pie-

(SFC) Godley-Lavoie oraz no-

dzi na kryzys zdrowotny kra-

niądz odgrywa fundamental-

woczesne modele makroekono-

je zwiększyły wydatki, a kwe-

ną, centralną rolę. Oznacza to,

metryczne Ray Faira.

stia oszczędności fiskalnych nie

że modele DSGE pomijają dużą

wydają się już dominującą. Mię-

część działania i dlatego nie

Trwa kryzys spowodowany

dzynarodowy Fundusz Waluto-

mogą wyjaśniać rzeczywistego

pandemią COVID-19. Czy uwa-

wy i OECD wzywają do wprowa-

świata, w którym zmiany mone-

ża Pan, że myśl ekonomiczna

dzenia nowych reguł fiskalnych,

tarne często destabilizują real-

może znaleźć skuteczne roz-

a banki centralne po raz kolej-

ną gospodarkę. Podejście DSGE

wiązanie tego problemu?

ny powróciły do nadzwyczaj-

jest tak wąskie, że według wła-

Nie,

przynaj-

snych założeń jest bezużytecz-

mniej

obecna

ne do analizy i tworzenia poli-

myśl

ekonomicz-

tyki.

na nie może przynieść

rozwiąza-

Skoro ten rodzaj modelowania

nia, ponieważ jest

ma wady, to jaka jest alterna-

częścią

tywa?

mu. Proszę zapo-

We wspomnianym wcześniej

proble-

znać się z moim ar-

nych

Nie oczekuję
fundamentalnych
zmian
w perspektywach
polityki czy
makroekonomii.
Mówi się już
więcej o rosnącej
inflacji i zadłużeniu
publicznym.

interwencji

monetarnych.

Py-

tanie brzmi, czy te
zmiany będą trwały po zakończeniu
kryzysu

zdrowot-

nego. Nie oczekuję fundamentalnych
zmian w perspek-

artykule dotyczącym DSGE wy-

tykułem:

mieniam pięć lub sześć alter-

w w w.inetecono-

natyw. Istnieje wiele alterna-

mics.org/research/

tywnych modeli i podejść do

research-papers/

modelowania, które działają le-

lessons-for-the-

piej w zakresie analizy ekono-

-age-of-consequ-

micznej i analizy polityki niż

ences-covid-19-and-the-ma-

daje mi się prawdopodobne,

modele DSGE. Twierdzenie, że

croeconomy.

Makroekonomia

że kiedy minie strach zdrowot-

„nie ma alternatyw”, jest bardzo

oparta o DSGE zawsze pod-

ny, wszystko wróci do „normal-

przydatnym trikiem retorycz-

kreślała surowość fiskalną (re-

ności” (co nie jest normalne,

nym stosowanym przez mo-

guły fiskalne), cel inflacyjny

jak argumentuję w drugim ar-

delujących DSGE, aby uciszyć

(poprzez politykę monetarną)

tykule). Tak więc makropolity-

osoby spoza głównego nurtu

i reformy strukturalne (deregu-

ki typu awaryjnego keynesizmu

i wywołać przekonanie, że skoro

lację rynku pracy) jako kluczowe

pomogły nam poradzić sobie

nie ma alternatywy dla mode-

składniki zdrowej polityki makro

z kryzysem zdrowotnym, ale

li DSGE, musimy je dalej ulep-

– i te składniki były odpowie-

(jak stało się po krachu finanso-

szać i że jest to jedyna droga

dzialne za gwałtownie rosną-

wym z 2008 r.) najprawdopo-

naprzód. Chodzi mi o to, że mo-

ce nierówności w krajach OECD,

dobniej makroekonomiści po-

dele DSGE to ślepa uliczka. Nie-

większą niepewność zatrudnie-

wrócą do swojego normalnego

zależnie od tego, ile czasu i wy-

nia i cięcia kosztów infrastruk-

sposobu myślenia, który – nie-

siłku poświęcimy na te modele,

tury i polityki zdrowia publicz-

stety – opiera się o te nieszczę-

jest to czas stracony. Można by-

nego. W rezultacie kraje OECD

sne modele DSGE, które moim

łoby go poświęcić na dalszy

były źle przygotowane na CO-

zdaniem są zawodową kompro-

rozwój istniejących alternatyw.

VID-19, a w wielu z nich drama-

mitacją.
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https://

tywach polityki czy
makroekonomii.
Mówi się już więcej o rosnącej inflacji i zadłużeniu
publicznym – i wy-

INWESTYCJE

Duzi dla małych
– hasło wciąż
aktualne

J

Perspektywiczny projekt

Już od ponad 25 lat Specjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIELEC,
zarządzana przez Agencję Rozwoju Przemysłu, nakręca polski biznes.
To pierwszy tego typu projekt, który skutecznie odpowiedział na negatywne
skutki transformacji ustrojowej i nadał naszej gospodarce impuls rozwojowy.

S

pecjalna Strefa Ekonomiczna EURO-PARK MIE-

ednym z kluczowych zagadnień, z którymi będzie-

sie, ale trzeba umiejętnie je wdrażać. My, w Grupie In-

my musieli się zmierzyć w Polsce w najbliższych

west, której jestem prezesem i założycielem, potrzebne

w 1995 r. jako pierwszą w Polsce.

latach, jest kwestia podniesienia innowacyjności na-

kompetencje w tej sferze budujemy od lat i widzimy, że

Jej obszar obejmuje 19 powiatów

przynosi to oczekiwane efekty.

w woj. podkarpackim, dwa mia-

szej gospodarki. Żyjemy w kraju o dużym potencjale
i możliwościach. Mamy wykształcone społeczeństwo,

Od lat też w ramach tego typu dyskusji przypominam

fot. Darek Delmanowicz/PAP

Piotr
Hofman

FELIETON

LEC została

utworzona

sta na prawach powiatu: Krosno

wiele talentów i małych, dynamicznie rozwijających się

hasło, które jest niezwykle ważne w kontekście współ-

i Rzeszów oraz cztery powia-

firm. Dysponujemy niezłym położeniem geograficz-

pracy czempionów z sektorem MŚP – „duzi dla małych”.

ty w woj. lubelskim i miasto Lu-

nym i coraz lepszą infrastrukturą komunikacyjną. Aby

Wkład tych dużych, czyli czempionów, w budowanie sil-

blin. Od 2018 r. Agencja Rozwoju

wykorzystać te atuty, musimy poszukiwać trwałych

nej gospodarki może znaleźć odzwierciedlenie m.in. we

Przemysłu SA, jako zarządza-

przewag konkurencyjnych, których źródłem są właśnie

wspieraniu ekosystemu sprzyjającego innowacyjności.

jący SSE EURO-PARK MIELEC,

Spółki te mogą generować popyt na

realizuje na przypisanym ob-

cja „EURO-PARK MIELEC – od tra-

wy rozwoju na kolejne lata. Dziś

usługi i towary z jednej strony zaspo-

szarze rządowy program „Pol-

dycji po Przemysł 4.0”. Uczest-

celem jest kontynuacja tej mi-

kajający ich potrzeby, z drugiej pobu-

ska Strefa Inwestycji”, w ramach

nicy rozmawiali o doświadcze-

sji i dalsze tworzenie pozytyw-

dzający kooperantów do rozwoju ofer-

którego przedsiębiorcy mogą

niach z minionego ćwierćwiecza

nych perspektyw: dla przemy-

ty produktowej. Mogą też pełnić rolę

uzyskać zwolnienie z podatku

i o przyszłości strefy. Z tej okazji

słu, dla pracowników, ale także

podmiotów wspierających istnieją-

dochodowego na podstawie wy-

specjalne słowo do uczestników

dla inwestorów – przyznał Ceza-

ce już firmy, jak również startupy nie

danej decyzji o wsparciu.

skierował prezes Rady Ministrów:

riusz Lesisz, prezes Agencji Roz-

innowacje.
To jeden z powodów, dla których
w połowie czerwca redakcja „Forum
Polskiej Gospodarki” w ramach cyklu
„Gospodarka – inwestycje – innowacje. Wyzwania dla Polski na najbliższą dekadę” zorganizowała Forum
Innowacji. Jak podali organizatorzy: „liczymy, że będzie ono owocnym wkładem intelektualnym i przełoży się na pożyteczne i praktyczne
rozwiązania”. Miałem przyjemność
uczestniczyć w tym wydarzeniu w roli
jednego z panelistów w dyskusji na

Duże spółki
mają możliwości
i potencjał, by
wspomóc małe
i średnie firmy
w rozwoju. Taka
współpraca
musi się jednak
odbywać
w modelu win-win.

tylko poprzez wejście kapitałowe, ale

Od początku strefa cieszyła

„Nie ulega wątpliwości, że pomieleckiej

woju Przemysłu S.A.

także służąc im wsparciem w takich

się zainteresowaniem zarówno ze

wstanie

specjalnej

Poprzedni rok, z powodu

obszarach jak zarządzanie czy pozy-

strony firm polskich, jak i inwe-

strefy ekonomicznej – pierwszej

pandemii COVID-19, był nie-

skiwanie klientów.

storów zagranicznych. Przez po-

w Polsce – było pionierskim pro-

zwykle trudny dla wszystkich

Generalnie chodzi o to, aby zbu-

nad 25 lat powstało tu ok. 36 tys.

