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Z frontu walki z inflacją
P
otężna inflacja stała się faktem i już dziś nikt

żone w szczególności na surowce energetyczne i ciepło.

ani tego zagrożenia nie lekceważy, ani nie głosi

To nienormalna sytuacja, gdy ponad połowę ceny pa-

tezy, że to problem chwilowy, z którym za chwilę

liwa stanowią podatki. Ona na stałe podwyższa kosz-

sobie poradzimy. Otóż wszystkie znaki na ziemi i nie-

ty produkcji wszelkiego rodzaju dóbr i usług i jest wy-

bie wskazują na to, że jeśli w ogóle sobie poradzimy,

jątkowo proinflacyjna. Nasze recepty są takie, żeby po

to na pewno nie „za chwilę”. Trochę to potrwa, a inflacja

prostu trwale obniżać opodatkowanie surowców ener-

będzie jednym z największych wyzwań, z jakimi będzie

getycznych i dalej konsekwentnie likwidować niepo-

musiała zmierzyć się polska gospodarka w tym roku.

trzebne podatki. Przedstawiliśmy listę piętnastu podat-

Przyczyn takiego stanu rzeczy jest kilka i o wszyst-

ków i opłat, które mają śladowe znaczenie w systemie

kich przeróżni eksperci opowiadają od kilku tygodni

finansów publicznych i można by je natychmiast zli-

w zasadzie bezustannie. Większość z nich ma rację,

kwidować, upraszczając system i dając jasny sygnał, że

dlatego nie ma sensu się tu powtarzać i raz jeszcze bić

zmienia się polityka fiskalna państwa – mówi poseł Bo-

pianę. Warto natomiast zwrócić uwagę na sposoby wal-

sak. Te propozycje mają jak najbardziej sens.

ki z tą inflacją, szczególnie że trudno winić rząd aku-

niosą więcej szkody niż pożytku. Jak chociażby rzucona

sposób nie zauważyć, że wśród tych prób są rozwiąza-

w eter przez posła PiS Kazimierza Smolińskiego propo-

nia mądre i skuteczne, ale są i takie, które przypominają

zycja wprowadzenia cen regulowanych na podstawo-

gaszenie pożaru benzyną lub leczenie łupieżu gilotyną.

we artykuły żywnościowe. Wdrożenie w życie tego po-

Krótko mówiąc, głupie i szkodliwe. Teraz chodzi o to, by

mysłu rodem z PRL-u byłoby nie tylko wielce szkodliwe

odsiać ziarno od plew.

z ekonomicznego punktu widzenia, ale i fatalne z punk-

flacyjna 2.0. Zgodnie z planem rząd obniża VAT na panie obniżony VAT na żywność, gaz i nawozy. Poza tym

ce sprzedawców do informowania konsumentów o tym,

przedłużone zostanie obowiązywanie obniżki VAT

że ci płacą taniej za niektóre artykuły dzięki „łaskawo-

do 5 proc. na prąd. Rząd zapowiedział, że obejmie też

ści” rządu, który obniżył VAT. Albo zapowiedzi pre-

spółdzielnie, wspólnoty mieszkaniowe, szpitale i szkoły

zesa UOKiK, że jego pracownicy ruszą na łowy i będą

za gaz. Jednocześnie przedłużono wszystkie elementy pierwszej tarczy antyinflacyjnej.
I to są rozsądne sposoby na walkę ze skutkami inflacji. Choć oczywiście można by do

sprawdzać, czy po obniżce VAT aby na pewno sprzedawcy obniżają ceny. Pokusa, by ręcznie sterować gospodarką – jak widać – wciąż jest duża,

Bo, jak mawia jeden z naszych felietonistów:
„Praw ekonomii, podobnie jak praw fizyki, nie

trwałe trzeba obniżyć daniny nało-

PRZEMYSŁ PAPIERNICZY W WALCE O PRZETRWANIE

Wzrosty cen i braki papieru to nie tylko problem branży wydawniczej.
Rosną też ceny detaliczne małych opakowań kartonowych oraz wyrobów
higienicznych.
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BIERNOŚĆ ZAWODOWA W POLSCE WEDŁUG OECD

O polskim rynku pracy rozmawiamy z Karen Maguire, szefową Wydziału
Lokalnego Zatrudnienia, Umiejętności i Innowacji Społecznych w Centrum
Przedsiębiorczości OECD.
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36

RECEPTA NA SKUTECZNE OGRANICZANIE INFLACJI

– Nie czasowo, ale na trwałe należy obniżyć daniny nałożone
w szczególności na surowce energetyczne i ciepło – uważa poseł
Konfederacji Krzysztof Bosak.

36 INWESTYCJE

ROZWÓJ RYNKU FOTOWOLTAIKI

Dane jednoznacznie świadczą o tym, że fotowoltaika – obok energetyki
wiatrowej – jest najprężniej rozwijającym się segmentem OZE w Polsce.

38 PRAWO

ZMIANY W CENACH TRANSFEROWYCH

50

Od 1 stycznia weszły w życie liczne zmiany w przepisach o cenach
transferowych. Najwięcej z nich dotyczy zasad składania informacji TPR
oraz zasad sporządzania tzw. dokumentacji lokalnej.

50 POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY

PIONIER ŚWIATOWEGO PRZEMYSŁU NAFTOWEGO

Decyzją Sejmu RP rok 2022 ogłoszony został rokiem Ignacego Łukasiewicza.
U nas historia tego genialnego Polaka i wielkiego patrioty.

sza, tym trudniej będzie tę inflację zwalczyć.

re np. proponuje w rozmowie z „Forum Polcji Krzysztof Bosak. – Nie czasowo, ale na

28

ale prawda jest taka, że im będzie więk-

tego dodać jeszcze kilka rozwiązań, któskiej Gospodarki” jeden z liderów Konfedera-
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Równie fatalne PR-owo (choć są mniej szkodliwe niż
regulowane ceny) prezentują się pomysły zmuszają-

taryfami gazowymi, co również ma obniżyć rachunki

SKALĄ DZIAŁANIA W POTENCJALNY KRYZYS

Receptą na sukces firmy rodzinnej JMK Computerate jest nie tylko
elastyczność i szybkość działania, ale także stałe powiększanie
liczby klientów.

tu widzenia PR-owego.

liwo z 23 proc. do 8 proc. Dodatkowo do 0 proc. zosta-

SKĄD TAK DUŻE OPŁATY ZA PRĄD?

System ETS i cała polityka klimatyczna Unii Europejskiej jest odpowiedzialna
za 67 proc. kosztu wytworzenia energii elektrycznej w Polsce!

12 BIZNES

Są jednak i takie sposoby walki z inflacją, które przy-

rat za to, że jej skutki próbuje minimalizować. Otóż nie

Od 1 lutego zacznie obowiązywać tzw. tarcza antyin-
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O CO CHODZI CHINOM?

zmienimy, więc nie warto przy nich

Władze Chin doszły do wniosku, że posiadają już wystarczająco dużo siły
i zasobów, aby zagwarantować sobie samowystarczalność w strategicznych
obszarach.

majstrować”.
Krzysztof BUDKA
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Skąd tak duże opłaty za prąd?
Szok? Niedowierzanie? Nic bardziej mylnego. Tak potężny
wzrost cen energii nie jest żadnym dopustem bożym ani nie
wziął się z niczego. To w ogromnej mierze efekt konieczności
zakupów przez elektrownie uprawnień do emisji dwutlenku
węgla. System ETS, związany z polityką klimatyczną UE,
właśnie zaczął rujnować polską gospodarkę i, niestety,
nie powiedział jeszcze ostatniego słowa.
Krzysztof BUDKA

P

temu zniszczy i zburzy to, co wy-

– już widzimy. Następne czeka-

twarza jakikolwiek ślad węglowy

ją w kolejce.

– mówiła nam Anna Zalewska.
Europosłanka dodała, że naj-

Finansujemy inne kraje

bardziej niebezpieczny w tym ca-

Jak informuje PKEE, pozyskiwa-

łym systemie jest sam algorytm,

nie uprawnień jest konieczne

bo – jak zaznaczyła – „oczy-

do wytwarzania energii z pa-

wiście jesteśmy w tych wszyst-

liw kopalnych, w tym z węgla,

kich pakietach zakładnikami al-

który stanowi większość w pol-

rzy okazji wzrostów cen

my się na chwilę przy systemie

gorytmów”. Jej zdaniem, jeszcze

skim miksie energetycznym, ale

za prąd Polski Komi-

ETS i oddajmy głos europosłan-

10–20 euro więcej za tonę dwu-

też np. z gazu. Środki ze sprze-

tet Energii Elektrycznej

ce PiS Annie Zalewskiej, która

tlenku węgla, a nie trzeba będzie

daży uprawnień trafiają do bu-

(PKEE), stowarzyszenie sektora

na łamach „Forum Polskiej Go-

żadnego pakietu „Fit for 55” ani

dżetów państw członkowskich

elektroenergetycznego,

spodarki” kilka miesięcy temu

specjalnych klimatycznych roz-

UE i przynajmniej w połowie

ostrzegała:

porządzeń unijnych, bo wszystkie

powinny być wykorzystywane

podał

szokujące dane na temat składników ceny energii. To dane,

– ETS, czyli system han-

spółki, które są oparte w jakikol-

na transformację energetyczną

z którymi w zasadzie trudno

dlu uprawnieniami do emitowa-

wiek sposób o węgiel, zwyczajnie

czy systemy wsparcia dla od-

polemizować, a które pokazują,

nia dwutlenku węgla, wymknął

będą bankrutować. I to nie tylko

biorców wrażliwych.

co czeka polskie firmy i polskich

się spod kontroli i znalazł się

w Polsce, ale w całej Unii Europej-

Nasz kraj dysponuje mniej-

konsumentów na skutek tzw.

pod całkowitą pieczą spekulan-

skiej, co przełoży się na niekon-

szą pulą uprawnień do emisji, niż

dekarbonizacji i dążenia tą dro-

tów. Świadczy o tym chociażby

trolowaną i dziką transformację

potrzebuje polska gospodar-

gą do neutralności klimatycznej.

fakt, że mimo iż mamy pande-

energetyczną. Czy o to unijnym

ka. W efekcie nasze firmy finan-

mię, trwały lockdowny, wyłączy-

dygnitarzom chodzi?

sują transformację energetycz-

Spekulanci w akcji

liśmy niemal całą gospodarkę,

– Jeżeli do tego dołoży-

ną w państwach dysponujących

nie wiedzieć jakim cudem w ciągu

my dwa dokumenty – jeden

większa pulą uprawnień. W la-

ną tak radyklanego wzrostu cen

kilku miesięcy dwukrotnie wzro-

obowiązujący, drugi, który jest

tach 2013–2020 wartość deficy-

energii w tym roku są rosnące

sła cena za tonę emisji dwutlen-

już w ostatniej fazie negocja-

tu wyniosła 13,2 mld zł.

ceny uprawnień do emisji dwu-

ku węgla. W jednej z dyrektyw

cji, w których Komisja Europej-

„Polski rząd działa na rzecz

tlenku węgla. W grudniu 2021 r.

jest mowa o tym, że w takich sy-

ska żąda, by do 2025 r. zakoń-

zmiany tej sytuacji. Pomimo pod-

koszty uprawnień sięgnęły re-

tuacjach Komisja Europejska po-

czyć subsydiowanie na poziomie

jęcia szeroko zakrojonej akcji dy-

kordowej ceny 90 euro za tonę.

winna interweniować, powołując

lokalnym, regionalnym, krajo-

plomatycznej, Polsce dotychczas

Dla porównania, na początku

specjalny zespół. Wystąpiłam

wym i europejskim wszystkiego,

nie udało się przekonać Komisji

2021 r. wynosiły one ok. 30 euro,

więc o powołanie takiego zespo-

co oparte jest nie tylko o węgiel,

Europejskiej i pozostałych państw

a w 2017 r. – ok. 5 euro. W efek-

łu, powołując się na zapisy w tej-

ale również o ropę i gaz, to nie

członkowskich do systemowego

cie w średniej cenie prądu koszt

że dyrektywie. Po miesiącu do-

wiem, czy jesteśmy sobie w sta-

rozwiązania problemu nierówno-

pozyskania uprawnień to obec-

stałam odpowiedź od Fransa

nie wyobrazić, co się stanie – za-

wagi uprawnień w systemie ETS”

nie aż 59 proc.!

Timmermansa, który uznał, że

znaczyła Anna Zalewska.

– czytamy w komunikacie PKEE.

Według PKEE, główną przyczy-

Zanim przejdziemy do dalszej
gii
4

analizy

wszystko jest ok i że powinno tak

Pierwsze efekty takiej poli-

Eksperci stowarzyszenia do-

ener-

zostać, bo za chwilę ten system

tyki – w postaci drastycznego

dają, że istotnymi przyczyna-

zatrzymaj-

będzie jeszcze droższy i dzięki

wzrostu cen energii elektrycznej

mi wzrostów cen energii są także

kosztów

elektrycznej,
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wzrost cen surowców energe-

składa się w większości z kosztu

tów członkostwa Polski w Unii Eu-

klimatyczna – w ich mniemaniu

tycznych, w szczególności re-

uprawnień do emisji dwutlenku

ropejskiej i dodał, że dzisiaj cena

– ma pomóc zburzyć stary po-

kordowo

węgla (59 proc.). A gdy dodamy

ta jest „za bardzo wyśrubowa-

rządek i utworzyć nowy.

drożejącego

gazu,

a także mniejsza produkcja

do tego 8 proc. kosztów

energii ze źródeł odnawialnych

wynikających z unijnej

i zwiększone zapotrzebowanie

polityki klimatycznej,

w 2021 r. związane z pocovido-

wyjdzie nam, że Unia

wym ożywieniem gospodar-

Europejska jest od-

czym w Europie.

powiedzialna aż za 67
proc. kosztu wytwo-

2/3 kosztów to UE

rzenia energii w Pol-

Jaka jest struktura cen energii?

sce! Czyli gdyby nie

Na wartość rachunku za prąd

unijne regulacje, to

składają się dwie zasadnicze

energia

części: opłata za zużytą ener-

mogłaby być tańsza

gię elektryczną i opłata związana

o ponad 2/3!

elektryczna

z jej dystrybucją. W rachunkach
opłacanych przez gospodarstwa
domowe zwykle koszty te rozkładają się mniej więcej równo. Na

64 tys. zł
na głowę

Co na to wszyst-

Nasz kraj
dysponuje mniejszą
pulą uprawnień do
emisji, niż potrzebuje
polska gospodarka.
W efekcie nasze
firmy finansują
transformację
energetyczną
w państwach
dysponujących
większa pulą
uprawnień.

na”, a spełnienie wymo-

– Te dokumenty tak naprawdę

gów Brukseli będzie

nie mają nic wspólnego z ochro-

wymagało przepro-

ną środowiska, ale są po prostu

wadzenia przez nas

bardzo agresywnymi dyrekty-

rewolucji

wami i rozporządzeniami, które

elektro-

energetycznej.
–

Dziś

energetyka

mówią o opodatkowaniu, opłanasza

w

70

proc. jest oparta na
węglu.