jektem, którego sukces zapisał

przedsiębiorców. Mimo to SSE

dować symbiotyczny system, w któ-

miejsc pracy, a suma zrealizowa-

się w najnowszej historii gospo-

EURO-PARK MIELEC zakończy-

rym kooperacja i realizacja wspólnych

nych nakładów inwestycyjnych

darczej naszego kraju. Obecnie

ła go z dobrym wynikiem 26 de-

przedsięwzięć służyć będzie wzmoc-

przekroczyła 12 mld zł. Flagową

z dumą możemy powiedzieć, że

cyzji o wsparciu na rozwój dzia-

czempionów w budowaniu innowacyjnej gospodar-

nieniu dużych polskich firm i jednocześnie przyczyni

branżą jest lotnictwo – w Mielcu

powstanie 36 tysięcy miejsc pra-

łalności. Udany był też pierwszy

ki (w drugiej części wydarzenia inni goście dyskutowali

się do wzrostu tych mniejszych. Całościowo zaś pożytek

działają najwięksi potentaci glo-

cy oraz przeznaczenie na inwe-

kwartał

o tym, czy Polska ma szansę stać się europejskim cen-

odniosą z tego wszyscy – przedsiębiorcy i konsumen-

balni z branży, a lotnicze firmy

stycje prawie 12 miliardów zło-

11 decyzji o wsparciu przedsię-

trum FinTech). Jako przedstawiciel polskiego sektora

ci. Efektem powinien być wzrost konkurencyjności naszej

strefowe to najwięksi członkowie

tych w ciągu 25 lat działalności

biorcom na rozwój działalności

MŚP podkreśliłem, że nie tylko duże spółki z udziałem

gospodarki oraz wyższe wynagrodzenia pracowników.

klastra Dolina Lotnicza. Oprócz

Strefy są potwierdzeniem celno-

– aż 8 z nich otrzymali nowi in-

tego dynamicznie rozwijają się

ści obranego kierunku” – napisał

westorzy.

też firmy z branż: motoryzacyj-

premier Mateusz Morawiecki.

temat roli państwa i narodowych

Skarbu Państwa, ale również polskie prywatne firmy

Krótko mówiąc, hasło „duzi dla małych” jest dziś wy-

z tego sektora starają się patrzeć na innowacje szero-

jątkowo aktualne. Duże spółki z udziałem Skarbu Pań-

ko, widzą potencjał do aktywności w tym obszarze, za-

stwa mają możliwości i potencjał, by wspomóc małe

równo jeśli chodzi o ofertę produktową, menadżerską,

i średnie firmy w rozwoju. Taka współpraca musi się jed-

jak i eksportową, a także w miarę możliwości inwestu-

nak odbywać w modelu win-win, gdzie obie strony są

ją w kapitał ludzki. Innowacje dają przewagę w bizne-

zwycięzcami.
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Materiał
przygotowany
nej, elektronicznej, maszynowej
we współpracy
i biotechnologicznej.
z Agencją
11 czerwca w Baranowie SanRozwoju
domierskim odbyła się konferen- Przemysłu SA

tego

roku.

Doświadczenia

Wydano

działalności

– Strefa trwale odmieniła re-

mieleckiej strefy udowadniają, że

gion. Udało się nie tylko ogra-

tego typu projekty są perspek-

niczyć bezrobocie, ale przede

tywicznym rozwiązaniem, które

wszystkim stworzyć perspekty-

warto wdrażać i rozwijać.
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W stronę innowacyjnej
gospodarki
Trudno znaleźć termin związany z ekonomią, który w ostatnich
latach zrobiłby większą karierę niż słowo innowacje.
Być innowacyjnym, wprowadzać innowacje, wspierać innowacje,
rozwijać innowacje – te i tym podobne zwroty pojawiają się
w światowej prasie ekonomicznej każdego dnia. Nie inaczej jest
w Polsce. Trudno się jednak temu dziwić, skoro jednym
z kluczowych zagadnień, z którymi trzeba będzie się zmierzyć w najbliższych
latach, jest kwestia podniesienia innowacyjności naszej gospodarki.

Kamil
GORAL
główny ekonomista „Forum Polskiej Gospodarki”

I

nnowacyjni chcą być przede
wszystkim
przedsiębiorcy.
I chodzi tu nie tylko o kwestię
poprawy efektywności, a co za
tym idzie, bardziej atrakcyjną
cenowo i jakościowo ofertę produktową. Kwestia ta dotyczy
także wizerunku. Firma, która jest innowacyjna, wzbudza

zaufanie, dobrze rokuje i daje
szansę na wyższe stopy zwrotu
dla potencjalnych inwestorów.
W tym sensie innowacyjność
to swego rodzaju rękojmia zyskowności. Kiedy słyszymy, że
na rynku pojawić ma się innowacyjny produkt, od razu zastanawiamy się, która firma stoi za
fot. Freepik.com
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RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG W stronę innowacyjnej gospodarki
wprowadzeniem go do sprzedaży. Zaczynamy interesować
się historią tej firmy, zaciekawienie budzą ludzie, którzy za
nią stoją, chcemy lepiej rozumieć główną ideę, która czyni
daną ofertę innowacyjną.
Rozwijać innowacje chcą też
oczywiście politycy. Praktycznie każda partia polityczna,
nie tylko zresztą w Polsce,
wyraża gotowość do wspierania innowacji. Z drugiej strony jednym z zarzutów, jakie
można postawić konkurentowi w walce o głosy wyborców, jest ten, że nie robi on
wszystkiego, co powinien, aby
uczynić narodową gospodarkę bardziej innowacyjną. Brak
nawiązania do kwestii innowacyjności i propozycji tego,
jak ją wspierać, to duże uchybienie, na które poważni politycy nie mogą sobie pozwolić.
Stąd także w języku politycz-

nych narracji ten termin zrobił
oszałamiającą karierę.

W stronę innowacyjnej gospodarki RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG
temat powstała bogata literatura, z której dowiedzieć się
można, że to innowacje są tym,
co robi różnicę między krajami,
które w pewnym momencie
były na podobnym poziomie
rozwoju. Te, które zainwestowały w nowe techniki i technologie, zrobiły znacznie większy
postęp od pozostałych.

Innowacje to także przedmiot
poważnych i wieloletnich badań prowadzonych w najlepszych ośrodkach akademickich
na świecie. Czołowi ekonomiści zastanawiają się, jaki wpływ

Badacze przykładają dużą wagę
do tego, czy wzrost gospodarczy
ma genezę w eksploatacji
dotychczasowych zasobów,
czy jego źródłem są przełomowe odkrycia.
mają innowacje na wzrost gospodarczy, a także jaka jest ich
rola w cyklicznych wahaniach
koniunktury. Pytaniem, które nurtuje badaczy, jest to, jak
rozprzestrzeniają się innowacje
i dlaczego jedne firmy, sektory
czy całe gospodarki są bardziej
innowacyjne od innych. Na ten

Stąd jednym z kluczowych
wskaźników związanych z analizowaniem perspektyw da
nego państwa, jeśli chodzi
o kwestie ekonomiczne, są
wskaźniki związane z innowacyjnością. Chcąc dowiedzieć
się, jakie ma ono przed sobą
perspektywy, warto zapoznać
się z takimi informacjami jak
nakłady na badania i rozwój,
liczba pracowników B+R, nowe
patenty etc. Na tej podstawie
można dokonać pewnej ewaluacji i ocenić fundamenty, na
jakich budowany jest wzrost

Pracownicy zajmujący się działalnością B+R wg liczby pełnych etatów (w mln)
(dane Eurostat)
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Komentarz: w ciągu dekady liczba etatów poświęconych działalności badawczo-rozwojowej wzrosła w Polsce dwukrotnie,
w tym samym czasie w UE nastąpił wzrost o 33 proc.
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gospodarczy w długim okresie. Jeśli wskaźniki te nie wyglądają najlepiej, to oczekiwać
można, że niebawem dany
kraj wpadnie w pułapkę rozwojową, napotka tzw. szklany
sufit i w konsekwencji pozostanie w tyle za pozostałymi.
Badacze zajmujący się wzrostem gospodarczym przykładają dużą wagę do tego, czy
ów wzrost ma swoją genezę
w eksploatacji dotychczasowych zasobów, czy też może
jego źródłem są przełomowe
odkrycia, które przekładają się
na wysokoprzetworzone produkty czy nowoczesne linie
produkcyjne.
Zaczęło się od Schumpetera
XX-wieczny dyskurs ekonomiczny nie wyglądałby tak
samo, gdyby nie Austriak Joseph Schumpeter, wieloletni
wykładowca na amerykańskim Uniwersytecie Harvarda. W swojej pracy badawczej
interesował się on tematyką
cykli koniunkturalnych. Zastanawiał się nad tym, czemu
wzrost gospodarczy nie jest
zjawiskiem permanentnym
i przeplatają się z nim także okresy recesji. W swoich
analizach Schumpeter dużą
wagę przykładał do przedsiębiorczości. Rozpatrywał więc
gospodarkę głównie od strony
podażowej.
To zmiany w warstwie produkcyjnej są wydarzeniami
1

Austriak Joseph Schumpeter dużą
wagę przykładał do
przedsiębiorczości. Rozpatrywał
więc gospodarkę głównie od strony
podażowej.

przełomowymi, które warunkują rozwój gospodarczy: „Linie kolejowe nie pojawiły się,
ponieważ konsumenci przejęli
inicjatywę i wyrazili efektywny
popyt na ich usługi, przedkładając je nad usługi dyliżansów
pocztowych. Podobnie to nie
konsumenci pierwsi wyrazili potrzebę i popyt na lampy
elektryczne albo na nylonowe pończochy, podróżowanie
samochodami lub samolotami, słuchanie radia albo żucie
gumy. Olbrzymia większość
zmian w strukturze dóbr konsumpcyjnych została wymuszona przez producentów na
konsumentach. Ci ostatni najczęściej opierali się zmianom
i musieli być dopiero odpowiednio wyedukowani przez
rozbudowane psychotechniki
reklamy”1.