Tymczasem

Unia oczekuje od nas
nie jakichś kosme-

tach, karach, nakazach i zakazach
– tłumaczy europosłanka Zalewska.

Pierwsze zgniłe owoce

Dla nas, redakcji „Forum Pol-

tycznych zmian, ale

skiej Gospodarki”, nie jest to żad-

gigantycznej i nie-

ne zaskoczenie. Od samego po-

zwykle

kosztownej

czątku konsekwentnie pisaliśmy

rewolucji. Moim zda-

o tym, czym dla polskich przed-

niem koszt pakietu

siębiorstw i konsumentów skoń-

koszty energii elektrycznej skła-

ko polski rząd? Wi-

klimatycznego jest nie

czy się to rewolucyjne podejście:

da się jednak więcej kosztów jed-

cepremier i minister aktywów

do udźwignięcia przez Polaków –

drożyzną, megainflacją, ban-

nostkowych:

państwowych Jacek Sasin, powo-

ocenił Jacek Sasin.

kructwem wielu firm z sektora

59 proc. – koszty uprawnień do

łując się na raport przygotowa-

W związku z powyższym wi-

MŚP, a na końcu tzw. ubóstwem

emisji dwutlenku węgla wynika-

ny przez ekspertów Banku Pe-

cepremier w imieniu polskiego

energetycznym Polaków. Krót-

jące z polityki klimatycznej UE;

kao SA, przyznał, że do 2030 r.

rządu wezwał europejskie eli-

ko mówiąc, dorżnięciem gospo-

25 proc. – pozostałe

koszty

łączny koszt pakietu „Fit for 55”

ty i unijnych technokratów do

darki i cofnięciem się w rozwo-

związane z produkcją energii;

wyniesie aż 64 tys. zł na każde-

oprzytomnienia i zweryfikowa-

ju. W imię jakichś ideologicznych

8 proc. – koszty OZE i efektyw-

go obywatela Polski. Dla cztero-

nia stanowiska Brukseli, bo „po-

mrzonek ubranych w szaty tro-

ności energetycznej wynikające

osobowej rodziny będzie to po-

trzebne nakłady inwestycyjne są

ski o planetę. Nie dajmy się temu

z polityki klimatycznej UE;

nad ćwierć miliona złotych.

nie od udźwignięcia samodziel-

zwieść. „Po owocach ich pozna-

nie dla firm, gospodarstw domo-

cie”… Pierwsze owoce – w posta-

wych i państwa”.

ci radykalnego wzrostu cen ener-

6 proc. – koszty własne sprze-

– Ten koszt jest porażający,

dawców energii (obsługa klien-

może sięgnąć nawet 2,4 bln zł do

ta, zatrudnienie);

2030 r. Jest to aż o 900 mld zł

Jaka będzie reakcja w UE na

1 proc. – akcyza;

więcej wobec scenariusza reduk-

ten apel, raczej nietrudno prze-

1 proc. – marża sprzedawców

cji emisji o 40 proc. – powiedział

widzieć. Unijni dygnitarze, na

Na bardzo ciekawą sprawę

energii.

wicepremier.

gii elektrycznej – właśnie w nas
uderzyły.

czele z Fransem Timmerman-

związaną z uprawnieniami do

Czyli, jak podaje PKEE, koszt

Sasin podkreślił, że rosną-

sem, idą przez Europę z rewolu-

emisji dwutlenku węgla zwrócił

wytworzenia energii elektrycznej

ce ceny energii to jeden z kosz-

cyjną narracją, a cała ta polityka

uwagę we wrześniowym numerze „FPG” w raporcie makroekonomicznym na temat zielonej
inflacji Kamil Goral, pisząc, że
system ten, będący kluczowym
narzędziem transformacji energetycznej, wpisuje się idealnie
w poszukiwane alibi dla zawieszenia wolnego rynku. „Do gło-

6
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su zaczyna dochodzić centralny

tycznej, zapewniającej bezpie-

podjęcia zdecydowanych dzia-

planista, regulujący praktycz-

czeństwo naszego kraju. Według

łań będziemy mieli do czynienia

nie wszystko, z cenami kluczo-

nich polski rząd nie może zga-

z kolejnymi podwyżkami, któ-

wych dóbr, takich jak energia czy

dzać się na żadne dzia-

żywność, na czele. Chociaż for-

łania, których kon-

malnie środki produkcji pozostać

sekwencje

mają w rękach prywatnych, UE

w polskich obywate-

w ten sposób żegna się z gospo-

li i przyczyniają się do

darką wolnorynkową” – napisał.

gwałtownego wzrostu

I to jest najlepsze podsumowa-

cen, inflacji oraz za-

nie tego, w którą stronę zmierza

stopowania

unijna polityka klimatyczna.

gospodarczego.

Wypowiedzieć pakiet?

rachunki

„Za

uderzają

rozwoju

gigantyczne
za

prąd

re doprowadzą do ruiny
budżety polskich ro-

Unia Europejska
jest odpowiedzialna
za 67 proc. kosztu
wytworzenia
energii w Polsce!
Czyli gdyby nie
unijne regulacje, to
energia elektryczna
mogłaby być tańsza
o ponad 2/3!

dzin” – napisał na FB
wiceminister

spra-

wiedliwości

Seba-

stian Kaleta.
„Ochrona klimatu i środowiska jest
dla nas bardzo ważna, ale musi się ona
odbywać w sposób

Co na to polscy politycy? Partia

i gaz, które Państwo

rządząca – jak już wspomnieli-

otrzymujecie, odpo-

śmy – zauważyła, jak potężnym

wiadają Donald Tusk

kosztem dla naszej gospodarki

i Ewa Kopacz, któ-

będzie to całe wyzwanie. Współ-

rzy w 2014 r. zgodzi-

rządzący politycy Solidarnej Pol-

li się na drastyczne zaostrzenie

żeń unijnej polityki klimatycznej

ski idą krok dalej. Przyjęli uchwa-

systemu handlu emisjami ETS.

narzucanej przez KE ponoszą

łę wzywającą do wyjścia Polski

System ten ma charakter spe-

zwykli obywatele, co w konse-

z mechanizmów unijnej polity-

kulacyjny, cena jednego certyfi-

kwencji będzie oznaczać dopro-

ki klimatycznej i podjęcia działań

katu wzrosła z 28 euro w 2020 r.,

wadzenie do ubóstwa setek ty-

na rzecz transformacji energe-

do ponad 90 euro obecnie! Bez

sięcy Polaków” – dodał.
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zrównoważony i racjonalny.

Obecne

działania przynoszą
odwrotne,

szkodli-

we skutki. Koszty zało-

Jaki PIT, jaki CIT

PODATKI
przez rząd i który rzeczywiście

pomyłkę skorygować, byle na-

zawiadomienia o wyborze opo-

po zmianach w zasadach opła-

stąpiło to przed upływem termi-

datkowania w tej formie, według

cania składki zdrowotnej może

nu złożenia zawiadomienia. Jeśli

ustalonego wzoru do właściwego

dla wielu przedsiębiorców oka-

zatem podatnik, który pierwszy

naczelnika urzędu skarbowego

zać się najtańszym sposobem

przychód ma w styczniu, wybie-

w terminie do końca pierwszego

rozliczania się z fiskusem.

rze ryczałt i zgłosi to np. 5 lutego,

miesiąca pierwszego roku podat-

Nie da się już natomiast wy-

dojdzie do wniosku, że woli jed-

kowego, w którym spółka ma być

brać karty podatkowej. W tej for-

nak podatek liniowy, może do-

opodatkowana ryczałtem. Mimo

mie podatek w 2022 r. może pła-

konać zgłoszenia ponownie, byle

licznych zmian w zasadach opo-

cić tylko podatnik, który był w tej

nastąpiło to przed 20 lutego. Jeśli

datkowania ryczałtem od spółek

formie opodatkowany w 2021 r.

zatem zgłosi kolejną zmianę np.

(estońskim CIT-em), które wpro-

Kluczowe przy tym jest to, że

15 lutego, to mimo że wybrał naj-

wadził Polski Ład (noweliza-

każdy podatnik ma prawo do-

pierw ryczałt, będzie mógł być

cja została opublikowana w Dz.U.

konać na początku kolejnego roku podatkowego zmiany formy,
w jakiej jest opodatkowany. Wbrew też
powszechnemu przekonaniu czas na to
wcale nie kończy się

Czas na dokonanie wyboru formy opodatkowania
na kolejny rok podatkowy podatnicy mają
do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu,
w którym uzyskano pierwszy przychód. Dla
większości podatników oznacza to, że na podjęcie
decyzji mają czas do 20 lutego.
Marek KUTARBA
10 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Co ważne,
podatnik, który
pomyli się
przy wyborze, może
swoją pomyłkę
skorygować,
byle nastąpiło
to przed upływem
terminu złożenia
zawiadomienia.

stawką

liniową. Gdyby jednak
dokonał

zgłoszenia

nie 15, a np. 25 lutego,
to będzie musiał pła-

z 2021 r., poz. 2105), ta zasada nie
uległa zmianie.

Jaki formularz?

Oznacza to, że gdy spółka chce

cić podatek według

korzystać z ryczałtu od docho-

pierwszego zgłosze-

dów spółek od 1 stycznia 2022 r.,

nia, czyli ryczałt.

powinna była to zgłosić najpóź-

zawiado-

niej do poniedziałku 31 stycznia

mienie może odbyć

2022 r. Taki termin dotyczy oczy-

się na dwa sposoby.

wiście tylko spółki, która ma rok

Albo poprzez zawia-

podatkowy pokrywający się z ro-

domienie bezpośred-

kiem kalendarzowym. Jeśli spół-

nio urzędu skarbowe-

ka ma rok podatkowy inny niż ka-

go, w którym podatki

lendarzowy, oświadczenie złożyć

cy, a zatem tacy, którzy konty-

na co dzień opłacamy, albo też

powinna w innym terminie. Jeśli

nuują swoją działalność, zmia-

poprzez odpowiednią modyfi-

zatem np. rok podatkowy kończy

ny formy, w jakiej opłacają swoje

kację wpisu w CEIDG. Aby doko-

się dla niej 31 marca 2022 r. i za-

podatki, mogą dokonać w termi-

nać zmiany formy opodatkowa-

mierza ona korzystać z ryczał-

nie do 20. dnia miesiąca nastę-

nia, podatnik powinien wypełnić

tu od 1 kwietnia 2022 r., to czas

pującego po miesiącu, w którym

formularz CEIDG-1. Może to zro-

na złożenie oświadczenia ma do

uzyskali pierwszy przychód. Je-

bić przez internet lub w urzędzie

końca kwietnia 2022 r.

żeli zatem podatnik pierwszy

miasta czy gminy.

20 stycznia. Ten ter-

Ostatni dzwonek
na zmianę formy
płacenia podatków

opodatkowany

min dotyczy bowiem
tylko takich firm, które rozpoczynają działalność (pierwszy raz)
w grudniu.
Pozostali podatni-

Samo

Zawiadomienie

o

wyborze

dochód uzyska w styczniu, co za-

Znacznie mniej czasu niż po-

opodatkowania ryczałtem od do-

zwyczaj dotyczy większości firm,

datnicy PIT miały/mają na de-

chodów spółek kapitałowych ma

czas na zmianę formy opodat-

cyzję spółki opodatkowane CIT.

oznaczenie ZAW-RD. Co istotne,

pcje są w praktyce trzy.

kowania ma do 20 lutego. Jeśli

W ich przypadku możliwe jest

formularz ten składa się nie tylko

To tzw. zasady ogólne

zaś pierwszy przychód zostanie

albo pozostanie na normalnych

przy wyborze ryczałtu, ale także

(podatek płaci się we-

uzyskany w lutym, czas na decy-

zasadach opodatkowania, albo

w każdym przypadku, gdy obję-

zję będzie do 20 marca.

skorzystanie

O

dług skali podatkowej), podatek liniowy (ze stała stawką 19
proc.) oraz ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, który
jest obecnie mocno promowany

Możliwa korekta

dobrodziejstw

te tym zgłoszeniem dane ulegają

zmodyfikowanego przez Polski

zmianie. W takim przypadku na

z

Ład tzw. estońskiego CIT-u. Aby

ponowne złożenie druku ZAW-

Co ważne, podatnik, który pomy-

jednak z tego ostatniego móc ko-

-RD podatnik ma 14 dni od zaist-

li się przy wyborze, może swoją

rzystać, konieczne jest złożenie

nienia tych zmian.
FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI 11

Polskie firmy rodzinne

BIZNES

JMK Computer@te
– skalą działania
w potencjalny kryzys

Duża część branży IT nie tylko nie odczuła skutków
koronakryzysu, ale nawet wzmocniła swoją pozycję.
Receptą na sukces firmy rodzinnej, świadczącej
usługi informatyczne, jest nie tylko elastyczność
i szybkość działania, ale także stałe powiększanie
liczby klientów. Współwłaściciele JMK Computerate
wierzą, że zabezpieczy ich to przed spowolnieniem
gospodarczym, a nawet przed kolejnym kryzysem.

Robert AZEMBSKI

budował polską grupę kapi-

Krzysztof Ogorzałek, współwła-

tałową Softbank. Pełnił w niej

ściciel firmy.

funkcję wiceprezesa. Gdy rozstał się z Softbankiem, wspól-

Recepta na sukces

Jaką mają receptę na sukces?

twarzając systemy dla stosun-

Przede wszystkim stawiają na

kowo wąskich branż i sektorów

ciągłe zwiększanie skali działa-

gospodarki. Zaczynali od bran-

nia. Większa liczba klientów przy

ży finansowej, ze szczególnym

Dziś Jarosław Ogorzałek już

mniejszej liczbie użytkowników

uwzględnieniem

dzinnie poprowadzą firmę IT.

mniej się udziela w biznesie,

Nie tylko ze względu na swoją

chociaż

znajomość branży – syn Marcin studiował informatykę na
politechnice.

spółki,

nie z synami postanowił, że ro-

– Pomysł na firmę dotyczył

dynamicznie

z jednej firmy jest bezpieczniej-

rozwijających się w tamtych la-

da-

sza niż obsłu-

tach towarzystw funduszy in-

lej

pozosta-

ga dwóch czy

westycyjnych. Szybko jednak,

je

prezesem

trzech firm po-

bo już w 2007 r., trafili na sektor

słu-

nad stuosobo-

prawny, który z biegiem lat stał

synom

wych, bowiem

się główną działalnością biznesu

żąc

sektora, z którym nasza rodzi-

cennymi

Mar-

utrata dużego klienta stanowi

irma rodzinna JMK Com-

seco Poland) Jarosława Ogo-

na jest związana już od końca lat

cin i Krzysztof różnią się na tyle,

zdecydowanie większy problem

Ze względu na ówczesne pa-

puterate Sp. z o.o. zo-

rzałka oraz jego dwóch synów

70., kiedy tata został informaty-

jeśli chodzi o kompetencje, że

niż odejście nawet kilku mniej-

tologie związane z dotacjami

stała założona w kwiet-

– Marcina i Krzysztofa.

kiem i programistą. Był to wów-

mogą bezproblemowo współ-

szych firm.

unijnymi na szkolenia stopniowo

F

niu 2006 r. przez współtwórcę

Ogorzałek

JMK Computerate.

wraz

czas jedyny zawód w IT niezwią-

działać: Marcin czuwa nad pro-

Od początku wiedzieli, że nie

wygasili tworzenie systemów do

i wieloletniego członka zarządu

z głównym właścicielem Alek-

zany bezpośrednio ze sprzętem

dukcją i serwisem, a Krzysztof

będą robić „wszystkiego” w IT.

usług szkoleniowych dla sektora

spółki Softbanku (obecnie As-

sandrem

komputerowym

nad sprzedażą i PR-em.

Że należy się specjalizować, wy-

finansowego, rezygnując z tego

12 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

Jarosław

wskazówkami.

Leszem

stopniowo

–

opowiada
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Polskie firmy rodzinne

BIZNES
segmentu ostatecznie w 2012 r.

pularnych obecnie CRM-ów, ale

pozwolić sobie na większą ela-

miło platformę wymiany infor-

dzo często spotykali się w wy-

le lat temu o „skalowalności biz-

Portfel swoich usług uzupełnili

też zawierają pełną funkcjonal-

styczność niż koncerny.

macji i doświadczeń pod nazwą

branych

rodzinnych,

nesu” Ryszard Florek z firmy

za to o sektor firm działających

ność systemów Business Intelli-

rośnie

„Łączymy, by przetrwać”. Zre-

np. w LPP rozmawiali o logisty-

Fakro – wspomina Krzysztof

w obszarze tzw. nieruchomości

gence – zarządzania ERP, zarzą-

z roku na rok dwucyfrowo. Na

alizowano wtedy cykl webina-

ce, w firmie Kross – o łańcuchach

Ogorzałek.

rozproszonych, np. związanych

dzania i rozliczania czasu pracy,

2022 r. patrzą z optymizmem.

riów.

z obsługą placówek banków czy

fakturowania oraz obiegu do-

Wyzwania mogą natomiast po-

przydatne

siecią stacji paliw.

kumentów, zarządzania bazami

jawić się w roku kolejnym. Za-

kacje,

danych.

rządzający firmą bracia prze-

także bezpośrednie

widują, że gospodarka w 2023 r.

rozmowy pomiędzy

będzie hamować i potencjalni

właścicielami

Autorskie rozwiązania

Dziś oferują usługi całościowe-

Dobra komunikacja

JMK

Computerate

Zamieszczano
publi-

umożliwiając

firm.

firmach

dostaw i produkcji, w TDJ

Nie stronią także od omawia-

– o sposobach za-

nia trudnych i bardzo trudnych

rządzania i odpowie-

spraw. Takich, o jakich nie ma oka-

dzialności biznesowej

zji rozmawiać w większości bran-

i

Ogromne
znaczenie ma
kwestia zaufania
oraz to, że jesteśmy
firmą rodzinną.
Mamy referencje
od zadowolonych
klientów i umiemy
szybko reagować
na sytuacje
kryzysowe.

Spo-

żowych organizacji przedsiębior-

tykali się w firmach

ców. Te trudne sprawy to czasem

w całej Polsce, m.in.

także dramatyczne sytuacje awa-

SalveMedica,

JMP-

ryjne, jak na przykład wypadek

Flowers, Renex, Bart-

samochodowy właściciela jednej

nik Sądecki i wielu

z firm, w efekcie którego znalazł

innych. Tego rodza-

się on w szpitalu w śpiączce. Żył,

ju spotkania (których

ale nie mógł podpisywać doku-

odbyło się już w su-

mentów. W gronie firm rodzin-

mie kilkadziesiąt) nie

nych przedyskutowano sytuację

społecznej.

– Nie jest jednak sztuką zbudo-

oraz obecni klienci mogą ogra-

Poruszano różne te-

lariom oraz działom prawnym

wać narzędzie. Sztuką jest na-

niczać budżety na rozwój. Mar-

maty, ale zawsze in-

w firmach pod marką Mecenas.iT

wiązać relacje z branżą prawną

twią ich też wzrosty cen energii,

teresujące przedsię-

oraz kancelariom doradców re-

i je rozwijać. W tym, co robimy,

które odbiją się na całej bran-

biorców. Na początku

strukturyzacyjnych (syndyków)

ogromne znaczenie ma kwestia

ży. Wiele firm z branży, np. Co-

lockdownu były to

pod marką Syndyk.iT. Robią to

zaufania oraz to, że jesteśmy

march, rozważa relokację swo-

kwestie utrzymania

kompleksowo: od prostej reje-

firmą rodzinną. Mamy referen-

ich serwerowni z Polski właśnie

działalności

stracji bazy klientów przez roz-

cje od zadowolonych klientów

w związku z kosztami prądu. Już

my,

liczenia fakturowania aż po inte-

i umiemy szybko reagować na

teraz przygotowują się na cięż-

ne, w tym związane

grację z innymi systemami oraz

sytuacje kryzysowe – mówi

sze czasy, stawiając w bizne-

z tzw. tarczami finan-

bazami niezbędnymi w prowa-

Krzysztof Ogorzałek.

sie na jak najlepszy ze-

sowymi, podatkowe i inne. Był to

dzy z firm dużych

dzonej działalności gospodar-

Na dowód tego

spół, który pozwoli

czas bardzo intensywnej aktyw-

do małych, ale też

nie

go zarządzania IT także kance-

czej. Dodatkowo wspierają bran-

opowiada

o

sytu-

żę prawną, edukując adwokatów

acji, gdy jedno Data

i radców prawnych z zakresu

Center w Strasburgu,

bezpieczeństwa IT i marketingu

w którym byli „po-

prawniczego.

sadowieni” z serwetakże

rami produkcyjnymi,

w Polskiej Izbie Informatyki i Te-

stanęło w płomie-

lekomunikacji oraz Stowarzy-

niach. Spowodowało

szeniu Inicjatywa Firm Rodzin-

to oczywiste proble-

nych, gdzie opiniują zmiany

my. Mimo że klien-

Aktywnie

działają

w prawie, które mają wpływ tak-

tów mają stosunkowo

że na branżę prawną oraz oto-

wielu, skontaktowali

czenie biznesowe w Polsce.

się telefonicznie oraz

JMK Computerate nie sprze-

W stowarzyszeniu
Inicjatywa Firm
Rodzinnych mogą
liczyć na wymianę
doświadczeń
i pomysłów,
dotyczących
m.in. metod
zarządzania ludźmi,
rekrutacji
czy inwestowania.

via e-mail i media spo-

tylko

potem

firpraw-

i znaleziono prawne rozwiązanie

umożliwiające

firmie

zachowanie

ciągłości działania.

pokonać

ności stowarzyszenia – trwają-

odwrotnie – małe

ce aż do jesieni 2021 r. włącznie.

firmy

nież w dalszym cią-

Zwieńczeniem tego okresu stał

większe

swoimi

wiać i umieć się

gu rozwijać się dzię-

się jesienny 14. Ogólnopolski

pomysłami i roz-

wspomagać. Za-

ki efektowi skali.

Zjazd Firm Rodzinnych w Mu-

wiązaniami.

Razem z innymi

Już dawno w firmie
Ogorzałków
rzała
że

szynie, który odbył się w formule hybrydowej.
W gronie firm rodzinnych,

doj-

stowarzyszonych w IFR, braciom

świadomość,

Ogorzałkom jest o tyle łatwiej

prowa-

rozmawiać, gdyż firmy te zwykle

dzi się skuteczniej we

biznes

nie konkurują ze sobą. Rywaliza-

współpracy z innymi

cja zachodzi przede wszystkim

firmami. W stowarzy-

z międzynarodowymi korpo-

łecznościowe

ze

szeniu Inicjatywa Firm Rodzin-

racjami. Mogą więc swobodnie

torskie aplikacje. Oczywiście do-

wszystkimi, wyjaśniając zaist-

nych mogą liczyć na wymianę

dzielić się swoimi doświadcze-

pasowane do specyfiki branży

niałą sytuację i uspokajając, że

doświadczeń i pomysłów. Do-

niami i wspierać radami. Mają

i wielkości danej firmy i z możli-

kryzys zostanie tak szybko za-

tyczą one kwestii metod zarzą-

też kilka „miejsc” omawiania te-

wością dostosowania indywidu-

żegnany, jak tylko będzie to

dzania ludźmi, rekrutacji, inwe-

matów. Jest na przykład grupa

alnego do partnera biznesowe-

możliwe.

stowania okresowych nadwyżek

„pokoleniowa”, gdzie młodsze

go. Flagowymi produktami firmy

To, że są firmą rodzinną,

finansowych, sposobów promo-

pokolenie właścicieli wymienia

są obecnie systemy zarządzania

można postrzegać tylko jako

wania się i wielu innych, waż-

się doświadczeniami związany-

Mecenas.iT, Syndyk.iT oraz JMK-

atut. Nie mają nad sobą żadnej

nych dla firm rodzinnych spraw.

mi z sukcesją firmy (np. pod-

CRM. Skupiają one w sobie nie

zagranicznej centrali, więc de-

Podczas największego nasi-

czas Zlotu Sukcesorów). Przed

tylko najważniejsze funkcje po-

cyzje zapadają szybko. Mogą też

lenia lockdownów IFR urucho-

pandemią był czas, gdy bar-
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umożliwia-

trudności, ale rów-

daje cudzych systemów, ma au-

absolutnie

tylko

ją transfer wie-

–

inspirują

rozma-

równo w dobrych,

Osobiście

wziąłem

Ważne, by móc
zawsze

sobie

mocno do serca to,
co opowiadał mi wie-

jak i trudnych czasach. Przedsiębiorcy
rodzinni chcą i potrafią
to robić.

Krzysztof
Ogorzałek
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Kłopoty branży drzewnej

GOSPODARKA

Dlaczego rosną ceny papieru?
Czy wkrótce zabraknie papieru toaletowego, a książki
i gazety będą tak drogie, że już nikt ich nie będzie
kupował? Dlaczego w ostatnim czasie wzrosły ceny
kartonowych opakowań wykorzystywanych w coraz
bardziej popularnych zakupach zdalnych? Tomasz CUKIERNIK

ja może tego nie wytrzymać.
Znam już takie przykłady.
Wzrosty cen i braki papie-

To nie wina producentów

gicznych rozwiązań, biodegra-

niczenia w dostępności papie-

Przemysł papierniczy podkre-

dowalnych, nadających się do

ru i tektury oraz wydłużone ter-

śla, że wzrost cen to przełoże-

recyklingu, w co papier i tektura

miny dostaw. Za tym poszedł

bardzo dobrze się wpi-

wzrost cen. Chcę, aby to wy-

suje. Ponadto w pan-

brzmiało, że podwyżki wynikają

demii doszło do prze-

z gwałtownych wzrostów kosz-

rwania

ru to nie tylko problem bran-

nie kosztów, z który-

ży wydawniczej. Ceny detaliczne

mi musi się zderzyć.

małych opakowań kartonowych

Aneta Muskała, pre-

zwiększyły się z 1,3 zł do 1,8 zł,

zes

odczas zlecania druku po-

– Kiedyś drukowało się książ-

czyli o prawie 40 proc. Media

nia Papierników Pol-

przedniego numeru ma-

kę za 8 zł, w tym 4 zł to był koszt

alarmują z kolei, że gwałtownie

skich, tłumaczy, że

gazynu „Magna Polonia”

papieru. Teraz drukuje się za 12

rosną ceny wyrobów higienicz-

sytuacja jest napięta,

runęła na nas wiadomość, iż ceny

zł, bo koszt papieru wzrósł do

nych, w tym podstawowego to-

bo po stronie popy-

druku wzrosły o 40 proc. Nie był

8 zł, czyli podrożał o 100 proc.

waru, jakim jest papier toaleto-

tu mamy ożywienie,

to koniec problemów. Wyda-

Stało się to w ciągu dwóch mie-

wy. Mająca swój zakład w Polsce

takie

jąc aktualny numer, okazało się,

sięcy: listopad–grudzień ubie-

szwedzka firma Essity zapowie-

miczne

że ceny nie tylko wzrosły o ko-

głego roku. Dla wydawcy ozna-

działa, że aby zrekompensować

wanie

lejne 40 proc. (!), ale w hurtow-

cza

wzrost

wzrost kosztów, będzie zmu-

W szczególności do-

niach występują poważne braki

kosztów wydruku książki o 50

szona do podniesienia cen pa-

tyczy to rynku opa-

papieru kredowego. Gdyby nie

proc. Niektóre papiery w ogóle

pieru toaletowego, chusteczek

kowań, gdzie również

pomoc naszych czytelników, to

przestały być dostępne, co sta-

do nosa i ręczników kuchennych

pismo zapewne przestałoby ist-

ło się dużym utrudnieniem. Kon-

o 20 proc.

nieć. Nie wiem jednak, co przyniesie przyszłość, ponieważ ceny
wciąż galopują. Sytuacja jest więc

papieru, są bardzo duże. I bar-

krytyczna – mówi Przemysław

dzo przykre. Obawiam się, że

Holocher, wydawca magazynu

wielu niewielkich wydawców jak

P

to

równocześnie

Stowarzysze-

postpandeodreagogospodarki.

Skutek jest taki,
że dzisiaj mamy
najwyższe ceny
drewna w Europie
i wzrost kilkudzie
sięcioprocentowy
(40–50 proc.)
w stosunku
do poprzedniego
roku.