Przedsiębiorca
w
myśli
Schumpetera ma niezwykle
istotną rolę do spełnienia.
Jego zadaniem jest zerwanie
ciągłości dotychczasowego
systemu i przeniesienie go na
wyższy poziom. Zmiana ta
dokonuje się poprzez działalność innowacyjną. W zasadzie nie jest przedsiębiorcą
ten, kto nie wdraża innowacji.
Sam wynalazek to za mało,
nie jest on jeszcze innowacją,
ponieważ nikt go nie skomercjalizował. To zadanie do spełnienia ma właśnie przedsiębiorca. Wypracowane przez
badaczy odkrycie wchodzi
na rynek, staje się źródłem
nowej jakości, która zaczyna
pociągać innych. To był zwrot
w teorii ekonomii, opartej na
dominującym
neoklasycznym modelu badawczym,


J.A.
Schumpeter, Business Cycles. A Theoretical, Historical and Statistical Analysis of the Capitalist Process,McGraw Hill, New York 1964, s. 47 cyt. za: A. Glapiński,
Schumpeterowska teoria przedsiębiorcy, czyli skąd się bierze pies, Konsumpcja i Rozwój nr 1(2), 2012, s. 5.
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To także Schumpeterowi zawdzięczamy
podkreślenie
znaczenia innowacji. Waga,
jaką do nich przykładał, wynika z nacisku na podażową
stronę gospodarki. Skoro to
podaż decyduje o cyklicznych
wahaniach ekonomicznych, to
stać musi za tym jakaś zmiana w jej funkcjonowaniu, która
decyduje o efektywności procesu produkcyjnego. Schumpeter uważał, że zmiana ta
ma charakter skokowy, nie
dokonuje się zatem w ramach
powolnych i ciągłych dostosowań. Tu pojawić się musi
szok, który ustanowi nowe
warunki gry. Tym szokiem
jest właśnie innowacja. Za te
Schumpeter uważał3:

• wprowadzenia nowych towarów lub towarów o nowej
jakości,
• wprowadzenia nowej metody do produkcji (zwiększające wydajność),
• otwarcia nowych rynków, na
których firma nie była dotychczas obecna,
• zastosowania nowych surowców i półfabrykatów,
•w
 prowadzenia nowych rozwiązań
organizacyjnych
(rozwiązania nawiązujące do
zarządzania).

Laureat nagrody Nobla
w dziedzinie
ekonomii prof.
Robert Solow
przedstawił
model wzrostu gospodarczego oparty
na neoklasycznej funkcji produkcji, gdzie
substytutem
pracy stają się
kapitał oraz
postęp technologiczny.
fot. CAF/PAP – archiwum

w ramach którego uwarunkowania, w jakich funkcjonuje system gospodarczy, mają
charakter zewnętrzny, egzogeniczny. Schumpeter uznał
jednak, że zajrzeć trzeba do
środka tego systemu i tam
poszukać przyczyn jego dynamiki: „Rozwój ma charakter czysto endogeniczny, nie
uwzględnia się wpływu czynników zewnętrznych, a głównym motorem napędowym
zmian są procesy zachodzące
na poziomie przedsiębiorstw.
Jest to wyraźne odejście od
dominującego paradygmatu neoklasycznego, zgodnie
z którym procesy zmian wywoływane mogą być jedynie
za sprawą czynników pochodzących spoza systemu”2.
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Warto zauważyć, że innowacja ma charakter dyfuzyjny. Ponieważ daje ona firmie
przewagę konkurencyjną nad
pozostałymi
uczestnikami
rynku, inni także zaczynają ją
wdrażać. Nie chcąc pozostać
w tyle, muszą zatem stać się
imitatorami,
naśladowcami
pierwowzoru. W ten sposób
nowe rozwiązanie staje się
coraz bardziej powszechne.
W konsekwencji beneficjentem innowacji jest sektor,
a w rezultacie korzysta na tym
gospodarka jako całość. Rośnie produktywność, zwiększa
się wydajność pracy, co przekładać powinno się na wysokość wynagrodzeń. To zatem
z poziomu mikro swoje źródła
czerpie wzrost o charakterze
makroekonomicznym.
Warto jeszcze wrócić do kwestii przedsiębiorcy jako kogoś,
kto implementuje wynalazek
w przedsiębiorstwie tak, aby
zamienił się on w konkretny
produkt, usługę lub wprowadzał usprawnienia do samego procesu produkcyjnego.
Wyjątkowość przedsiębiorcy
polega na odrzuceniu rutyny
i wyjściu ze strefy komfortu.
Dla wielu ludzi są to rzeczy
niezwykle trudne do osiągnięcia. Żeby móc być przedsiębiorcą, trzeba zatem posiadać
wyjątkowe cechy charakteru.
Przedsiębiorca to nie jest ktoś,
kto zarządza firmą albo nawet
jest jej właścicielem. To ktoś,
kto potrafi zmienić biznes,

2

E. Maślak, J. Schumpeter pół wieku później – współczesna recepcja teorii, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny, Zeszyt II, 2002, s. 223.

3

N. I Gust – Bardon, Innowacja w myśli ekonomicznej od XVIII do XX wieku, Acta Unversitatis Nicolai Copernici, Ekonomia XLIII nr 1 (2012), s. 110 – 111.
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Liczba pracowników w Polsce zajmujących się B+R
według podziału na sektor prywatny i pozostałe

sektor prywatny

pozostałe

(dane Eurostat)
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Komentarz: systematycznie rośnie liczba pracowników B+R w firmach prywatnych, jeszcze 2010 r. było ich 18,4 tys., czyli
o 45 tys. mniej niż zatrudnionych w pozostałych sektorach (rządowy, uczelnie wyższe, non-profit). W 2019 r. niemal 10 tys. osób
więcej (licząc według pełnych etatów) zajmujących się działalnością badawczo-rozwojową pracowało w sektorze prywatnym.

Analiz związanych z RBC dokonuje się często z zastosowaniem modelu wzrostu gospodarczego opracowanego
przez Roberta Solowa.

w którym działa tak, że nie jest
on już taki sam jak przedtem.
W poszukiwaniu
reszty Solowa
We współczesnej ekonomii
wskazuje się, że myśl Josepha Schumpetera stała się
inspiracją dla dominującej
obecnie teorii realnego cyklu
koniunkturalnego (real business cycle – RBC). Zgodnie
z tym podejściem wahania
cykliczne spowodowane są
czynnikami realnymi, głównie
szokami technologicznymi,
które wpływają na produktywność pracy i międzyokresowe decyzje optymalizacyjne gospodarstw domowych.

Model wzrostu Solowa:
gdzie:

Y = F(L, K)

Y – wielkość produkcji
L – nakłady pracy
K – nakłady kapitału
W tym podejściu wzrost gospodarczy uzależniony jest od
nakładów dwóch czynników
produkcji, jakimi są praca i kapitał, wielkość produkcji4 opisuje się za pomocą konkretnej
postaci funkcyjnej 5.

Zgodnie z tym modelem
wzrost gospodarczy uzależniony jest od wysokości nakładów czynnika pracy (liczba przepracowanych godzin)
oraz czynnika kapitału (inwestycje w nowy kapitał rzeczowy: maszyny, budynki etc.)6.
W tym ujęciu występują stałe
efekty skali, czyli produkcja
rośnie o tyle samo, o ile rośnie
wartość kombinacji czynników wytwórczych (funkcja
produkcji jest zatem homogeniczna stopnia pierwszego).
Jeżeli praca i kapitał wzrosną
dwukrotnie, to o tyle samo
wzrośnie produkcja. Kiedy
jednak zaczęto badać ten
model empirycznie, okazało
się, że wzrostu gospodarcze-

4

Równie dobrze może ich być więcej, np. ziemia.

5

Najpopularniejsza jest tzw. funkcja Cobba-Douglasa.

6

 odel Solowa posiada jeden zasadniczy mankament, zakłada bowiem, że wzrost liczby ludności prowadzi do spadku dochodu per capita. Tymczasem badania
M
empiryczne pokazały, że wzrost liczby ludności prowadzi do przyspieszenia postępu technologicznego i wzrostu standardu życia, zob. M. Kremer, Population Growth
and Technological Change: and Technological Change: One Million B.C. to 1990, The Quarterly Journal of Economics, Vol. 108, No. 3 (Aug., 1993), pp. 681-716.
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go nie da się wyjaśnić jedynie
wzrostem nakładów czynników produkcji. Co więcej, nie
da się w ten sposób wyjaśnić
nawet jego większej części.
Pojawiło się zatem pytanie, co
decyduje o tym, że produkcja
rośnie bardziej, niż wynikałoby to tylko z nakładów pracy
i kapitału. Powodów może
być wiele. Wśród nich chociażby taki, że korzyści skali
wcale nie mają stałego charakteru. Na poziomie mikro
wzrost produkcji jest szybszy
niż wzrost nakładów, ponieważ pojawiają się pozytywne
korzyści skali, takie jak specjalizacja, wyższe kompetencje pracowników, ulepszanie
procedur etc. W tym miejscu
światło zainteresowania pada
także na technologię, która

czyni wydajniejszym wykorzystanie tradycyjnych nakładów.
Powyższe
pokrywa
się
z Schumpeterowską definicją
innowacji, co potwierdza, że
kluczową rolę w rozwoju gospodarczym odgrywa postęp
techniczny.
Uwzględnienie
w modelu wzrostu Solowa
postępu technicznego nadaje
wskazanej wyżej funkcji następującą ogólną postać:

Y= AF(L. K),
gdzie A to wpływ nowych
technologii na wielkość produkcji.
Czynnik wzrostu, który nie
da się wyjaśnić tradycyjnym
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wzrostem nakładów, określa
się jako reszta Solowa7. Jest
to właśnie zmiana technologiczna, która tę samą kombinację pracy i kapitału czyni
bardziej efektywną. I to jest
ta różnica, która decyduje
o tym, że jedne państwa rozwijają się szybciej niż inne,
co znajduje potwierdzenie
w licznych badaniach empirycznych.
Zasadniczym
pytaniem jest to, co wpływa
na zmiany technologiczne, które w tak zasadniczy
sposób zmieniają produktywność danej gospodarki.
Czy mają one charakter zewnętrzny
(egzogeniczny8)
wobec systemu ekonomicznego? Innymi słowy czynniki
o charakterze gospodarczym
wykazują tutaj postawę bier-

Wydatki przedsiębiorstw na badania i rozwój w euro w przeliczeniu na mieszkańca
według parytetu siły nabywczej (ceny stałe z 2005 roku)
(dane Eurostat)

351,4

350
300

291,0

299,3

Zob. A. B. Abel, B. S. Bernanke, Macroeconomics, Pearson/Addison Wesley, Boston etc., 2005, s. 362 – 366.
Jeden z głównych zarzutów do modelu wzrostu Solowa polega na tym, że zmiany technologiczne nie są wyjaśniane przez ten model czyli mają właśnie charakter egzogeniczny.
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ną, niejako absorbują to, co
pochodzi z otoczenia, nie
biorą jednak czynnego udziału w wytwarzaniu nowej jakości.

„Ogólnym wnioskiem płynącym z tych teoretycznych
i empirycznych badań było
uwydatnienie, w niespotyka8

310,7

374,9

273,7

A może jest zgoła inaczej,
czyli tak jak wskazywał na to
Schumpeter? To na poziomie
przedsiębiorstwa
dokonuje
się ta zmiana. Ma ona miejsce dzięki współpracy na linii
wynalazca–przedsiębiorca.
Jej źródłem jest zatem chęć
uzyskania przewagi konkurencyjnej, taka nowa funkcja produkcji danej firmy pozwalająca
jej osiągać (przynajmniej okresowo) pewien rodzaj zysku
monopolistycznego.

7

302,8

365,7

9

73,2

80,9

2014
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nym nigdy wcześniej stopniu,
centralnej dla wzrostu gospodarczego roli, którą odgrywają
działania wytwarzające zmiany jakościowe w gospodarce.
Zmiany technologiczne zajęły
tę kluczową pozycję wskutek

Zasadniczym pytaniem jest to,
co wpływa na zmiany technologiczne,
które w tak zasadniczy sposób zmieniają
produktywność danej gospodarki.
tego, że to one zwykle stają
się impulsem wyzwalającym
inne zmiany jakościowe. Tym
samym badania te pokazały,
jak bardzo ograniczona jest
użyteczność (klasycznej) teorii wzrostu opartej na założeniu, że te zmiany jakościowe
są egzogeniczne i nieobciążone żadnymi kosztami”9.
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125,1

2017

2018

2019

Powyższy cytat wskazuje na
znaczenie drugiego z czynników motywujących zmiany
technologiczne w gospodarce. Przyjęcie założenia, że
pochodzą one spoza niej, jest
nierealistyczne. Wydaje się, że
to w systemie wolnorynkowej
konkurencji, w której przewaga konkurencyjna może być
źródłem nadprzeciętnego zysku, przynajmniej niektórzy
przedsiębiorcy są skłonni do
podejmowania działań skutkujących skokiem produktywności. Innymi słowy: chcą
wdrażać innowacje.
Wzrost endogeniczny
– implikacje dla polityki
gospodarczej
Polityka państwa mająca na
celu wspieranie innowacji – takie są implikacje płynące

S. Gomułka, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Biblioteka Centrum Analiz Społeczno – Ekonomicznych, Warszawa 1998, s. 23 – 24.
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fot. Mateusz Marek/PAP
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z założenia o endogenicznych
czynnikach wpływających na
wzrost produktywności poprzez zmiany technologiczne. Działania te mogą mieć
miejsce na różnych płaszczyznach10. Kluczowe znaczenia
ma już edukacja: im jej jakość jest lepsza, tym większa
szansa na przełomowe odkrycia zmieniające potencjał
gospodarki.
W tym miejscu skoncentrujemy się jednak na zachętach
dla samych przedsiębiorców.
Czymś oczywistym i wyraźnie zasygnalizowanym wcześniej jest to, że innowacje
wiążą się z kosztami i ryzykiem. Nie wszystkie nakłady
poniesione na prace badawczo-rozwojowe czy przygoto-

wanie prototypu zakończą się
sukcesem
ekonomicznym.
W zasadzie lepiej jest przyjąć
założenie, że wiele z takich
wysiłków nie przyniesie oczekiwanych rezultatów, co oznacza koszty. Niejednokrotnie
są one pokrywane poprzez
finansowanie
zewnętrzne
o charakterze dłużnym (kredyt bankowy, emisja dłużnych
papierów wartościowych) lub
udziałowym (akcje, udziały).
Wobec tego do poniesionych
wydatków doliczyć trzeba
także koszt kapitału.

Czy Polski Ład
będzie odpowiedzią na wyzwania rozwojowe, jakie
stoją w najbliższych latach
przed naszym
krajem?

Barierą może być już zresztą
samo pozyskanie zewnętrznego finansowania, które
w polskich warunkach w dużej mierze pochodzi z sektora
bankowego. Ten zaś ma niską

tolerancję dla ryzyka, unika
zatem finansowania projektów, w których jest ono zbyt
duże i skoncentrowane wyłącznie na kredytującym dane
przedsięwzięcie banku11.

W tych warunkach państwo
może oddziaływać na decyzje przedsiębiorstw. Aby to
osiągnąć, ma do dyspozycji różne narzędzia. Wśród
nich są alternatywne formy
finansowania działalności innowacyjnej, takie jak granty,
dotacje, niskooprocentowane
kredyty lub gwarancje kredytowe etc. W literaturze pojawiają się w tym kontekście
wątpliwości dotyczące np.
wpływu środków unijnych na
innowacyjny skok polskiej gospodarki. Wyraża to następująca konstatacja autora jednego z artykułów badającego
to zagadnienie:

Alternatywą może być zebranie potrzebnych środków poprzez rynek kapitałowy. W Polsce jest on jednak
niedostatecznie
rozwinięty
i z perspektywy szczególnie
mniejszych firm wciąż występują liczne bariery, jeśli chodzi
o pozyskiwanie kapitału za
jego pośrednictwem12. Inną
sprawą jest to, że wiele firm
osiąga zysk w oparciu jedynie
o działania rutynowe. Brak im
zatem motywacji do podejmowania ryzyka w sytuacji,
w której status quo pozwala im

10

Zob. R. E. Hall, J. B. Taylor, Makroekonomia: teoria, funkcjonowanie, polityka, PWN, Warszawa 1995, 121 – 126.

11

A . Sławiński, Rynki finansowe, PWE, Warszawa 2006, s. 12.

12

 barierach w pozyskiwaniu finansowania przez MŚP zob. D. Kordela., Formy i zakres wsparcia sektora MSP w dostępie do rynku kapitałowego, Finanse, Rynki
O
Finansowe, Ubezpieczenia, 4 (88/2) 2017, s. 155–163.
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funkcjonować na danym rynku. Jedynym źródłem przewagi konkurencyjnej mogą być
tutaj niskie koszty pracy, co
zmniejsza presję na inwestycje w nowe technologie.

„Nie stwierdziliśmy zależności między poziomem innowacyjności polskich firm
przemysłowych a dopływem
środków z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej.
Nie spełniły się zatem wielkie oczekiwania innowacyj-

Pojawiają się pytania o inne sposoby
zachęt do inwestycji w innowacje.
Jedną z takich metod są ulgi i preferencje
podatkowe.
ne, jakie dość powszechnie
zapanowały w Polsce na początku perspektywy finansowej 2007–2013. W związku
z napływem tych funduszy
pojawiły się natomiast pewne
niekorzystne zjawiska w polskiej gospodarce, między innymi niepożądana substytucja między różnymi rodzajami

nakładów czy efekt wypychania wydatków prywatnych
przez środki publiczne (z Unii
Europejskiej)”13.
Pojawiają się zatem pytania
o inne sposoby zachęt do inwestycji w innowacje. Jedną
z takich metod są ulgi i preferencje podatkowe. Polegają
one na zmniejszeniu efektywnego opodatkowania dla
tych podmiotów, które podnoszą nakłady na innowacje.
Chodzi tutaj zatem o umiejętne zastosowanie funkcji stymulacyjnej podatków
w ramach takiej polityki podatkowej, która będzie zwiększała skłonność określonej
grupy podmiotów do preferowanych przez decydentów publicznych zachowań.
Chociaż nie jest to wyrażone bezpośrednio, w długim
okresie funkcja stymulacyjna

Udział wydatków przedsiębiorstw w nakładach na badania i rozwój (%)
(dane Eurostat)
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Komentarz: udział przedsiębiorstw w wydatkach na badania i rozwój w ciągu dekady wzrósł w Polsce ponad dwukrotnie. Wciąż
jednak jest o blisko 6 pkt. proc. poniżej średniej unijnej.
13

A . H. Jasiński, Innowacyjność polskiej gospodarki a fundusze unijne: czy POIG coś pomógł?, Studia i Prace WNEIZ US nr 52/2 2018, s. 238.
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RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG W stronę innowacyjnej gospodarki

Nominalna produktywność
na godzinę pracy, UE – 27 = 100
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W stronę innowacyjnej gospodarki RAPORT MAKROEKONOMICZNY FPG
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Komentarz: produktywność pracy w Polsce wciąż jest wyraźnie poniżej średniej unijnej. Jest także o niemal połowę niższa niż
w Niemczech, czyli najsilniejszej gospodarce UE. Pozytywne jest jednak to, że w ciągu roku pozycja Polski pod tym względem
wyraźnie się poprawiła. Produktywność pracy jest jedną z miar nowoczesności, w tym innowacyjności danej gospodarki.

pomaga zrealizować główny cel, dla jakiego wprowadza się daniny publiczne,
a mianowicie zapewnienie
wystarczającego strumienia
dochodów niezbędnego dla
funkcjonowania
państwa.
Warto zatem potraktować
różnego rodzaju zachęty do
inwestowania w innowacje
„wbudowane” w system podatkowy jako par excellence
inwestycję państwa, która
w przyszłości zwiększy dochody budżetowe poprzez
zwiększenie bazy podatkowej. Można także uznać, że
państwo, będące w przyszłości beneficjentem wdrożenia
innowacji – poprzez zwiększone wpływy podatkowe –
współdzieli z przedsiębiorcą
14

ryzyko związane z inwestycjami w innowacje.