łańcuchów

tów wytwarzania, a nie na za-

dostaw, co m.in. skut-

sadzie wykorzystania sytuacji

kuje powrotem pro-

przez producentów – podkreśla

dukcji do Europy.

prezes Muskała.

– Napięcie wynika
z tego, że to wszystko

Uprawnienia do emisji

wydarzyło się w krót-

Natomiast coraz wyższe koszty

kim czasie i podaż

branży, poza problemami doty-

zwyczajnie nie nadą-

kającymi całej gospodarki, wyni-

ża za popytem. Mocy

kają głównie z dwóch powodów.

wytwórczych w tym

Przede wszystkim, z rosnących

okresie nie przybyło.

cen energii elektrycznej. Mimo

mamy silny trend konsumencki

Nasz przemysł jest bardzo ka-

że część zakładów papierniczych

zwracania się w kierunku ekolo-

pitałochłonny, a proces inwe-

ma własną generację energii,

sekwencje dla wydawców, zwią-

stycyjny trwa kilka, kilkanaście

to jest ona też oparta o surowce,

zane z zawirowaniami na rynku

miesięcy. Stąd biorą się ogra-

których ceny wzrosły skokowo:
gaz lub węgiel.

„Magna Polonia”.
Podobne odczucia ma Stanisław Pisarek z wydawnictwa Stapis z Katowic:
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– Do tego dochodzi wzrost
cen uprawnień do emisji dwutlenku węgla w tempie, którego
nikt się nie spodziewał. Na początku tego roku żaden analityk

od kilkunastu do kilkudziesięciu

umów na 100 proc. zakontrak-

milionów złotych.

towanych wolumenów drewna,

Dlaczego rosną
ceny drewna?

Dla kogo polskie drewno?

Jednak prezes Muskała uważa,

a bliżej wymaganego minimum

że drewno, które nale-

95 proc. – dodaje.

ży do Skarbu Pań-

Zdaniem Michała Gzowskie-

stwa, powinno być

nie prognozował, że w 2021 r.

Drugi problem po stronie kosz-

go, rzecznika prasowego Lasów

przede

cena uprawnień przebije 90 eu-

tów to lawinowy wzrost cen

Państwowych,

wska-

dostępne dla produ-

ro/t. Mówiło się, że takie pozio-

drewna. – Spodziewaliśmy się

zać jakąś jedną, uniwersalną

centów przetwarza-

my będą w 2030 r. Ceny energii

wzrostów cen drewna z powo-

przyczynę zmiany cen drewna,

jących je w Polsce.

na rynku też rosną z tego powo-

du zwiększonego popytu, nato-

ale wzrost ten wynika przede

To u nas generuje

du – wyjaśnia prezes Muskała.

trudno

wszystkim

miast to, co stało się na ostatnich

wszystkim

zwiększonego

miejsca pracy. A tyl-

Tzw. darmowe uprawnienia,

aukcjach Lasów Państwowych, bo

popytu na surowiec na rynku

ko sama branża pa-

które otrzymywały instalacje

tam zaopatruje się w surowiec

polskim i unijnym. – Na osta-

piernicza

ETS w branży papierniczej, po-

większość krajowych producen-

teczne ceny sprzedaży przez

ponad 60 tys. osób,

krywały w latach 2018–2020

tów papieru, bardzo negatywnie

Lasy Państwowe mają wpływ

głównie na terenach

mniej niż 60 proc. emisji z tych

nas zaskoczyło – zaznacza pre-

nabywcy. To oni składają kon-

wiejskich i w małych

instalacji. Oznaczało to ko-

zes Muskała.

ze

zatrudnia

jest 5–6 razy wyższa w sytu-

Polska

Izba

Gospodarcza

acji przerabiania drewna w kra-

Przemysłu Drzewnego, która

ju w stosunku do ekspor-

apeluje o wprowadzenie zakazu

tu drewna okrągłego.

eksportu drewna nieprzetwo-

Czy to jest
działanie racjonalne,
by polskie drewno
eksportować, na
czym niewiele
korzysta cała
gospodarka,
zamiast udostępnić
je firmom, które
potrzebują tego
drewna w kraju?

Tymczasem

ele-

rzonego, podała, że tylko w cią-

deklarowa-

gu trzech pierwszych kwartałów

nia miejsca przerobu

2021 r. ponad 900 tys. m3 drew-

drewna w Polsce ma

na trafiło do Chin. – Wywoże-

podczas aukcji zbyt

nie drewna okrągłego poza Pol-

niską wagę w sto-

skę w sytuacji, kiedy producenci

sunku do wagi ceny,

krajowi borykają się z niskimi

co nadmiernie pro-

stanami zapasów i z wysokimi

muje

ment

pośredników

cenami, jest kontrproduktyw-

w handlu drewnem

ne. Drewno powinno być trakto-

kosztem

producen-

wane jako strategiczny surowiec

tów krajowych. Zda-

dla polskiej gospodarki, a pula

niem przedstawicieli

drewna dla producentów kra-

branży powinno być

jowych większa – uważa prezes

kretne oferty cenowe w dwóch

ośrodkach przemy-

nieczność kupna około 700 tys.

Tłumaczy, że we wrześniu

głównych kanałach dystrybu-

słowych. Firmy są

EUA w skali roku. Przy aktual-

2021 r. branża została zasko-

cji, Portalu Leśno-Drzewnym

wysokojakościowy-

nych cenach uprawnień na po-

czona przez Dyrekcję General-

(dla stałych klientów) i na au-

mi pracodawcami, zatrudnia-

robu drewna w Polsce powinna

ziomie ponad 80 euro/t to koszt

ną Lasów Państwowych wpro-

kcjach. Cena kształtuje się więc

jącymi na umowy o pracę, do-

grać znacznie większą rolę w za-

co najmniej 250 mln zł. Jednak

wadzeniem

w oparciu o mechanizmy ryn-

brze wynagradzającymi. Przede

sadach sprzedaży drewna przez

Oczywiście drewno można też

ponieważ darmowe alokacje na

sprzedaży drewna. Nie były

kowe – tłumaczy Gzowski.

wszystkim

Lasy Państwowe.

importować. Swego czasu tań-

nowy okres ETS są niższe, po-

one konsultowane jak w latach

sze było drewno przywożo-

trzeby dokupowania uprawnień

poprzednich, kiedy można się

ne z Białorusi, ale teraz władze

będą jeszcze wyższe. W związ-

było do nich z wyprzedzeniem

tego kraju znacznie ograniczy-

ku z tym branża papiernicza

przygotować.

ły eksport tego cennego surow-

nowych

zasad

wartość

odwrotnie i waga prze-

dodana

Muskała.

Będzie jeszcze gorzej

z dużą niecierpliwością i nie-

– Do aukcji zamkniętych prze-

ca w stanie nieprzetworzonym.

pokojem czeka na noweliza-

znaczono 70 proc. puli drewna

Można importować z innych

cję ustawy o rekompensatach

zamiast 80 proc., jak było wcze-

kierunków, ale przed podwyż-

dla przemysłów energochłon-

śniej. O ile na aukcjach zamknię-

kami ceny drewna importowa-

nych. Nowelizacja jest koniecz-

tych wzrost cen był przewidy-

nego były wyższe niż krajowe-

na, gdyż zmieniły się wytyczne

walny, tak na aukcjach otwartych

go, a do tego dochodziły koszty

Komisji Europejskiej dotyczące

ceny

górę

transportu. Po podwyżkach na

pomocy publicznej. Ustawa jest

w sposób niekontrolowany. Sku-

aukcjach w Lasach Państwowych

przygotowana, ale wciąż na eta-

tek jest taki, że dzisiaj mamy naj-

import bardziej się opłaca. Ale

pie rządowym. Problem w tym,

wyższe ceny drewna w Europie

czy to jest działanie racjonalne,

że branże energochłonne mają

i wzrost kilkudziesięcioprocento-

by polskie drewno eksportować,

czas tylko do końca marca br.,

wy (40–50 proc.) w stosunku do

na czym niewiele korzysta cała

aby złożyć wnioski. Jednak żeby

poprzedniego roku – mówi pre-

gospodarka, zamiast udostęp-

dostać

poszybowały

w

pomoc

zes Muskała. – To pociągnie za

nić je firmom, które je potrze-

publiczną, będą musiały je zło-

sobą kolejne drastyczne wzro-

bują w kraju?

żyć według nowych wytycz-

sty kosztów wytwarzania. Sy-

Łącznie branże, korzystają-

nych. Tymczasem taki wniosek

tuację pogarsza jeszcze to, że

ce z drewna jako surowca, za-

przygotowuje się miesiącami.

obecnie w przemyśle są bardzo

trudniają 400 tys. ludzi w Pol-

W przypadku dużych przed-

niskie zapasy drewna. W 2021 r.

sce i tworzą 5–6 proc. PKB. Poza

siębiorstw w grę wchodzą kwoty

Lasy Państwowe nie realizowały

papiernictwem to również bu-

dopuszczalną
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FELIETON
drewna na polskim rynku, ale

strategii

ci płyt, palet i przemysł meblar-

utrzymująca się na poziomie

w okresie 2020–2029 będzie

ski. Branże te mają duży udział

około 40 mln m3 rocznie, ule-

o 38–62 proc. mniejsze niż

w eksporcie. Jeśli mniej zaro-

gnie załamaniu. Będzie to re-

bią, to zapłacą też mniej podat-

zultat wdrożenia unijnej Stra-

ku. – Destabilizowanie rynku nie

tegii na rzecz Bioróżnorodności

wpływa dobrze na skłonność do

2030 i opublikowanej w lipcu

inwestycji. Trzeba uważać, by nie

2021 r. Strategii Leśnej UE 2030.

zniszczyć branż, tym bardziej że

Wynika z nich kierunek zwięk-

drewno jest surowcem całkowicie

szenia powierzchni w Unii, która

odnawialnym, więc dalszy dyna-

ma być objęta ochroną ścisłą do

miczny rozwój tych branż ideal-

10 proc., a także objęcie ochroną

nie wpisuje się w zieloną unijną

ścisłą wszystkich lasów pierwot-

strategię – zauważa Muskała.

nych i starodrzewów. Już teraz,

znacz-

mimo że drewno jest surow-

ne pogorszenie i tak już trud-

cem odnawialnym, udział po-

nej sytuacji kosztowej w prze-

wierzchni leśnej objętej ochroną

myśle

programem Natura 2000 się-

Prawdopodobnie

papierniczym

jeszcze

400
tys.

osób
zatrudniają
firmy
działające w Polsce
w branżach
korzystających
z drewna jako
surowca.
Te firmy
tworzą
5–6 proc.
PKB

pozyskanie

drewna

w sytuacji braku konieczności
powiększania powierzchni ściśle chronionej.

To nie jest rabunek

W tym kontekście należy podkreślić, że – wbrew temu co głoszą ekolodzy – Lasy Państwowe

Łukasz
Warzecha

downictwo, tartaki, producen-

Nie płakałem
po radzie
medycznej

K

niach. Ja natomiast nie tylko po nich płakać nie zamie-

leży im się bezwzględny posłuch, co ewentualnie może

w Polsce powierzchni lasów.

rzam, ale przeciwnie – żałuję, że zrezygnowało tylko

być prawdą w szpitalu, ale nie w życiu pozaszpital-

W latach 1990–2020 lesistość

13, a nie wszyscy, na czele ze skompromitowanym prof.

nym. Członkowie rady medycznej nie ograniczali swoich

wzrosła z 27,8 proc. do 29,6

Horbanem.

światłych porad i wyrażanych opinii do kwestii medycz-

nie prowadzą rabunkowej polityki. Pozyskują ok. 2/3 rocznych
przyrostów drewna.
Jednocześnie

przybywa

proc. A nieracjonalnej polity-

iedy 13 członków rady medycznej przy premierze podało się do dymisji, media głównego nurtu

najmądrzejsi nie tylko w swojej specjalności (co bywa

natychmiast pogrążyły się w rozpaczy i narzeka-

prawdą), ale w każdej dziedzinie i w związku z tym na-

Rada medyczna była pomyłką od samego początku,

przed nami. Po pierwsze, dla-

ga w Polsce aż 34 proc. (śred-

tego, że należy się spodziewać

nio w UE – 25 proc.). Natomiast

dalszych wzrostów cen upraw-

z ekspertyzy Instytutu Badaw-

sów już mocno sprzeciwiają się

władzy, która nie stworzyła interdyscy-

nień do emisji CO2. Po drugie,

czego Leśnictwa, przygotowanej

Finlandia i Szwecja, czyli kra-

plinarnego ciała doradczego, złożo-

prognozuje się zwiększenie po-

na zlecenie Dyrekcji Generalnej

je, gdzie ich znaczenie gospo-

nego z lekarzy różnych specjalności,

pytu na drewno. Po trzecie, lek-

Lasów Państwowych, wynika,

darcze jest znacznie większe niż

w tym również psychiatrów, z psycho-

ko spadająca od 2018 r. podaż

że w efekcie realizacji unijnych

w Polsce.

logów, przedsiębiorców, ekonomistów,

ce Unii Europejskiej wobec la-

ale to akurat nie wina należących do niej lekarzy. To wina

socjologów czy specjalistów od edukacji – choć epidemia i podejmowane w związku z nią działania dotyczą
wszystkich tych dziedzin życia (a także wielu innych). Zamiast tego dostaliśmy lekarskie kółko wzajemnej ado
racji, w którym w dodatku większość
osób miała konflikt interesów.
Tym, którzy z rozpaczą darli so-

nych. Ba, w tych kwestiach właściwie niewiele wnosili. Wielokrotnie przysłuchiwałem się ich wypowiedziom
i jedynie kilkoro z nich – może trzy, cztery

Lekarzom
nie powinno się
dawać nawet
złudzenia
posiadania
jakiejkolwiek władzy,
bo błyskawicznie
będą chcieli zrobić
z państwa jeden
wielki szpital.

bie włosy z głowy, biadoląc bezmyślnie o tym, że „nauka skapitulowała przed sondażami”, polecam zapoznanie się z pojęciem syndromu
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Ci, którzy na syndrom Boga cierpią, uważają, że są

osoby – od czasu do czasu powoływały się na aktualne badania czy statystyki. Cała reszta „pływała”.
Członkowie rady mieli natomiast
mnóstwo do powiedzenia o tym, jak należy w Polsce uregulować relacje pracownik–pracodawca, jak przymusić ludzi
do szczepień, jak ograniczyć swobody obywatelskie. Co dalece wykraczało
poza ich kompetencje i na ogół kończyło
się kompromitacją, wygadywali bowiem
w tych kwestiach niesamowite brednie.
Od rady medycznej należało oczekiwać doradztwa czysto medyczne-

go. Na przykład śledzenia najnowszych badań dotyczących skuteczności szczepień i przedstawiania ich

Boga. To dolegliwość specyficzna dla lekarzy, szczegól-

opinii publicznej oraz kierownictwu rządu. Albo analizy

nie specjalności ratujących życie. Ulega jej ich ogromna

przełożenia tzw. NPI na rozwój epidemii. Albo rzetelnej

część i nawet trudno się dziwić: ktoś, kto posiadł zdol-

i opartej na konkretnych danych analizy środków takich

ność niemalże wskrzeszania zmarłych, zaczyna fak-

jak przymus noszenia maseczek na powietrzu. Jednak

tycznie czuć się jak Bóg. Owszem, są lekarze, którzy

tego akurat członkowie rady nie robili. W związku z tym

temu nie ulegają – sam takich znam. Warunkiem od-

można spokojnie uznać, że rada była najzwyczajniej

porności na syndrom Boga jest szersze spojrzenie na

zbędna, bo żeby gardłować za pozamykaniem bizne-

rzeczywistość, otwartość na inne opinie, ciekawość świa-

sów, a ludzi –w domach nie byli nam potrzebni należą-

ta, zainteresowanie niemedycznymi dziedzinami życia,

cy do niej lekarze. Tu wystarczyliby posłowie Lewicy czy

choćby w formie prywatnych pasji.

dziennikarze „Gazety Wyborczej”.
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Rynek pracy i bierność zawo dowa w Polsce według OECD
Polska ma 3. najniższe bezrobocie w UE, jednak
prawie 1/3 osób w wieku produkcyjnym w naszym
kraju nie pracuje. O przyczynach tego zjawiska mówi
nam szefowa Wydziału Lokalnego Zatrudnienia,
Umiejętności i Innowacji Społecznych w Centrum
Przedsiębiorczości OECD Karen Maguire.