Rozwój rynku funduszy typu PE/VC
w dużej mierze zależy od liczby
atrakcyjnych i dobrze rokujących
biznesowo podmiotów.
Niezwykle istotne dla stworzenia odpowiednich warunków
dla rozwoju innowacji jest także silny rynek funduszy typu
Private Equity/Venture Capital.
Rola tych podmiotów nie sprowadza się tylko do zapewnienia stabilnego finansowania
dla ryzykownych przedsięwzięć. To także istotne wsparcie w zarządzaniu biznesem
na wczesnym etapie rozwo-

Zob. B. Rudnicka, Rola Venture Capital w kreowaniu wartości firmy, Nauki o Finansach 2(7) 2011, s. 119 – 129.
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związanych z jego instalacją
i wyposażeniem w odpowiednie oprogramowanie.
• Ulga na zatrudnienie innowacyjnych pracowników: polega
na zmniejszeniu zaliczek na
podatek dochodowy płaconych przez pracodawcę
prowadzącego działalność

Trzeba mieć na uwadze duży
poziom ogólności powyższych rozwiązań, jednak
wstępnie należy się do nich
odnieść pozytywnie. Są to
propozycje nawiązujące do
światowych standardów, dobrze adresujące problem, jakim jest efektywne wsparcie

badawczo-rozwojową i zatrudniających wysoko wykwalifikowanych pracowników.
• Ulga dla Venture Capital: podmiot, który zainwestuje w innowacyjny start-up, będzie mógł
odliczyć 50 proc. tej kwoty od
swojego dochodu (nie więcej
jednak niż 250 tys. zł).
•U
 lga na IPO: umożliwiająca emitentowi będącemu
polskim rezydentem podatkowym i nienotowanemu
wcześniej na giełdzie odliczenie 150 proc. kosztów
bezpośrednich związanych
z pierwszą emisją akcji.

innowacji w przedsiębiorstwie. Państwo jest tutaj swego rodzaju współinwestorem,
który bierze na siebie część
kosztów związanych z nakładami na przygotowanie
i wdrażanie innowacyjnych
produktów i usług. Kluczowe
będzie jednak to, jak te ulgi
będą wyglądały w praktyce.
Jeśli nie będą one skomplikowane w aplikacji oraz obarczone szerokim katalogiem
wyłączeń, istnieje duża szansa, że pomogą zwiększyć
potencjał innowacyjności polskiej gospodarki. 

48,5%

40
20

tego sektora może być także
sprzyjający długoterminowym
inwestycjom system podatkowy oraz otoczenie regulacyjne ułatwiające dezinwestycję
poprzez wprowadzenie danej
spółki na giełdę.

ju, w tym w tak istotnych dla
jego wzrostu obszarach jak:
rozwój produktu, doradztwo
wykwalifikowanego personelu
i dostarczenie wysokiej jakości know-how, udostępnienia portfela relacji, w ramach
których firma może budować
kontakty biznesowe etc. To
w konsekwencji powinno prowadzić do zwiększenia rynkowej wartości spółki i ułatwić
komercjalizację opracowanego przez nią produktu 14.
Rozwój rynku funduszy typu
PE/VC w dużej mierze zależy
od liczby atrakcyjnych i dobrze
rokujących biznesowo podmiotów, w które może zostać
zainwestowany kapitał. Dodatkowym elementem wsparcia

Odpowiedzią na wyzwania
rozwojowe, jakie stoją w najbliższych latach przed Polską,
ma być Polski Ład. To przygotowany przez rządzących
program, w którym zawierają
się także propozycje dotyczące wsparcia inwestycji i innowacji. W odniesieniu do tej
materii ów dokument zawiera
liczne, chociaż jeszcze niedoprecyzowane rozwiązania
o charakterze podatkowym.
W duże mierze nawiązują one
do tego, co opisano powyżej.
Wśród tych propozycji są 15:
• Ulga B+R i IP Box: umożliwienie
łącznego korzystania z dwóch
ulg, które dotąd nie mogły
być w przedsiębiorstwie stosowane jednocześnie.
• Ulga na prototyp: ma ona
umożliwić firmie odliczenie
dodatkowych 30 proc. kosztów poniesionych na zaprojektowanie innowacyjnego
produktu, nie więcej jednak
niż 10 proc. dochodu.
• Ulga na robotyzację: odliczenie od podstawy opodatkowania dodatkowych 50 proc. wydatków poniesionych na zakup
robota, a także innych kosztów
15

Bardziej szczegółowe informacje dotyczące ulg dostępne są na stronie internetowej Ministerstwa Finansów.
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Stanisław Ulam

Bombowa historia

genialnego matematyka

Był ojcem chrzestnym bomby wodorowej, nad którą pracował, by mieć wkład
w przeciwstawienie się dwóm totalitaryzmom: narodowemu socjalizmowi
i komunizmowi. Wierzył przy tym, że najstraszniejsza w dziejach świata
broń może zniechęcić ludzkość do kolejnych wojen, które mogłyby oznaczać
jedynie samozagładę naszej cywilizacji. Na kanwie jego życia powstał właśnie
film „Geniusze”, który możemy oglądać w kinach. W naszym cyklu sylwetka
Stanisława Ulama
Jarosław MAŃKA

B

ył genialnym matematy-

na Banacha, Stanisława Mazura

tarnego klubu, co było marze-

kiem, który mawiał: „To

czy Kazimierza Kuratowskiego.

niem każdego studenta lwow-

nie ja zająłem się ma-

Dodajmy przy tym, że lwowscy

skiej Politechniki. W „Szkockiej”

tematyką, to matematyka ra-

profesorowie byli też gorącymi

przesiadywała

czej wzięła mnie w swoje posia-

polskimi patriotami. Banacha nie

elita świata, która miała ambi-

danie”. Miał szczęście uczyć się

skusił nawet czek z pustym po-

cję nie rozchodzić się do domów,

we lwowskiej szkole matematyki

lem do wypisania kwoty, mają-

dopóki jakiś problem matema-

od najlepszych na świecie – jego

cy go zachęcić do wyjechania na

tyczny nie został rozwiązany.

mentorem był m.in. prof. Stefan

amerykański uniwersytet. Lwow-

Do legendy przeszła już mate-

Banach.

ska szkoła matematyczna – jak

matyczna posiadówka w kawiar-

Pod okiem mistrzów

zwykło

się

wać szkołę naukową
skupioną wokół wy-

jej

żej

drodze

nauczycieli-rodzi-

ni z udziałem Ula-

nazy-

Każdy człowiek spotyka na swo-

wymienionych

ców i nauczycieli w szkole. Jed-

profesorów,

nak tylko szczęściarze mają do

ko zwróciła uwagę

czynienia z mistrzami-rodzi-

na młodego i zdol-

cami i mistrzami-pedagoga-

nego studenta poli-

mi w szkole i na uniwersytecie.

techniki.

szyb-

Stanisław Ulam był właśnie ta-

Ulam, jako mło-

kim szczęściarzem. Zachował się

dy naukowiec, robił

przekaz, że matka małego Sta-

na profesorach wra-

sia zamiast bajek do snu czytała

żenie nie tylko pod-

mu… fachowe artykuły prasowe.

matematyczna

Zdolność
przyswajania
wiedzy przez Ulama
była zadziwiająca.
Pracę magisterską
napisał zaledwie
w jedną noc,
a już rok później
obronił doktorat.

ma, która trwała bez
przerwy 17 godzin!
Zdolność przyswajania

wiedzy

przez Ulama była
zadziwiająca.

Był

autorem ponad 150
prac z teorii mnogości, z teorii funkcji
rzeczywistych, teorii grup, fizyki matematycznej i teo-

czas wykładów, ale także dysku-

rii prawdopodobieństwa. Pracę

młodzieńczym

tując z nimi w słynnej lwowskiej

magisterską napisał zaledwie

Staszek, niezwykle uzdolnio-

kawiarni „Szkocka”. Uczestnictwo

w jedną noc, a już rok później

ny w dziedzinie nauk ścisłych,

w kawiarnianych dysputach było

(sic!) – w 1934 r. obronił doktorat.

mógł pobierać nauki od profe-

równoznaczne z zaproszeniem

II Rzeczypospolita nie była

sorów światowej sławy: Stefa-

studenta do nieformalnego eli-

krajem bogatym, a i Politechnika

W

wieku
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Lwowska nie mogła zaoferować

z nią na zawsze. Większość jego

Ulam w inny sposób będzie

młodemu naukowcowi tego, co

krewnych zginęła w Holokauście

mógł walczyć z hitlerowskimi

mogła zaoferować mu Amery-

z rąk Niemców lub Ukraińców,

Niemcami.

ka. Tak się złożyło, że los posta-

którzy właśnie we Lwowie urzą-

wił na drodze Stanisława Ulama

dzili polowania na osoby pocho-

polskiego

Johna von Neumanna – ame-

dzenia żydowskiego, mordując

von Neumann, pracujący już

rykańskiego wykładowcę (ma-

ich dosłownie na ulicach.

wówczas przy projekcie o kryp-

Niedługo później do drzwi
naukowca

zapukał

tonimie Manhattan. Było to ściśle tajne przedsięwzięcie amerykańskiego

rządu,

którego

celem było zbudowanie pierwszego reaktora i bomby atomowej. Nad wielkim projektem
pracowało w bazie Los Alamos
w Nowym Meksyku wielu znanych naukowców, w tym kilku
noblistów. John von Neumann,
który „odkrył” Ulama we Lwowie,
był przekonany, że polski naukowiec powinien dołączyć do
tego projektu.
tematyka i fizyka), który zapro-

W

Projekt Manhattan

ponował Polakowi wygłoszenie

O napaści III Rzeszy na Polskę

serii wykładów na Uniwersytecie

Ulam dowiedział się już w Ame-

w Princeton. Ulam tak zachwy-

ryce. Wkrótce II Rzeczpospoli-

cił amerykańskich uczonych, że

ta została dobita ciosem w ple-

ci z miejsca zaproponowali mu

cy

posadę młodszego wykładow-

która wkroczyła także do Lwo-

cy na Harvardzie z pensją 1,5 tys.

wa. Wszystko wskazuje na to,

dolarów. Taka propozycja była

że pochodzący ze spolonizo-

jak trafienie szóstki w totka, więc

wanej żydowskiej rodziny, na-

Stanisław długo się nad nią nie

ukowiec doskonale zdawał so-

zastanawiał. Pozostał w Amery-

bie sprawę, jaki los może spotkać

ce i jak się wkrótce miało okazać,

jego pozostawioną w kraju ro-

była to decyzja, która zaważyła

dzinę. Zwłaszcza w sytuacji, gdy

na całym jego życiu.

w czerwcu 1941 r. do Lwowa wkro-

Ulam – lwowianin z urodze-

przez

Armię

Czerwoną,

czyli Niemcy.

John von
Neumann –
amerykański
fizyk i matematyk. To
dzięki niemu
Ulam trafił
do zespołu,
który pracował przy
projekcie
o kryptonimie Manhattan – tajnym
przedsięwzięciu amerykańskiego
rządu, którego celem
było zbudowanie pierwszego reaktora i bomby
atomowej.

amerykańskiej

bazie

Ulam udoskonalał swoje badania związane z teorią powielania
cząstek, które dzisiaj kojarzone są z teorią procesów gałązkowych. Jego badania były
bardzo ważne, gdyż dotyczyły
tematyki powielania neutronów
w materiale rozszczepialnym,
czyli podstawowego procesu,
który zachodził w czasie eksplozji bomby atomowej. Amerykanie doskonale zdawali sobie sprawę, że Adolf Hitler robi
wszystko, by osiągnąć swój cel,
którym miała być „wunderwaffe” w postaci bomby atomowej.

nia, który w tym mieście pozo-

Kiedy tylko Stany Zjedno-

stawił całą rodzinę, wielokrotnie

czone przystąpiły do wojny,

odwiedzał jednak Polskę i swo-

Ulam – już jako wykładowca na

je ukochane miasto. Ostatni raz

Uniwersytecie Wisconsin w Ma-

w sierpniu 1939 r. W Polsce dało

dison – zgłosił się na ochotni-

się już wówczas odczuć atmos-

ka do amerykańskiej armii. Nie

ścigu o skonstruowanie bomby

ferę zbliżającej się wojny. Wtedy

przyjęto go jednak z powodów

atomowej dobiegną Ameryka-

jeszcze nie wiedział, że żegnając

zdrowotnych.

nie, w dużej mierze dzięki Sta-

się ze swoją rodziną, żegna się

się jednak okazać, że Stanisław
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Wkrótce

miało

Jak się okazało, gruszek w popiele nie zasypiali też naukowcy Stalina, o czym Amerykanie
mieli się wkrótce dowiedzieć.
Jednak pierwsi do mety w wy-

nisławowi Ulamowi.
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Stanisław Ulam

Metoda „Monte Carlo”

1 listopada 1952 r. badania

Bardzo istotnym elementem

Ulama, Tellera i Gamowa mo-

w konstruowaniu bomby ato-

gły zostać wcielone w życie.

mowej było stworzenie przez

W wyniku eksplozji superbom-

Stanisława

unikalnej

by z mapy świata zniknęła wy-

metody wykonywania obliczeń.

spa Elugelab. Siłę ładunku osza-

Co ciekawe, wychowanek szkoły

cowano na ponad 10 megaton,

lwowskiej wymyślił ją podczas…

czyli o kilkaset razy więcej niż

układania pasjansa. Ze względu

podczas bombardowań Hiro-

na nienajlepszy stan zdrowia,

szimy, natomiast grzyb atomo-

będąc na zwolnieniu lekarskim,

wy osiągnął prawie 50 km wy-

Ulam z nudów układał karty.

sokości.

Ulama

Wówczas zaczął zastanawiać

Doradca prezydenta

się, z jakim prawdopodobień-

Po zakończeniu pracy w Los Al-

stwem z danego układu kart
można ułożyć pasjansa. Roz-

mos Stanisław Ulam kontynu-

ważał, czy nie można byłoby go

ował pracę naukową. Zdobył

rozwiązać w sposób praktyczny

tytuł profesora na Harvardzie.

– po prostu losując kolejne uło-

Wciąż też intensywnie praco-

żenia kart i zliczając, ile spośród

wał nad zastosowaniem teo-

nich tworzy prawidłowe ukła-

rii prawdopodobieństwa w róż-

dy. Natrafił jednak na ogrom-

nych dziedzinach nauki. Wkrótce

ny problem – liczba wszystkich

został też osobistym doradcą

ułożeń kart była większa niż

prezydenta Johna Kennedy’ego

liczba atomów w Drodze Mlecz-

i członkiem Naukowego Komite-

nej. Wówczas wpadł na genial-

tu Doradczego. Należał także do

ny w swej prostocie pomysł

Komitetu Kosmicznego Air Force

– obliczył, jaka liczba spraw-

oraz był konsultantem różnych

dzonych losowań da mu bardzo wiarygodny wynik, a same
obliczenia powierzył dopiero co
wynalezionym komputerom.
Dzięki odkryciu Ulama pra-

Bomba atomowa,
bomba wodorowa

Do pierwszego zdetonowania
broni atomowej o sile 20 kilo-

ce nad tworzeniem bomby ato-

ton trotylu doszło w lipcu 1945 r.

mowej mocno przyspieszyły.

wkrótce po kapitulacji III Rze-

Możliwe było przeprowadza-

szy. Choć wybuch miał miejsce

nie symulacji skomplikowanych

na poligonie w Nowym Meksy-

procesów z dość wysoką do-

ku, jego moc odczuwano nawet

kładnością.

kilkaset kilometrów dalej. Trwanazwa-

ła jednak jeszcze wyczerpująca

no metodą „Monte Carlo” ze

wojna z Cesarstwem Japonii, do

względu na doszukanie się

której wkrótce aktywnie dołączył

w niej dużego pokładu hazardu.

Związek Radziecki.

Metodę

Ulama

Do pierwszego
zdetonowania
broni atomowej o sile
20 kiloton
trotylu doszło
w lipcu
1945 r.,
wkrótce po
kapitulacji
III Rzeszy. Jego
moc odczuwano kilkaset
kilometrów
od wybuchu.

korporacji, m.in. giganta w zajennych. Amerykańskie samolo-

skie władze nakaza-

– można ją było wy-

kresie informatyki IBM. Często

ty zrzuciły bomby nuklearne na

ły powrót do badań

tworzyć, umieszcza-

wygłaszał też eksperckie prze-

Hiroszimę i Nagasaki, siejąc nie-

nad jeszcze silniej-

jąc w bombie dwa

mówienia w senackim Komitecie

spotykane dotychczas spusto-

szą bronią masowe-

elementy: konwen-

Energii Atomowej.

szenie, a zarazem zmuszając Ja-

go rażenia. Utworzył

ponię do kapitulacji.

się zespół, na czele

Koniec II wojny światowej nie

którego stali Edward

zakończył jednak badań Ula-

Teller, George Ga-

ma nad bronią atomową. Szyb-

mow oraz Stanisław

ko zmieniała się też sytuacja

Ulam. Celem było

międzynarodowa – Stalin z naj-

stworzenie

silniejszego sojusznika w walce

silnej bomby wodo-

z Hitlerem stał się najmocniej-

rowej.

szym zagrożeniem Stanów Zjed-

bardzo

Ulam wpadł na

Jak bardzo okazała się uniwer-

6 sierpnia 1945 r. wojska ame-

Związek

pomysł, by do de-

salna, świadczy fakt, iż stosu-

rykańskie po raz pierwszy na

Sowiecki ogłosił, iż ma w swo-

tonacji ładunku ter-

je się ją do dziś w symulacjach

świecie (i jedyny) użyły bomby

im arsenale wojennym bombę

mojądrowego

komputerowych.

atomowej podczas działań wo-

atomową. Dlatego amerykań-

korzystać implozję
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noczonych.