W Paryżu rozmawiała Katarzyna STAŃKO

w wieku 15–64 lat. Ludność ak-

ki opiekuńcze w gospodarstwie

tywna zawodowo to osoby pra-

domowym.

cujące lub poszukujące pracy

jest również geogra-

(zarejestrowane jako bezrobot-

ficzne pochodzenie

ne). Osoby bierne zawodowe

pracownika. Warsza-

nie pracują ani nie poszukują

wa i okolice charak-

zatrudnienia.

teryzują się niższą

Co powoduje bierność zawo-

dową

Z danych OECD wynika, że nie-

stających bez pracy, zdolnych

dową?

a tzw. ściana wschod-

mal 1/3 osób w wieku produk-

podjąć zatrudnienie w ciągu

cyjnym w Polsce nie pracu-

najbliższych dwóch tygodni,

je, dlaczego tak jest? A mamy,

którzy aktywnie poszukiwali

według Eurostatu, trzeci naj-

pracy w ciągu ostatnich tygo-

niższy

bezrobo-

dni w odniesieniu do wszyst-

cia w UE (3 proc. w listopadzie

wskaźnik

kich osób aktywnych zawodo-

2021 r.), zaraz po Czechach (2,2

wo w danym kraju.

proc.) i Holandii (2,7 proc.).
Rzeczywiście tak jest. Nie-

Przyglądamy się ludności
w wieku produkcyjnym w kraju

Karen Maguire
(w środku)
podczas wydarzenia upamiętniającego
25-lecie
przystąpienia
do OECD
Korei Płd.

biernością

jest aktywna polityka rynku pra-

mi. Luka 13,3 pkt proc. w Polsce to

cy, która dociera do tych,

dużo, bo w Czechach wynosi ona

którzy borykają się

tylko 5,7 pkt proc., a na Słowacji

z problemami, nawet

9,3 pkt proc. Jest to więc nie tylko

jeśli nie są oficjalnie

kwestia poziomu, ale także dys-

zarejestrowani

proporcji wewnątrz kraju. Sta-

Znaczące

zawo-

pracowników,

Jednym
z największych
wyzwań dla
wszystkich krajów
OECD jest
upewnienie się, że
osoby znajdujące
się w najtrudniejszej
sytuacji mają szansę
na uczestnictwo
w rynku pracy.

W niektórych przypadkach

nia Polski – dużą. Je-

jest to wybór, np. studenci nie

żeli rynki pracy są

poszukują pracy, gdyż skupia-

mniej

ją się tylko i wyłącznie na nauce,

lub jeśli ludzie na-

lub emeryci, bo np. są zamoż-

potykają szczególne

ni i chcą cieszyć się życiem. Są

przeszkody w dołą-

osoby, które decydują się zre-

czaniu i pozostawaniu

zygnować z życia zawodowe-

na rynku pracy, mogą się znie-

go, ponieważ pełnią obowiąz-

chęcić i odpaść. Dlatego ważna

dynamiczne

jako

bezrobotni.

tystycznie im wyższe luki, tym
większe zróżnicowanie – np. we

W

Polsce

wskazuje,

raport
że

Włoszech widać jeszcze większe

29

różnice pod względem bierności

proc. osób w wieku

zawodowej. Również w OECD są

produkcyjnym

kraje, które obecnie mają jeszcze

nie

jest czynnych zawo-

większą lukę niż Polska.

dowo, ale w województwach wschod-

Jakie są powody istnienia róż-

nich wskaźnik ten

nic między regionami?

jest wyższy. Jak jest
w innych krajach?

Wynikają

one

z

rozwo-

ju i możliwości gospodarczych

W Europie Wschodniej wskaź-

w obrębie kraju oraz z indywi-

dawno przygotowaliśmy raport

nik nieaktywności zawodowej jest

dualnej charakterystyki pracow-

„Regionalne trendy bierności

ogólnie wyższy niż w Zachodniej.

nika. Zazwyczaj jeśli masz wyż-

zawodowej w Polsce”, który po-

W Niemczech wynosi on 21 proc.,

szy PKB na mieszkańca i większą

kazuje dwa czynniki napędzające

Z ko-

dynamikę gospodarczą, to zwy-

tę bierność. Są nimi: indywidual-

lei Węgry i Słowacja mają około

a 16 proc. w Szwecji.

kle masz niższe wskaźniki braku

ne cechy typowego pracowni-

27 proc., Czechy 23 proc. Wyjąt-

aktywności zawodowej. Tak więc

ka oraz czynniki wynikające ze

kiem są Belgia 31 proc. i Francja

jednym z tych czynników jest

środowiska pochodzenia i miej-

28 proc.

charakter rozwoju gospodarcze-

sca zamieszkania. Te elementy

W Polsce w ostatnich deka-

go w różnych regionach. Drugim

wpływają w znaczącym stopniu

dach pojawiły się pewne pozy-

to demografia – problem szcze-

na bierność zawodową.

tywne tendencje – od 2000 r.

gólny w wielu krajach, w Polsce

nastąpił spadek bierności zawo-

jest znacznie mniejszy udział

Jak definiują Państwo bier-

dowej o prawie 5 pkt proc. Nawet

starszych pracowników na rynku

ność zawodową? Według da-

jeśli ten trend nie jest taki sam

pracy (powyżej 55 lat).

nych GUS stopa bezrobocia,

w różnych miejscach – raport

Istotną rolę może też odgry-

mierzona jako odsetek bez-

podkreśla, że regiony stołecz-

wać stan zdrowia pracowników.

robotnych

zarejestrowanych

ne są zwykle dynamiczne go-

Osoby, które doświadczają nie-

w urzędach pracy wobec cało-

spodarczo. Średnia dla Polski to

pełnosprawności, w wielu krajach

ści ludności aktywnej zawodo-

29 proc., ale w Warszawie tylko

raczej nie funkcjonują na rynku

wo, na koniec listopada 2021 r.

21,1 proc., a już na Warmii i Ma-

pracy. W Polsce należy zająć się

wyniosła 5,4 proc. Eurostat

zurach to 34 proc. Z kolei niektó-

tą kwestią nie tylko ze względu na

mierzy zharmonizowaną sto-

re kraje regionu z Europy Środ-

rynek pracy, ale również ważne

pę bezrobocia jako procent

kowo-Wschodniej

nieco

jest, aby osoby z niepełnospraw-

osób w wieku 15–74 lat pozo-

mniejsze luki pomiędzy regiona-

nościami miały udział w swoich
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społecznościach, dla ich osobistej

dowo populacji w wieku produk-

zmniejszyć bierność zawodo-

organizacji

integracji i rozwoju.

cyjnym ma jedynie podstawowy

wą Polaków?

starałyby się wspierać integra-

Wyzwaniem jest dopaso-

poziom wykształcenia. W OECD
Jak wygląda udział osób nie-

wanie

odsetek ten wynosi 35 proc.

pełnosprawnych w rynku pra-

zestawu

non-profit,

które

cję ekonomiczną pracowników.

umiejętności

Podnoszenie poziomu eduka-

osób w wieku produkcyjnym

cji daje rezultaty w zmniejszaniu

Jakie jeszcze inne wyzwa-

do umiejętności potrzebnych

bierności zawodowej. Tak więc

nia stoją przed Polską, aby

na rynku pracy oraz sposobów

kraje o lepszym wykształceniu

mi danymi międzynarodowy-

radzenia sobie z tym proble-

mogą łatwiej zająć się proble-

mi – wskaźnik bierności za-

mem. Częściowo jest to związa-

mami braku aktywności zawo-

ne z kohortą wiekową – ponie-

dowej i integracji na rynku pracy.

waż młodsze pokolenia średnio

Podkreślamy, że walka z bier-

mają wyższy poziom wykształ-

nością zawodową będzie co-

cenia, oczekujemy, że zmieni to

raz ważniejsza dla utrzymania

statystyki związane z biernością

wzrostu gospodarczego Polski.

cy w Polsce?
W porównaniu z dostępny-

wodowej w tej grupie wynosi
w Polsce 49 proc. i jest wyższy w porównaniu do średniej
europejskiej – 39 proc. Jest to

Osoby w wieku produkcyjnym
nieczynne zawodowo. Polska
na tle Europy (w procentach)
1

Włochy

34

2

Grecja

32

pewnić dostęp osobom niepeł-

3

Belgia

31

nym z największych wyzwań

W raporcie piszą Państwo

nosprawnym.

4

Polska

29

dla wszystkich krajów OECD jest

o ryzyku utraty pracy z powo-

5

Francja

28

upewnienie się, że osoby znaj-

du automatyzacji.

Luksemburg

28

Węgry

27

obszar, w którym Polska ma
szansę zrobić więcej, aby za-

Podobnie więcej można zrobić również dla kobiet na rynku
pracy. Bardzo ważny jest dostęp
do placówek opieki nad dziećmi.

7

Istnieją różnice regionalne, które mogą również przyczyniać
się do poziomów bierności zawodowej wśród kobiet w wieku

10

produkcyjnym. Kobiety zazwyczaj mają obowiązki opiekuńcze,

Słowacja

27

Irlandia

27

Hiszpania

25

Słowenia

25

zawodową w przyszłości. Jed-

zagrożone. Są to procesy, które

są relatywnie niskie w porów-

jaki udział tych zadań moż-

pomogą zachować konkurencyj-

naniu z resztą kraju, gdzie wy-

ność na arenie między-

noszą one co najmniej 48 proc.

Litwa

wykształcenia. Osoby z niższym
wykształceniem i umiejętnościami na rynku pracy są zazwyczaj mniej aktywne zawodowo.
W Polsce 51 proc. biernej zawo24 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

wany w innych krajach, również

od 70 do 100 proc.

Norwegia

22

w Polsce, to ekonomia społeczna

ich zadań może zo-

Finlandia

22

i sektor NGO, który może mieć

stać

silne lokalne zaangażowanie

zowanych,

Wielka Brytania

21

i lokalne powiązania z poten-

ko utraty pracy jest

Estonia

21

cjalnymi pracownikami. Współ-

bardzo wysokie.

Dania

21

Niemcy

pracy

niekoniecznie znik-

21

transport do węzła rynku pracy

ną,

jest wyzwaniem.

wykonywanych za-

17

25

Szwajcaria
Islandia

Miejsca

ryzy-

w regionach wiejskich, gdzie np.

Szwecja

26

zautomaty-

Warto również wykorzysty-

ale

charakter

32

podkarpackie
małopolskie

30

technolo-

22

praca z nimi jest kluczowa m.in.

29

na zautomatyzować za

ki. Przy założeniu, że

24

32

strukturą przemysłową i tego,

gii cyfrowej i roboty-

19

świętokrzyskie
opolskie śląskie

zowałyby takie osoby.

Kolejny obszar wykorzysty-

Holandia

31

dolnośląskie

28

lubelskie

tyczą branż powiązanych ze

wą?

23

28

gionalnych – obliczenia do-

23

dotyczy każdego kraju, to poziom

21

mów społecznych, które aktywi-

Łotwa

uwzględniony w raporcie i który

łódzkie

czynników. Potrzeba progra-

23

Kolejny czynnik, który został

31

zawodów i różnych sytuacji re-

Austria

geograficznej.

Warszawa

27

bezrobotni z powodu różnych

pomocą

dziej uderzające z perspektywy

wielkopolskie

tyzacji raport dotyczy różnych

Co jeszcze można zrobić, aby

wyzwaniem, a różnice są bar-

30

nia pracy i zarejestrowani jako

ograniczyć bierność zawodo-

19

31

lubuskie

29

mazowieckie

jest, że z perspektywy automa-

23

lat 3 jest w Polsce szczególnym

kujawsko-pomorskie

być zniechęceni do poszukiwa-

Czechy

wciąż opieka nad dzieckiem do

32

w innych krajach OECD. Prawdą

13

16

podlaskie

nictwo w rynku pracy. Mogą

cia zatrudnienia. Polska zrobiła

do tych placówek. Natomiast

34

W Polsce ryzyko to wynosi

24

dzieci, bo 89 proc., miało dostęp

zachodniopomorskie

51 proc. – czyli jest wyższe niż

Portugalia

– w 2019 r. bardzo duży odsetek

warmińsko-mazurskie

27

tuacji mają szansę na uczest-

12

kresie dostępności przedszkoli

pomorskie

dujące się w najtrudniejszej sy-

co utrudnia im dostęp do podjęjednak ogromny postęp w za-

Osoby w wieku produkcyjnym nieczynne zawodowo
w Polsce. Podział na województwa (w procentach)

narodowej.

Polski rynek pracy
wypadł stosunkowo
dobrze w pandemii
COVID-19 na tle
innych krajów
OECD, jednak każdy
rodzaj kryzysu
może stanowić
dodatkową zachętę
do inwestowania.