Wkrótce

wy-

Dzięki odkryciu
Polaka prace nad
tworzeniem bomby
atomowej mocno
przyspieszyły.
Możliwe było
przeprowadzanie
symulacji
skomplikowanych
procesów
z dość wysoką
dokładnością.

cjonalny

ładunek

W historii polskiej i amery-

atomowy oraz ciekły

kańskiej nauki zapisał się przede

wodór, w którym –

wszystkim jako naukowiec, dzię-

wskutek inicjalnego

ki któremu powstała broń ato-

rozszczepienia

ją-

mowa i wodorowa. Zmarł w Sta-

der uranu lub pluto-

nach Zjednoczonych w 1984 r.

nu – miało dojść do

Do końca życia podkreślał swo-

reakcji termojądro-

ją polskość, a w swoich nauko-

wej. Po kilkuletnich

wych publikacjach często pi-

badaniach zespoło-

sał o lwowskiej szkole i kawiarni

wi naukowców udało

„Szkocka”, w której z genialny-

się stworzyć bombę

mi matematykami Stefanem Ba-

o niespotykanej do-

nachem i Stanisławem Mazurem

tąd mocy.

potrafił rozmawiać bez końca...
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Integracja europejska

Szwajcaria oddala się od Unii Europejskiej
Szwajcaria nie tylko nie chce być
członkiem Unii Europejskiej, ale ostatnio
zrezygnowała nawet z umowy ramowej,
która miała zwieńczyć wieloletnie
dwustronne negocjacje. 
Tomasz CUKIERNIK

Zdaniem unijnych urzędni-

centrolewicowych

socjalde-

ków rozmowy zakończyły się

mokratów, i w prawicowej, naj-

w 2018 r., ale szwajcarscy poli-

większej w kraju partii politycz-

tycy domagali się renegocjacji

nej Szwajcarskiej Partii Ludowej.

porozumienia w trzech obsza-

Ci pierwsi odrzucają osłabienie

rach: swobodzie przemieszcza-

szwajcarskich przepisów chro-

nia się ludzi z państw Unii Eu-

niących najwyższe płace w Eu-

ropejskiej, obawiając się zalewu

ropie przed transgraniczną kon-

referendum z 1992 r.

największym partnerem han-

własnego rynku pracy przez

kurencją i nie zgadzają się na

Szwajcarzy odrzucili

dlowym alpejskiego państwa –

tańszą siłę roboczą, sprawie do-

poddanie tych przepisów kon-

przystąpienie do Eu-

odpowiada za 60 proc. wartości

stępu obywateli Unii do szwaj-

troli unijnych sędziów. Ci dru-

ropejskiego Obszaru Gospo-

handlu zagranicznego Szwajca-

carskich

społecz-

dzy od lat starają się przeciw-

darczego, a w inicjatywie lu-

rii. Około połowa całego szwaj-

nych i kwestii regulacji pomocy

stawiać zacieśnianiu związków

dowej z 1997 r. i w referendum

carskiego eksportu trafia do

publicznej. Dlatego też wielo-

z Unią, a omawiany traktat na-

z 2001 r. sprzeciwili się żądaniu

UE, podczas gdy dwie trzecie

krotnie

podpisanie

zywają niedopuszczalnym na-

rozpoczęcia negocjacji w spra-

szwajcarskiego importu pocho-

umowy. Eurokraci nie zgadzają

ruszeniem suwerenności i oce-

wie pełnej integracji europej-

dzi z Unii. Mimo to próby sfor-

się na renegocjowanie projek-

niają go jako „dyktat z Brukseli”.

skiej. Dla odmiany w referen-

malizowania relacji obu partne-

tu traktatu i nie kryją rosnące-

Z kolei sektor gospodar-

dum z 2005 r. opowiedzieli

rów od wielu lat nie mogą dojść

go zniecierpliwienia. Są bardzo

czy i finansowy oraz organiza-

się za wejściem w życie układu

do skutku.

W

świadczeń

odkładali

nachalni i kiedy wraz z końcem

cje pracodawców domagały się,

z Schengen, dzięki czemu od

Eurokraci od 2008 r. naciska-

czerwca 2019 r. wygasał dostęp

by nie ulegać naciskom, które

2008 r. kraj ma otwarte grani-

ją na Szwajcarię, aby podpisa-

giełd i traderów ze Szwajcarii

wstrzymują podpisanie umo-

ce z państwami, które podpisa-

ła traktat ramowy przed za-

do unijnego rynku finansowego,

wy – według jednego z badań

ły tę umowę.

warciem jakichkolwiek nowych

Komisja Europejska nie prze-

opinii publicznej w 2019 r. dwie

umów dwustronnych. Nego-

dłużyła go. Brukseli nie spodo-

trzecie szwajcarskich firm opo-

Twarde negocjacje

cjacje rozpoczęły się w 2014 r.

bało się to, że szwajcarskie wła-

wiadało się za podpisaniem

Otoczona ze wszystkich stron

Projekt porozumienia forma-

dze w grudniu 2018 r. poddały

traktatu z UE, a tylko 20 proc.

krajami członkowskimi Unii Eu-

lizował relacje dotyczące pię-

sprawę porozumienia półrocz-

firm było przeciwnych umowie.

ropejskiej

zawar-

ciu obszarów, a de facto zmu-

nym konsultacjom społecznym.

Inny sondaż wskazywał jednak,

ła z nią około 120 sektorowych

szał Szwajcarię do przyjęcia

W odwecie szwajcarski rząd za-

że 20 proc. firm jest za podpi-

traktatów dwustronnych. Za-

unijnych regulacji w tych sfe-

kazał giełdom w Unii Europej-

saniem traktatu, 26 proc. jest

wierają one te same przepisy, co

rach: swobodny przepływ ludzi,

skiej handlowania szwajcarski-

przeciwna, a 41 proc. chce zmian

prawodawstwa przyjęte przez

standardy przemysłowe, rol-

mi akcjami.

w umowie.

państwa Europejskiego Obsza-

ne, transportu lotniczego i lą-

ru Gospodarczego w zakresie

dowego oraz utworzenie wspól-

strony znalazły się w impasie

swobody przepływu osób, to-

nego sądu arbitrażowego, który

warów, usług i kapitału. Dzię-

Nie chcą „dyktatu
z Brukseli”

rozstrzygałby spory handlowe.

Niechętne traktatowi są szwaj-

ła żądaniom strony szwajcar-

ki temu kraj ma nieskrępowany

Umowa ramowa miała umożli-

carskie

zawodowe

skiej, aby wykluczyć z trakta-

dostęp do wspólnego unijne-

wić także automatyczne wpro-

i przeciwnicy nielegalnej imi-

tu kluczowe kwestie dotyczące

go rynku, a unijne firmy mogą

wadzanie

gracji.

pomocy państwa, ochrony płac

działać na jego terenie. Unia jest

zgodnych z prawem unijnym.

Szwajcaria
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bieżących

zmian

związki
Oponentów

Pod koniec maja 2021 r. obie
po tym, jak Bruksela odmówi-

porozu-

mienia można spotkać i wśród

i

swobody

przemieszczania
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się. Wtedy Szwajcarska Rada

tamtejszymi a polskimi polity-

wia. Jak długo Szwajcaria będzie

Związkowa

pełnią-

kami. Ci pierwsi, kierując się in-

w stanie bronić swojej suweren-

cy funkcję rządu) oświadczyła,

(organ

teresem kraju, twardo negocjują

ności przed znacznie silniejszym

że „pozostają znaczne różnice

z Brukselą i nie poddają się pły-

partnerem, który stawia alterna-

między Szwajcarią a UE w klu-

nącym stamtąd naciskom. Nie są

tywę na zasadzie: „albo będzie

czowych aspektach. […] Nie są

podnoszone mniej lub bardziej

tak, jak my chcemy, albo nie bę-

więc spełnione warunki do pod-

wyimaginowane

argumenty

dzie w ogóle”? Nie wydaje się,

pisania umowy”. Podkreślono,

o niebezpieczeństwie całkowitej

aby w przyszłości tamtejsi poli-

że ten ruch kończy negocjacje.

izolacji kraju. Ci drudzy jako al-

tycy nagle zaczęli działać wbrew

– Nasze stanowisko jest inne

ternatywą dla Unii najpierw stra-

szwajcarskiemu interesowi na-

– to oczywiste, że nie można wy-

szą Białorusią i białymi niedź-

rodowemu.

dzielić z umowy trzech podsta-

wiedziami, a potem w pośpiechu

W tym miejscu warto przy-

wowych obszarów – powiedział

i bez debaty publicznej, o zorga-

pomnieć, że nie tylko Szwajcarzy

z kolei rzecznik UE Eric Mamer.

nizowaniu referendum nie wspo-

odrzucają możliwość członko-

Zawsze jest alternatywa

stwa w Unii Europej-

minając, przyklepują katastrofalny dla

Problem z UE
polega na tym,
że za dostęp
do wspólnego
rynku próbuje
wcisnąć Szwajcarii
regulacje, które nie
mają nic wspólnego
z handlem.

skiej. Są w Europie

Dla wielu obserwatorów pro-

polskiej gospodarki

blem z Unią Europejską polega

Europejski Zielony

na tym, że za dostęp do wspól-

Ład i eufemistycz-

nego rynku próbuje wcisnąć

nie nazwany tzw.

Szwajcarii regulacje, które nie

Fundusz Odbudo-

mają nic wspólnego z handlem.

wy, mimo że ozna-

– Jesteśmy zmuszeni szukać

cza to jednocześnie

alternatyw, być może z Wiel-

dalsze przenosze-

ką Brytanią, jeśli UE pozostanie

nie krajowych kom-

dogmatyczna – mówił w 2019 r.

petencji do Brukse-

Guy Parmelin, ówczesny członek

li (zaciąganie długu,

Szwajcarskiej Rady Związkowej,

nakładanie podatków). Co więcej,

gracji. Z kolei po kilku latach ne-

a obecnie prezydent Konfedera-

nie było tego w negocjowanym

gocjacji akcesyjnych z Brukselą,

cji Szwajcarskiej ze Szwajcarskiej

traktacie akcesyjnym, na pod-

w 2013 r. prawicowy rząd Islan-

Partii Ludowej.

stawie którego Polacy akcepto-

dii wstrzymał je, a dwa lata póź-

wali w 2003 r. akces w unijnym

niej kraj oficjalnie wycofał swoją

referendum.

kandydaturę. Niektóre państwa,

Postbrexitowa umowa handlowa

pomiędzy

Szwajca-

rią a Wielką Brytanią, kontynuująca preferencyjne warunki

Poza Unią jest życie

także inne kraje, które dbają o własny
interes

narodowy.