33

Potrze-

Zmiany technologiczne w co-

ba jednak inwestycji,

raz większym stopniu wyma-

a pracownicy wyma-

gają wyższego poziomu edu-

gają

przekwalifiko-

kacji. Dlatego też, aby firmy

wania. Osoby z niż-

pozostały konkurencyjne i ofe-

szym

rowały zatrudnienie, należy za-

poziomem

wykształcenia

są

dbać o to, by systemy edukacji

bardziej narażone na

oraz różne obszary zdobywania

utratę pracy w wy-

umiejętności i przekwalifikowy-

niku

automatyza-

wania były skuteczne i nadążały

cji, a wydają się mniej

za tą zmianą. Polski rynek pra-

skłonne do udziału

cy wypadł stosunkowo dobrze

w nabywaniu nowych

w pandemii COVID-19 na tle in-

dań przez pracowni-

umiejętności.

nych krajów OECD, jednak każ-

wać europejskie fundusze spo-

ków prawdopodobnie

Okolice

Warszawy,

dy rodzaj kryzysu może stano-

16

łeczne do pomocy w identyfika-

się zmieni. Firmy, które nie bio-

gdzie wskaźniki ryzyka likwidacji

wić dodatkową zachętę dla firm

13

cji i tworzeniu różnego rodzaju

rą udziału w transformacji cy-

miejsc pracy z powodu automa-

do inwestowania w automatyza-

spółdzielni socjalnych i innych

frowej, w przyszłości mogą być

tyzacji wynoszą około 41 proc.,

cję i cyfryzację. 
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Nowoczesne inwestowanie

INNOWACJE

Nowe perspektywy crowdfundingu

Firmy, które dopiero startują na rynku, oraz te, które chcą poszerzyć swoją
działalność, zyskają wkrótce nowe rozwiązania inwestycyjne. Wyższa będzie
kwota możliwa do zebrania od drobnych inwestorów, powiększą się także
sposoby finansowania większych projektów. Platformy crowdfundingowe,
które wystarają się o odpowiednią licencję, będą mogły też organizować
zbiórki w całej Unii Europejskiej.
Robert AZEMBSKI

W

Zbiórka w całej Europie

Przykładem przyjaznej platformy crowdfundingowej jest Venty.pl, platforma uruchomiona
w zeszłym roku z myślą o inwestowaniu w projekty polskich
przedsiębiorców. Firma prowadząca tę platformę będzie starać

ciągu kilku ostat-

– Firma organizująca zbiórkę

do 5 mln euro na jeden projekt

się o pozyskanie licencji pozwa-

nich lat crowdfunding

crowdfundingową na rzecz da-

(dziś ograniczenie wynosi do

lającej dodatkowo na organizo-

zdążył

dojrzeć

nego biznesu, a potem promu-

miliona euro).

wanie zbiórek pieniędzy na te-

już

i okrzepnąć na polskim ryn-

jąca go na swojej platformie, po-

po-

renie całej Europy. Nie można

ku. Faktycznie opiera się on na

winna mieć pomysł na to, w jaki

zwoli na inwestowanie również

wykluczyć powstania z czasem

tworzeniu jak największej spo-

sposób go zaprezentować, żeby

w podmioty średniej wielko-

indeksów dla crowdfundingowe-

łeczności zainteresowanej in-

zainteresowali się nią inwestorzy

ści, w poważne i czasem rozle-

go rynku, w skład których będą

westowaniem w dobrze rokują-

instytucjonalni i zaangażowa-

głe projekty. Przy tego rozmia-

wchodziły firmy reprezentują-

ce przedsięwzięcia, czyli takie,

li swoje pieniądze – mówi Grze-

ru inwestycjach będą musiały

ce daną branżę z różnych krajów.

które wraz ze wzrostem biz-

gorz Szulik, prezes

być tworzone warun-

– Dla wielu ludzi crowdfun-

nesu przyniosą satysfakcjonu-

firmy Provema.

ki dające podstawę do

ding jest nie tylko sposobem na

wyjścia z inwestycji

inwestowanie na przyszłość, ale

z satysfakcjonującym

także formą dotowania, wspie-

wynikiem, przy czym

rania dobrych pomysłów bizne-

wzrośnie ryzyko re-

sowych – podkreśla Grzegorz

putacyjne po stro-

Szulik z Provemy. – Czasem by-

nie operatora zarzą-

wają też projekty, które przynio-

dzającego platformą

są niewielkie lub nawet nie przy-

crowfundingową, od-

niosą żadnych dochodów, ale

powiedzialnego

jące efekty działalności i stopę zwrotu. Tworzący swoistą
społeczność mniejsi inwestorzy wpłacają najczęściej drob-

Aatrakcyjne
możliwości

Ubiegłoroczna

ne kwoty, rzędu kilkudziesięciu,

zmiana

kilkuset, rzadziej kilku tysięcy

Unii Europejskiej za-

złotych. Pozwala to skutecznie

legalizowała

ograniczać ryzyko inwestycyjne.

łalność

Firmy prowadzące platfor-

dyrektywy
dzia-

crowdfun-

dingową w krajach

Dla wielu ludzi
crowdfunding jest
nie tylko sposobem
na inwestowanie na
przyszłość, ale także
formą dotowania,
wspierania
dobrych pomysłów
biznesowych.

progów

za

dana społeczność chce, by ist-

sfinalizowanie zbiórki

niały na rynku z różnych powo-

z sukcesem.

dów – dodaje.

my crowdfundingowe powinny

unijnych.

umieć wykazać się na rynku do-

kraje te dostosowu-

świadczeniem, umiejętnościami

ją

organizacyjnymi, odpowiednim

do nowego prawa. W myśl tych

na w obecnym kształcie umoż-

przygotowaniem technologicz-

przepisów firmy crowdfundin-

liwia nie tylko organizowanie

są to inwestycje wysokiego ry-

nym oraz wiarygodnością i po-

gowe będą mogły ubiegać się

na platformach crowdfundin-

zyka, wielu inwestorów dostrze-

trafić też właściwie oceniać per-

o licencję pod warunkiem speł-

gowych finansowania sprzeda-

ga i docenia ich atrakcyjność.

spektywy

swoje

Obecnie

Podniesienie

przepisy

Dyrektywa

unij-

Nowe szanse i perspektywy,
które pojawiły się przed ryn-

Grzegorz Szulik, prezes polskiego fintechu
Provema.

go powodu crowdfundingowa

kiem crowdfundingu, są zde-

inwestycja bywa atrakcyjna dla

cydowanie korzystne zarówno

drobnych inwestorów i dyspo-

dla spółek, które szukają kapi-

projektów,

nienia wymogów odpowiadają-

ży udziałów bądź akcji, ale także

Dla samej spółki szukającej

nujących na tyle niedużym kapi-

tału na start oraz na rozwój, jak

które będą finansowane, by móc

cych podmiotom profesjonalnie

zaciąganie pożyczek zabezpie-

kapitału na rozwój crowdfun-

tałem, że „gra na giełdzie”, gdzie

i dla drobnych inwestorów, któ-

we właściwym momencie reko-

świadczącym tego rodzaju usłu-

czonych udziałami na przykład

ding bywa naprawdę atrak-

dominują duzi, w pełni profe-

rzy posiadając większą wiedzę

mendować sprzedaż akcji rozwi-

gi. Dyrektywa podnosi progi, do

tuż przed wejściem firmy na

cyjną alternatywą dla giełdy.

sjonalni inwestorzy, a poziom

o młodych firmach, będą mogli

jającej się firmy inwestorowi in-

których mogą być organizowa-

giełdę. Crowdfunding cieszy się

Próg wejścia na parkiet jest wy-

skomplikowania rynku jest zna-

inwestować w nie już na wcze-

stytucjonalnemu albo w ofercie

ne zbiórki – początkowo będzie

rosnącą popularnością w wielu

soki, a późniejsze wzrosty ak-

czący, często bywa dla nich zbyt

snym etapie ich rozwoju. Korzy-

publicznej.

to próg 2,5 mln euro, a później

krajach unijnych. Mimo iż często

cji są niepewne. Z tego same-

wymagająca.

ści będą zatem obopólne.

rozwoju
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Recepta na skuteczne ograniczenie inflacji
Nie czasowo, ale na trwałe należy obniżyć daniny nałożone w szczególności
na surowce energetyczne i ciepło – uważa poseł Krzysztof Bosak. Z jednym
z liderów Konfederacji rozmawiamy m.in. o inflacji, cenach energii, podatkach,
Facebooku, prezesie Narodowego Banku Polskiego i gospodarczych
priorytetach dla Polski.
Rozmawiali Krzysztof BUDKA i Mateusz HOFMAN

nie tylko. Mamy też cały czas

szanie podatków, komplikacje

że proinflacyjne wpływy będą

przepisy

koszty

przepisów i regulacji oraz zwięk-

miały również polityki europej-

w budownictwie poprzez różne-

szanie udziału podatków w ce-

skie. Z jednej strony wydatkowa-

go rodzaju normy, które trzeba

nach podstawowych surowców

nie KPO, czyli dodatkowe rozda-

spełnić, co prowadzi do wzrostu

energetycznych. Efekt nie może

nie środków unijnych, co będzie

cen nowobudowanych miesz-

być więc inny jak właśnie infla-

wpuszczeniem na rynek du-

kań. Z każdym rokiem różnego

cyjny.

Nie wolno też zapominać,

podnoszące

go zadłużenia powyżej progów

wszystko kreuje długookreso-

żego strumienia dodatkowych

rodzaju przepisy są zaostrzane,

flacji, jaką obecnie mamy – tym

przewidzianych w ustawach re-

we oczekiwania inflacyjne, bo

pieniędzy. Z drugiej wpływ na

to samo mamy w przemyśle sa-

bardziej że nie powiedziała ona

gulujących finanse publiczne,

wszyscy wiedzą, że jest to roz-

jeszcze ostatniego słowa? Czy

nazywanym popularnie dodru-

wiązanie doraźne, na kilka mie-

raczej – patrząc na ceny energii,

kiem pieniądza. Oczy-

paliw i tego wszystkiego, co się

wiście politycy obozu

dzieje na świecie – nie było na

rządzącego i władze

to szans?

monetarne

Inflacja, którą mamy w Polsce,

uspra-

wiedliwiają

się,

jest wynikiem zarówno czyn-

wszystkie

państwa

że

ników wewnętrznych, jak i ze-

zachodnie

tak

wnętrznych. Czynniki zewnętrz-

bią. Być może fakt,

ne są od nas niezależne i inflacja

że wszystkie państwa

wystąpiła we wszystkich pań-

tak robią, jest wska-

stwach europejskich, co jest

zówką, dlaczego we

wskazówką, że raczej wzrostu

wszystkich tych pań-

inflacji uniknąć by się nie dało.

stwach jednocześnie

Natomiast być może dynami-

występują tak znacz-

ka wzrostu inflacji byłaby niż-

ne wzrosty inflacji.

ro-

sięcy. Powinno się nato-

Nie mamy
w mediach ludzi,
którzy dobrze się
znają na konkretnych
gałęziach
gospodarki i potrafią
o tym dyskutować.
Z tego więc wynika
nędza dyskusji
nad reformami
podatkowymi.

sza, gdyby nie konsekwentna

Rada Polityki Pieniężnej zawafot. Radek Pietruszka/PAP

Można było uniknąć takiej in-

miast zadeklarować,
jak my to proponujemy, trwałą obniż-

liła sprawę w kwestii inflacji?
Jak w ogóle ocenia Pan pierwszą kadencję profesora Glapińskiego jako prezesa NBP?
Polityka monetarna jest jedną
z najbardziej złożonych dziedzin

kę. To nienormalna

ekonomii, najtrudniejszą zarów-

sytuacja, gdy ponad

no w zrozumieniu, prognozo-

połowę

pa-

waniu, jak i w ocenie jej efektów.

liwa stanowią po-

ceny

Moim zdaniem nie jest przy-

datki. Ona na sta-

padkiem, że nawet wykwalifiko-

łe podwyższa koszty

wani, profesjonalni ekonomiści

produkcji wszelkiego

potrafią się bardzo pomylić za-

rodzaju dóbr i usług

równo w prognozowaniu inflacji

i jest wyjątkowo pro-

(z czym mamy teraz do czynie-

inflacyjna. Więc na-

nia – prawie nikt nie prognozo-

sze recepty są takie,

wał tak wysokiej inflacji na ko-

żeby po prostu trwa-

niec zeszłego roku), jak również

polityka podwyższania podat-

Wspominał Pan o tzw. tarczy

le obniżać opodatkowanie su-

w podpowiadaniu, jakie rozwią-

ków, z której w tej chwili rząd, już

antyinflacyjnej. Tak półżartem

rowców energetycznych i dalej

zania zastosować, żeby ją ogra-

w ogniu szczytu odczytów infla-

zapytam – Konfederacja ma

konsekwentnie likwidować nie-

cyjnych, gwałtownie się wycofu-

jeszcze jakieś pomysły, z któ-

potrzebne podatki. Przedstawi-

podwyższenie cen będzie miał

mochodowym. Poprzez sztucz-

dencja

je. Rozmawiamy w dniu, w któ-

rych rząd w ramach kolejnej

liśmy na forum sejmowym li-

pakiet Europejski Zielony Ład.

nie tworzone regulacje, będące

jakoś drastycznie nie różni się

rym w Sejmie obradowaliśmy

odsłony takiej tarczy mógłby

stę piętnastu podatków i opłat,

To będzie kontynuacja trendów

często fanaberiami technokra-

od kadencji poprzedników. Ani

nad tarczą antyinflacyjną 2.0,

skorzystać, bo nie da się ukryć,

które mają śladowe znaczenie

na podwyżki cen żywności po-

tów, wymusza się, żeby auta za-

na korzyść, ani na niekorzyść.

polegającą na obniżkach po-

że już część waszych pomy-

w systemie finansów publicz-

przez wzrost kosztów jej wytwa-

wierały coraz bardziej skompli-

To jest po prostu administrowa-

datku VAT, co jako Konfedera-

słów została zapożyczona?

niczyć. Wydaje mi się, że kaprezesa

Glapińskiego

nych i można by je natych-

rzania i obniżenie produktywno-

kowane systemy, coraz droższe

nie ogromną, rozrośniętą ma-

cja postulowaliśmy półtora roku

Mamy kolejne. Sprowadzają

miast zlikwidować, upraszcza-

ści rolnictwa. Pakiet „Fit for 55”

w serwisowaniu, co prowadzi do

chiną administracyjną Narodo-

temu. Druga rzecz to oczywiście

się one do tego, żeby nie cza-

jąc system i dając jasny sygnał,

doprowadzi – według różnych

podwyższenia cen.