W sprawie przystąpienia do Unii Europejskiej w Norwegii odbyły się dwa
referenda: w 1972
i 1994 r. i oba zostały przegrane przez
zwolenników

inte-

będąc członkami Unii, wolą nie
pozbywać się własnej waluty na

współpracy gospodarczej, zo-

Jakie będą konsekwencje opo-

rzecz unijnej. W 2000 r. w refe-

stała podpisana w lutym 2019 r.

ru Szwajcarów? Unia Europej-

rendum konsultacyjnym więk-

Pojawiły się także pomysły, by

ska oświadczyła, że istniejące

szość Duńczyków zagłosowała

traktat poddać pod ogólnokra-

umowy dwustronne z alpejskim

przeciwko wprowadzeniu euro.

jowe referendum. Krytycy twier-

krajem nie zostaną rozwiązane,

Trzy lata później to samo zrobili

dzą, że porozumienie tak bardzo

ale z czasem nastąpi „powol-

Szwedzi. Wbrew temu, co twier-

narusza suwerenność Szwajcarii,

na erozja” ich skuteczności. Po-

dzą euroentuzjaści, w Europie

że nigdy nie zostałoby zaakcep-

nadto brak porozumienia za-

zmieniamy szyk: poza Unią Eu-

towane w głosowaniu.

blokuje Szwajcarii nowy dostęp

ropejską i sferą euro także jest

demokracja

do jednolitego rynku, np. do unii

życie. W przypadku Szwajcarii,

traktowana jest poważnie. Widać

energetycznej czy współpra-

Norwegii i Islandii trzeba dodać:

ewidentne

cy w dziedzinie ochrony zdro-

i to jakie!

W

Szwajcarii
różnice

pomiędzy
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INWESTYCJE

Finansowe wsparcie dla samorządów
Bank Gospodarstwa Krajowego we współpracy
z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym uruchomił nową
linię pożyczkową. Miasta średniej wielkości, do 100 tys.
mieszkańców, mogą skorzystać z pożyczek w łącznej
wysokości 700 mln zł. To środki na inwestycje
transportowe, opieki zdrowotnej oraz sportu i rekreacji.

S

wanie gospodarki wyniosło pod
koniec ubiegłego roku 46 mld
zł. 13 mld zł bank przeznaczył na
sektor samorządowy. Gminy inwestują te środki w zrównoważony transport, poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego czy
ochronę kultury i przyrody.

amorządy nie mogą ko-

umowa zawarta z naszym wie-

Europejski Bank Inwestycyjny od

rzystać z pożyczek bez-

loletnim partnerem BGK umoż-

lat udziela mocnego wsparcia fi-

pośrednio

nansowego polskim samorzą-

środków

liwi polskim miastom średniej

Europejskiego Banku Inwesty-

ze

wielkości kontynuację przyszło-

cyjnego (EBI), a nowa linia z pro-

ściowych inwestycji w momencie,

gramu MUNICIPAL FACILITY &

gdy większy wysiłek finansowy

COVID-19 RESPONSE uzupeł-

idzie na wzmocnienie zdolności

nia tę lukę. Pożyczka dla miast

miast do radzenia sobie ze skut-

dostępna jest w Banku Gospo-

kami pandemii – dodaje.

darstwa Krajowego od drugiej

– Samorządy potrzebują środ-

połowy czerwca.

ków na inwestycje, szczegól-

– Kredyty EBI są instrumentem

nie teraz, gdy tak ważne jest ła-

obliczonym na realizację róż-

godzenie skutków pandemii. Co

nych projektów rozwoju obsza-

trzecia złotówka zaangażowa-

rów miejskich – od rewitalizacji

nia kredytowego naszego ban-

dzielnic zagrożonych ryzykiem

ku trafia właśnie do samorządów.

finansowy

marginalizacji

Miasta
średniej
wielkości,
takie jak
Zamość, mogą
skorzystać
z pożyczek
w ramach
programu
MUNICIPAL
FACILITY
& COVID-19
RESPONSE.

dom. W ciągu minionej dekady
udzielił bezpośrednich pożyczek
o wartości ponad 6 mld euro blisko 40 polskim gminom. Europejski Bank Inwestycyjny sfinansował inwestycje samorządowe
w kilku sektorach, takich jak: rewitalizacja miast, zrównoważony transport miejski, dostosowanie i łagodzenie zmiany klimatu,
mieszkalnictwo socjalne, edukacja czy kultura. Nowy instrument
przeznaczony

dla

społeczno-go-

Chcemy wzmacniać działania

mniejszych miejscowości łączy

spodarczej i terenów poprze-

JST w zrównoważonym rozwo-

korzystne warunki i elastyczny

mysłowych, po budowę tanich

ju. Nasza umowa z Europejskim

charakter pożyczek udzielanych

mieszkań i rozbudowę systemów

Bankiem Inwestycyjnym ułatwi

przez EBI z wiedzą BGK, wynika-

łączności. Rosną również nakła-

pozyskanie środków na przykład

jącą z wieloletniej tradycji wspie-

dy finansowe na zrównoważony

na dostosowanie infrastruktu-

rania polskich gmin.

transport, w tym autobusy elek-

ry miast do zmian klimatycznych

Obie instytucje pracują nad uru-

tryczne, tramwaje i nowocze-

– zaznacza prezes BGK Beata

chomieniem kolejnych, podob-

sne zajezdnie – mówi wiceprezes

Daszyńska-Muzyczka.

nych inicjatyw w innych sekto-

EBI Teresa Czerwińska. – Nowa

Zaangażowanie BGK w finanso-

rach w Polsce.
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FELIETON

Piotr
Palutkiewicz

To co dobre,
szybko się
psuje

K

rajobraz polskich miast, miasteczek i wsi uległ

kajdany na nogi w biegu o neutralność klimatyczną. Nie

w minionych latach zmianie. Nie piszę tutaj

pierwszy raz…

o zwiększającym się chaosie urbanistycznym.

Ostatnie czasy to rozkwit przydomowych instalacji fo-

Uchwalona w 2016 r. ustawa odległościowa zamroziła
rynek budowy farm wiatrowych. Dynamicznie rozwijają-

towoltaicznych. Panele na dachach czy podwórkach pol-

ca się branża zamarła, a fatalna sytuacja firm z tej bran-

skich nieruchomości pojawiły się masowo nawet w naj-

ży rozlała się od ich dostawców po sektor bankowy kre-

dalszych zakątkach naszego kraju. Można by rzec,

dytujący budowę wiatraków. Kazus ten nie nauczył nas

że Polacy pokochali fotowoltaikę. Zasługę w tym zakre-

niczego.

sie mają w pewnym stopniu programy rządowe.
Mówiąc o działaniach państwa, nie sposób nie za-

Takie działania są jednak lekcją dla biznesu oraz konsumentów. Kto będzie chciał zaufać rządowi po raz trzeci,

uważyć, że starania w zakresie trans-

gdy poprzednio zasady zostały zmie-

formacji energetycznej są najbardziej

nione w trakcie gry? Jak mamy osią-

widoczne właśnie tam, gdzie odpowiedzialność za wdrożenie spoczywa
na sektorze prywatnym, przy współudziale benefitów płynących ze strony
sektora rządowego. Program Mój Prąd
jest tego dobrym przykładem. Osoby fizyczne mogą uzyskać zwolnienia i ulgi w zakresie podatku PIT czy
zwrot nawet połowy kosztów instalacji paneli zwanych potocznie słonecz-

Takie działania są
lekcją dla biznesu.
Kto będzie chciał
zaufać rządowi
po raz trzeci,
gdy poprzednio
zasady zostały
zmienione
w trakcie gry?

gnąć wysoki udział energetyki odnawialnej, skoro zmieniane jest otoczenie
prawne na niekorzyść podejmowania
działania w tym zakresie? Jak, nie tylko ta branża, ale cała gospodarka, ma
podejmować inwestycje, skoro ich reguły mogą się zmienić z roku na rok?
Oczywiście obecny system jest
bardzo korzystny dla właścicieli mikroinstalacji (stąd ich popularność)

nymi. Ponadto przydomowe instalacje

przy pewnych niewygodach dla kra-

mogą dostarczać do sieci elektrycznej

jowego systemu energetycznego (sieć

nadwyżki wytworzonej przez siebie energii. Gospodar-

staje się darmowym magazynem, a dystrybutorzy prą-

stwa domowe stają się tym samym mikroelektrowniami.

du mają problemy z okresowym bilansowaniem nadwy-

To działało i działa. Do czasu…

żek energii) i istnieje pewna potrzeba wdrożenia zmian.

To, co dobre, niestety Ministerstwo Klimatu i Środo-

Muszą jednak one być rozłożone w czasie i nie podko-

wiska może popsuć. Resort planuje zlikwidować sys-

pywać zaufania do prawa w tak strategicznym obsza-

tem opustów dla nowych posiadaczy paneli słonecz-

rze jak transformacja energetyczna. W przeciwnym razie

nych. Obecnie wprowadzając energię do sieci właściciel

za błędne decyzje zapłacimy wszyscy. W tym politycy,

przydomowej fotowoltaiki mógł odzyskać ok. 80 proc.

którzy nie zobaczą ani oczekiwanej transformacji ener-

wyprodukowanej mocy. To ma się zmienić. Opłacalność

getycznej, ani inwestycji w ogóle, ani rozwoju firm. Czyli

inwestycji spadnie. Klientów drastycznie ubędzie. Firmy,

zjawisk, które od lat próbują wyczarować swoją narracją.

które zainwestowały w boom fotowoltaiczny, mogą sta-

A to nie narracja, ale realne działania mogą przynieść

nąć na krawędzi opłacalności. Polska znów założy sobie

wyczekiwane efekty.
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