wego Banku Polskiego. Mało kto

zwiększenie podaży pieniądza

sowo, ale na trwałe obniżyć da-

że zmienia się polityka fiskalna

szacunków – do horrendalnych

poprzez tarcze finansowe, któ-

niny nałożone w szczególności

państwa. To też mogłoby spo-

wzrostów

re były niczym innym jak ge-

na surowce energetyczne i cie-

wodować obniżenie oczekiwań

nerowaniem

pło. Działanie czasowe mimo

inflacyjnych.

w szczególności transportu, ale

pozabudżetowe-
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W mojej ocenie na trend do-

zdaje sobie sprawę, że NBP jest

wszelkie-

tyczący podwyżek cen w gospo-

drugim najdroższym urzędem

go rodzaju produkcji czy usług,

darce składają się te wszystkie

w Polsce po ZUS-ie. Myślę, że

czynniki: nieustanne podwyż-

mało który polityk orientuje się,

kosztów
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jakie funkcje pełni Narodowy

konkurują z platformami spo-

Bank Polski. I myślę, że te pod-

łecznościowymi, mają konflikt

stawowe, niekoniecznie dzięki

interesów. I platformy wykorzy-

samemu prezesowi czy zarzą-

stują swoją przewagę także wo-

dowi, ale też dzięki wykwalifiko-

bec innych mediów – czy to pa-

wanej kadrze dyrektorskiej i do-

pierowych, czy telewizyjnych,

brej pracy tysięcy pracowników

czy nawet konwencjonalnych

banku centralnego, są po prostu

platform internetowych. Więc

obsłużone. Nie ma przestojów,

tutaj jest bardzo duża sprzecz-

a przysłowiowe pieniądze „wy-

ność interesów i nikt nie wie, jak

chodzą” z bankomatów. To jest

to się skończy. Natomiast za-

przecież to, czego oczekujemy.

grożona jest na pewno wolność

Natomiast jeżeli chodzi o in-

słowa. Tam, gdzie jest centrali-

flację i o ogólnie politykę mone-

zacja i nie ma regulacji praw-

tarno-fiskalną, widać wyraźnie

nych, tam jest zagrożona wol-

współpracę władz monetarnych

ność słowa.

z rządem. Nastąpiła w okrePotrzebujemy w związku z tym

rządu poprzez Narodowy Bank

jakichś regulacji?

fot. Albert Zawada/PAP

sie kryzysu asekuracja polityki
Polski (mam na myśli skup papierów dłużnych emitowanych
przez PFR i BGK czy specjalny
fundusz covidowy, bo w funduszu covidowym skoncentrowane są działania rządu). Można

Myślę, że tak.
Jakich?
Po pierwsze, gwarancji swobodnej wypowiedzi i rozpowszechniania informacji, czyli

to oceniać różnie, natomiast ge-

na dostosowanie się do zmia-

neralnie wydaje mi się, że lep-

ny stóp procentowych, tzn. deli-

sza jest współpraca niż konflikt,

katne ich zwiększanie, ale rozło-

szczególnie w czasach kryzysu.

żone w dłuższym czasie. Trzecia

Powszechna jest krytyka, że

sprawa to przez dłuższy czas

Rada Polityki Pieniężnej zbyt

kształtowanie oczekiwań infla-

długo czekała z podwyżką stóp

cyjnych nieco niższych niż nie-

procentowych i wydaje mi się, że

co wyższych poprzez brak zwle-

ta krytyka jest zasadna. To zna-

kania z tymi korektami. I ostatnia

czy nawet, jeśli przyjmiemy ar-

sprawa to po prostu pokazywa-

gument, że podwyżka stóp pro-

nie pewnego refleksu i umac-

centowych nie doprowadziłaby

nianie w ten sposób autorytetu

do zbicia inflacji w mechanicz-

Rady Polityki Pieniężnej i Naro-

ny sposób, ponieważ ta inflacja

dowego Banku Polskiego.

w dużej mierze była zaimpor-

Krzysztof Bosak przedstawił niedawno
w Sejmie listę
15 podatków
i opłat, które mają śladowe znaczenie
w systemie finansów publicznych
i które można niemal natychmiast zlikwidować,
upraszczając
system.

średniej czy też szybka droga

lała rola prasy, telewizyjnych

do cenzury i demokratyczne-

programów

go wpływu takich mediów na
obywateli?
Odpowiedź nie jest jedno-

Myślę, że nie jest jeszcze

czegoś, co gwarantuje wszyst-

opiniotwórczych,

przesądzone, w którą stronę to

kim Konstytucja. Po drugie, po-

publicystyki, talk show. Zwięk-

pójdzie. Myślę, że ani zarzą-

trzebujemy

szyła się za to rola wideoblo-

dzający platformami w tej chwi-

działań o charakterze zawę-

gów, blogów i w szczególności

li tego nie wiedzą, ani właści-

żającym

znaczna, to znaczy jedno nie

profili

wyklucza drugiego. Duży roz-

wych, które zaczę-

wój mediów społecznościowych

ły zastępować blo-

wzmacnia decentralizację de-

gosferę na dużych

społecznościo-

baty i umożliwia obywatelom

platformach.

dostęp do szerszej liczby źró-

wet rola blogosfe-

deł, szerszej dyskusji. To efekt,

ry spadła na rzecz

który obserwowaliśmy w Polsce

profili

przez ostatnią dekadę. Nato-

ściowych

miast w momencie, kiedy spo-

dzonych w konkret-

Na-

społecznoprowa-

To nienormalna
sytuacja, gdy ponad
połowę ceny paliwa
stanowią podatki.
Ona na stałe
podwyższa koszty
produkcji wszelkiego
rodzaju dóbr i usług.

kontroli

swobodę

sądowej
wypowie-

ciele mediów, które ze

dzi, czyli działań cenzorskich. Po

sobą konkurują. Me-

trzecie, przepisów wymuszają-

dia

konwencjonalne

cych transparentność w zakre-

są w konflikcie inte-

sie i procedur, i personalnej od-

resów, ale jednocze-

powiedzialności. To znaczy osób

śnie są w pewnym

podejmujących decyzje o cha-

sensie uzależnieni od

rakterze wpływającym na deba-

platform społeczno-

tę, takim jak zdejmowanie ma-

ściowych. Taką cieka-

teriałów, jak akceptowanie lub

wostkę mogę powie-

odrzucanie akceptacji dla funk-

dzieć, że w ostatnich

cjonowania całych profili. Profil

dniach jeden z dzien-

Konfederacji na Facebooku miał

towana, to sądzę, że uczciwsze

Przejdźmy do tematu związa-

sób działania platform spo-

nych

byłoby

ryn-

nego z zablokowaniem profilu

łecznościowych

zmienia,

I w tym momencie

ku kredytowego sygnalizowa-

Konfederacji na Facebooku. Jak

to, co było atutem, może stać

jeżeli duże, dominu-

nikarzy właśnie kon-

prawie 700 tys. obserwujących.

nie kierunku polityki monetar-

to jest: media społecznościowe

się jednocześnie zagrożeniem.

jące na rynku platformy (w Pol-

wencjonalnych portali poskar-

To jest większy zasięg niż śred-

nej. To po pierwsze. Po drugie

w rękach takich ponadnarodo-

Duża część opinii przepłynęła

sce jest ich kilka) zechcą zawę-

żył mi się na działanie platform

nia gazeta 15 lat temu. Prawo

– danie czasu gospodarstwom

wych korporacji to szansa na

na platformy społecznościowe

zić spektrum opinii, to po prostu

społecznościowych – to zna-

prasowe wymusza, żeby redak-

domowym i przedsiębiorstwom

rozwinięcie demokracji bezpo-

z mediów tradycyjnych. Zma-

to zrobią.

czy konwencjonalne portale też

tor naczelny gazety znany był

wobec

całego
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się

platformach.
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cego rywalizowania o poparcie

i ze sobą negocjować warunki

znaczy, że ten system jest efek-

społeczne. Rywalizowanie o po-

udziału w rynku.

tywny z punktu widzenia pań-

łecznościowych. Powinien być

parcie społeczne w momen-

wymóg, żeby zespół redakcyj-

cie, kiedy jest się wyłączonym

Tuż po tym, jak pojawiły się

bardzo dotkliwy, iż nie dałoby

ny takich portali tworzyli pol-

z możliwości rozpowszechnie-

pierwsze wzmianki na temat

się prowadzić działalności go-

scy obywatele, żeby wykonywali

nia informacji i uczestniczenia

Polskiego Ładu, rozmawiałem

spodarczej, pracować czy roz-

– choćby te koszty przystoso-

swoje obowiązki w zakresie ad-

w wymianie opinii, jest po prostu

z prof. Konradem Raczkow-

wijać swoich firm, to nie napły-

wania się do nowych warunków.

ministracji debatą na terytorium

niemożliwe.

skim – byłym wiceministrem

wałyby do Polski inwestycje

Można na tym stracić poparcie.

finansów i zapytałem go, jak

z zagranicy, nie powstawałyby

W związku z tym kontynuacja

to jest, że mamy jeden z naj-

nowe przedsiębiorstwa, a cały

czegoś, co działa, jest bezpiecz-

gorszych systemów po-

biznes z Polski by uciekał. A tak

niejsza niż śmiałe wizjonerskie

datkowych na świe-

nie jest. Ten system jest uciążli-

reformy. Poza tym demokra-

cie, a mimo to przez

wy, nielogiczny, jest poskłada-

cja z reguły wymusza system

30 lat polska klasa

ny z bardzo wielu elementów,

rządów koalicyjnych, które po-

polityczna nie jest

ale mimo wszystko działa i jed-

legają na zgniłych kompromi-

w stanie się doga-

nocześnie cały ten ekosystem

sach. W związku z czym da się

dać i zmienić ten sys-

obsługi finansów, polegający na

realizować co do zasady głów-

tem, chociaż wszy-

rozwiniętych biurach rachunko-

nie reformy oparte na wielokie-

scy wiedzą, że trzeba

wych, księgowych i doradztwie

runkowych kompromisach, co

go uprościć – co jest

podatkowym, zapewnia wystar-

powoduje, że system, mając już

jednym

Rzeczypospolitej, a nie w Irlandii.
W mojej ocenie algorytm

Uregulowanie tego wszyst-

decydujący o tym, co jest wy-

kiego w duchu, o któ-

świetlane, powinien być jaw-

rym Pan mówi, wy-

ny, w szczególności ze wzglę-

daje się, że może

du na ochronę reguł demokracji

doprowadzić

w trakcie kampanii wyborczych.

wojny z koncerna-

Nie może być tak, że jedna opcja

mi

zarządzający-

w sposób niejawny jest bardziej

mi

największymi

eksponowana niż inna. I ostatnia

platformami

sprawa: akceptowanie i finanso-

łecznościowymi. Je-

wanie reklam politycznych – Fa-

steśmy w razie cze-

cebook wprowadził pewne regu-

go przygotowani na

lacje podczas ostatniej kampanii

taką wojnę?

wyborczej, dotyczące jawności

Ja

bym

do

spo-

mówił

fot. Mateusz Marek/PAP

z imienia i nazwiska, podobnie
powinno być w portalach spo-

stwa), po drugie: gdyby był tak

Najważniejszą
rzeczą jest
zagwarantowanie
przewidywalności
reguł działania
gospodarczego.
Trzeba unormować
proces zmiany prawa
gospodarczego,
ustabilizować go.

z

wprowadzeniu nowego rozwiązania kompleksowego zawsze
wiele grup poczuje się zagrożonych, wiele grup na adaptacji
do nowych reguł coś tam straci

kluczo-

czające wsparcie przedsiębior-

duży poziom złożoności, wraz

wych warunków roz-

com, żeby sobie z nim poradzić.

z każdą reformą się kompliku-

woju gospodarczego.

W wielu innych państwach eu-

je i taką sytuację właśnie obser-

I on mówi tak: „Nie

ropejskich system podatkowy

wujemy.

było i nie ma woli

też jest skomplikowany, a po-

finansowania reklam politycz-

o konflikcie, a nie

nych. Uważam, że to jest dobry

o

kierunek, natomiast zasady ak-

ty interesów w przypadku rzą-

politycznego do takich zmian”.

ceptacji reklam w kampanii wy-

dów państw i dużych korpora-

Z Pana punktu widzenia, jako

borczej też powinny być jawne.

cji są codziennością. Wyrazem

posła, rzeczywiście tak jest?

My mieliśmy na przykład taki

tego jest fakt, że każda więk-

Trudno zaprzeczyć – to jest

problem, że zamawialiśmy re-

sza korporacja na szczeblu swo-

fakt. To znaczy, jeśli jest wola po-

klamę, ale ileś dni czekaliśmy na

jej

lityczna, to się coś zmienia, jeśli

rej spotkają się na przykład trzej

niejszych tez programowych

jej akceptację. Nie mieliśmy po-

ma stanowisko, które się nazy-

jej nie ma – to się nie zmienia.

eksperci znający przemysł i za-

dla polskiej gospodarki chciał-

jęcia, co i kto o tym decyduje. To

wa „menager ds. public affairs”,

czną rozmawiać nie o tym, czy

by Pan wprowadzić w imieniu

nie powinny być kwestie domy-

czyli do spraw publicznych, kon-

To z czego to wynika? Bo wszy-

jakaś reforma cząstkowa jest

ugrupowania, którego jest Pan

słów – od tego zależy przecież

taktów z rządami, z administra-

scy mówią, że jest fatalnie, tyl-

dobra czy zła, ale powiedzą, że

jednym z liderów?

przebieg kampanii wyborczej.

cją, z regulatorami. Korporacje

ko nikt z tym nic nie robi.

w ostatnich 10 latach w polskim

wojnie.

Konflik-

regionalnej

reprezentacji

Zakładając,

datki bywają jeszcze wyższe.

że

Konfedera-

cja w najbliższych wyborach

Problem w mojej ocenie leży
gdzie indziej. Brakuje nam doj-

parlamentarnych

rzałej,

deba-

by pozycję partii współtwo-

ty gospodarczej, podczas któ-

rzącej rząd, jakie pięć najważ-

merytorycznej

zdobyła-

Myślę, że najważniejszą rze-

Jeżeli ktoś uważa, że wszystko

rozumieją to, że mają swoje in-

Z reguł demokracji. Moim

przemyśle ta grupa kosztów

sób dyskutować. Z tego więc wy-

czą jest zagwarantowanie prze-

powinno być zarządzane przez

teresy wobec państw i państwa

zdaniem opinie o tym, jak bar-

wzrosła, a ta zmalała. Zaznaczą,

nika później nędza dyskusji nad

widywalności

jakichś anonimowych „bossów”,

też muszą zrozumieć, że mają

dzo fatalny jest system po-

z czego to wynika, i powiedzą,

reformami podatkowymi.

gospodarczego, tzn. żeby unor-

o których nic nie wiemy i którzy

swoje interesy wobec korporacji.

datkowy w Polsce, są odrobinę

co należy zrobić, żeby wszyst-

I jeszcze jest jeden powód –

mować jakoś proces zmiany

działają według sobie tylko zna-

Tak jak korporacje mają specja-

przesadzone. To znaczy gdyby

kie koszty malały, a rentowność

tym powodem jest demokracja.

prawa gospodarczego, ustabili-

nych reguł, to demokracja stanie

listów i menadżerów ds. „public

rzeczywiście był jednym z naj-

produkcji w danym obszarze ro-

To znaczy w demokracji konty-

zować go. Niezależnie od tego,

się fikcją, dlatego że nie pole-

affairs”, tak wypada, żeby rządy

gorszych na świecie, fatalnym

sła. Tego typu debaty w ogóle

nuacja czegoś, co działa, mimo iż

co będzie w czterech pozosta-

ga ona wyłącznie na możliwości

miały swoich menadżerów ds.

i niedziałającym, to mielibyśmy

nie mamy. Bo nie mamy w me-

na swój sposób jest nielogiczne,

łych punktach, to trzeba zacząć

startu w wyborach, ale na nie-

korporacji. I tam, gdzie się sty-

dwa efekty – po pierwsze: pań-

diach ludzi, którzy dobrze się

jest łatwiejsza niż zapropono-

stosować vacatio legis, normal-

ustannej możliwości konfron-

kają te interesy, muszą spoty-

stwo nie miałoby dochodów po-

znają na konkretnych gałęziach

wanie nowego rozwiązania, któ-

ne konsultacje, otwartą deba-

towania różnych opinii i bieżą-

kać się specjaliści z dwóch stron

datkowych, a jednak je ma (to

gospodarki i potrafią w ten spo-

re byłoby spójne. Dlatego, że na

tę nad założeniami reform pra-
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reguł

działania
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FELIETON

wa gospodarczego, zaniechanie

konkurencji polega na uważnym

by zrobić. Na przykład prze-

metody robienia różnych rze-

patrzeniu na ręce temu, co robią

myślany system wsparcia inwe-

czy z zaskoczenia. Druga sprawa

duzi, i dawaniu dużej swobody

stycyjnego czy eksportowego

– poszerzanie, a nie zawężanie

ich małym konkurentom. Trze-

dla polskich przedsiębiorstw.

zakresu wolności gospodarczej.

cia sprawa to redukowanie moż-

Żeby zdobywały pozycję mię-

Przy czym w przypadku podmio-

liwie dużej liczby zbędnych i ab-

dzynarodową. Dobre wsparcie

tów małych i średnich oznacza-

surdalnych regulacji i podatków.

kredytowe dla polskich przed-

łoby to zmniejszanie dotkliwo-

Czwarta sprawa – zasługujemy

siębiorców w kraju, na odpo-

ści działania służb państwowych

na uproszczenia opodatkowa-

wiednich zasadach. Tak, żeby

i stopnia skomplikowania prze-

nia pracy i podatków dochodo-

polscy przedsiębiorcy nie mu-

pisów. W przypadku podmio-

wych. Jestem zwolennikiem sys-

sieli skarżyć się, że mają trudny

tów dużych, międzynarodowych

temu jednolitej daniny. Uważam,

dostęp do kapitału. Do tego jest

w wielu przypadkach mogłoby

że rozdział tego na różne fun-

to oznaczać danie dodatkowych

dusze – NFZ, FUS itd. następo-

instrumentów do ręki instytu-

wać powinien na poziomie go-

cjom państwowym i zwiększanie

spodarki budżetowej. Podatnika

ich zainteresowania tymi wielki-

czy księgowego nie powinno to

mi podmiotami, ponieważ wiel-

interesować, bo to są pieniądze,

kie podmioty są zainteresowane

nad którymi pieczę trzyma mi-

zawężeniem zakresu wolności

nister finansów. Piąty punkt po-

gospodarczej dla małych, któ-

winien wynikać z debaty pomię-

re mogłyby stworzyć konkuren-

dzy nami. Jest wiele rzeczy mniej

cję. Więc dobra polityka ochrony

oczywistych,

które

należało-

W listopadzie
posłowie Konfederacji zaprezentowali swój pomysł
na Tarczę Antyinflacyjną.
Część tych
pomysłów
od tego roku
rząd zaczął
realizować.

potrzebne mądrze skonstruowane otoczenie prawne, które

Jacek
Gniadek SVD

WYWIAD

Sprawiedliwa
cena

owy Ład nie zaczyna się dobrze. Poseł PiS Ka-

N

centralnego racjonowania lub wprowadzania cen regu-

zimierz Smoliński na początku stycznia w te-

lowanych nie przybędzie ich na rynku. W normalnym

lewizyjnej debacie powiedział, że rząd chce

świecie pomaga w tym wolnorynkowy system cenowy,

tym inwestorom da jakiś poziom

wprowadzić ceny regulowane na podstawowe artyku-

bezpieczeństwa, a jednocześnie

ły spożywcze. Był to tylko jego prywatny pomysł, ale

tych, którzy chcą pozyskiwać ka-

pozostali uczestnicy debaty zdążyli zrobić wielkie oczy

dobry przykład, co się dzieje z cenami pokoi w hotelach

pitał, nie zabije nadmiarem re-

i pootwierali usta ze zdziwienia.

w czasie kataklizmu. Wiele domów jest zburzonych.

gulacji. W tej chwili tego nie ma.

Byłem zaskoczony ich reakcją, ponieważ nasze rzą-

I to jest jeden z takich prioryte-

dy od zawsze interweniowały w gospodarkę. Nie tyl-

tów, który wymaga przemyśle-

ko obecny rząd, ale wszystkie pozostałe

nia i odpowiedniego przygoto-

po tzw. ustawie Wilczka, która libera-

wania.

lizowała życie gospodarcze w Polsce,
rozpoczęły proces ograniczania i regulowania tego liberalizmu.
Każdy rząd może wprowadzić dowolne prawo na swoim suwerennym
terytorium, ograniczyć konsumpcję,
wprowadzać zasiłki socjalne, podwyższyć podatki, wprowadzić restrykcje i regulować oraz kontrolować
ceny. Ludwig von Mises, austriacki ekonomista, zadaje jednak fundamentalne pytanie: Czy poprzez taką

Brakuje powierzchni mieszkaniowej i należy ją oszczędzać. Można zrobić to tylko przez windowanie cen po-

Ceny są rynkowym
fenomenem
i nie istnieją poza
rynkiem. Są jego
tworem i powstają
jako pochodne
działań jednostek
lub grup, które
działają w swoim
imieniu.

je cele?
Ceny są rynkowym fenomenem i nie istnieją poza

na do wynajęcia tylko jednego pokoju
i więcej ludzi będzie mogło skorzystać
z hotelu, aby schronić się przed deszczem i zimnem.
Takie ceny są sprawiedliwe. Wiedział
o tym św. Tomasz z Akwinu, kiedy pisał
w swojej „Sumie teologicznej” o kupcu, który przywozi pszenicę do kraju, gdzie jej brakuje. Według Akwinaty
nie musi on informować mieszkańców
owej krainy o innych kupcach, którzy
za nim podążają, co mogłoby obniżyć
cenę. Wydarzenia w przyszłości są niepewne, gdyż przyszłość jest nieznana.

Sprawiedliwą ceną jest cena aktualna.
Dzień później Mateusz Morawiecki apelował, aby

rynkiem. Są jego tworem i powstają jako pochod-

Polacy pilnowali sklepikarzy i sprawdzali, czy obniża-

ne działań jednostek lub grup, które działają w swo-

ją ceny. Niewątpliwie premier kierował się odruchem

im imieniu. Praw ekonomii, podobnie jak praw fizyki, nie

serca i obietnicą, że obniżony zostanie VAT na produkty

zmienimy i nie warto przy nich majstrować. Pokusa my-

spożywcze. To jednak nie wystarczy.

ślenia sercem w imię sprawiedliwości społecznej może
fot. Marcin Obara/PAP

Thomas E. Woods w „Kościół a wolny rynek” podaje

koi. Wtedy jedna rodzina będzie zmuszo-

politykę rząd może osiągnąć swo-
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który dostosowuje się do nowych warunków.

zaprowadzić na manowce.
Kiedy ceny idą w górę? Normalnie na co dzień zma-

W czasie naturalnego kataklizmu windowanie cen
jest czymś naturalnym. Wszyscy wiedzą, że nie będzie
to trwać w nieskończoność i wierzą, że kiedyś się skoń-

gamy się z rzadkością zasobów w stosunku do nieogra-

czy i wszystko wróci do normalności. Zdenerwowanie

niczonych potrzeb, a w czasie kataklizmu rzadkie zaso-

premiera pokazuje niestety, że Nowy Ład nie jest natu-

by stają się jeszcze rzadsze i należy je oszczędzać. Od

ralnym „kataklizmem” i szybko się nie skończy.
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Segment OZE

INWESTYCJE

Rozwój rynku
fotowoltaiki
Dane jednoznacznie świadczą o tym, że fotowoltaika
– obok energetyki wiatrowej – jest najprężniej rozwijającym się
segmentem odnawialnych źródeł energii w Polsce. Robert KUJAWA

który zacznie obowiązywać wraz

skonstruowanego modelu biz-

nej energii stanowi dla nich nie

z początkiem II kwartału tego

nesowego inwestycja w fotowol-

lada wyzwanie, którego konse-

roku, oraz instytucje wirtualne-

taikę wciąż obniża okres zwrotu

kwencją jest automatyczne odłą-

go i zbiorowego prosumenta.

środków, który dziś wynosi śred-

czanie instalacji PV, szczególnie

nio – w odniesieniu do przedsię-

odczuwalne latem na obszarach,

biorstw – trzy lata.

na których zainstalowana jest

Rekordowe inwestycje
Miniony rok był absolutnie rekordowy, gdy
pod uwagę weźmiemy skalę inwestycji
w fotowoltaikę. Według danych z listopada moc zainstalowana

fotowoltaiki

w polskim systemie
elektroenergetycznym na koniec września 2021 r. wynosiła 6,126 GW, a jeszcze
w lutym były to „za-

Miniony rok
był absolutnie
rekordowy,
gdy weźmiemy
pod uwagę
skalę inwestycji
w fotowoltaikę.
Dziś w Polsce liczba
prosumentów
przekracza już
znacznie 740 tys.

Nowe przepisy
będą problemem?

znaczna liczba mikroinstalacji, co
stało się przyczyną wprowadzenia zmian w legislacji.

Końcowa część minionego roku upłynęła jednak branży

Projekty parasolowe
Niemałym

problemem,

któ-

pod znakiem wiel-

ry uwidocznił się w minionym

kich znaków zapy-

roku, była obniżona dostępność

tania

związanych

komponentów niezbędnych do

z nowelizacją ustawy

właściwego funkcjonowania in-

o OZE. Politycy osią-

stalacji. Przez utrudniony do-

gnęli

kompromis,

stęp do części wzrosnąć musiała

którego najważniej-

ich cena, która w końcowej fazie

szym

2021 r. była wyższa nawet o 100

elementem
zasada

proc. względem analogicznego

rozliczania energii. Za-

okresu roku poprzedzającego.

kie w październiku odpowiadały

cznie ona obowiązywać 1 kwiet-

Sytuacja ta nieco podcina skrzy-

natomiast za 5 GW energii. Licz-

nia tego roku i zapewni moż-

dła potencjalnym możliwościom

by te jednoznacznie świadczą

liwość

rozwoju sektora.

o tym, że fotowoltaika – obok

energii do sieci, ale nałoży także

Rozwojowi tego rynku sprzy-

energetyki wiatrowej – jest naj-

obowiązek standardowej opłaty

ja natomiast wzrost świadomo-

prężniej rozwijającym się seg-

za energię pobraną.

ści środowiskowej Polaków. Nie

ledwie” 4 GW. Mikroinstalacje prosumenc-

mentem odnawialnych źródeł
energii w kraju.

jest

nowa

sprzedaży

nadwyżek

Nowe przepisy, którym prze-

bez znaczenia pozostają także

ciwni byli eksperci i samorzą-

zapowiedzi Ministerstwa Klima-

Firmy zajmujące się instala-

dowcy, mogą przełożyć się na

tu dotyczące poprawek do no-

cjami fotowoltaicznymi utrzy-

spadek zainteresowania mon-

welizacji ustawy o OZE. Chodzi

mują, że w ostatnich miesiącach

tażem nowych instalacji. Inwe-

o tak zwane projekty parasolo-

notują nawet kilkudziesięcio-

stycje powinny zbilansować się

we, realizowane przez jednostki

procentowy wzrost zapytań do-

jednak wraz z wejściem w życie

samorządu terytorialnego. Wie-

tyczących magazynów ener-

programu Mój Prąd 4.0, który

le gmin wskazywało, że zakoń-

gii. Świadczy to o niesłabnącym

dotować będzie instalacje z ma-

czenie inwestycji w zakładanym

Anna

mocy w OZE, które w naszym

nie byłaby możliwa bez właśnie

zainteresowaniu

inwestycja-

gazynami energii. Na ten cel re-

terminie jest niewykonalne, co

Moskwa jest spokoj-

kraju opiera się na dwóch za-

fotowoltaiki, szeroko dotowanej

mi w zieloną energię i stano-

sort klimatu przeznaczyć chce

przełożyć się miało na spadek

na, że Polska do 2030 r.

sadniczych filarach, czyli ener-

w ramach programu Mój Prąd.

wi dobry prognostyk na kolejne

w 2022 r. miliard złotych, co sta-

zainteresowania montażem pa-

wypełni cel, którym jest 23-

getyce wiatrowej i – bezustan-

Dziś w Polsce liczba prosu-

miesiące. Szczególne zainte-

nowić powinno niemałą zachętę

neli fotowoltaicznych i koniecz-

proc. udział OZE w produk-

nie zyskującej na popularności

mentów przekracza już znacz-

resowanie fotowoltaiką wyka-

inwestycyjną.

ność zwrotu środków europej-

cji energii. Trudno się nie zgo-

– fotowoltaice.

M

inister

klimatu

nie 740 tys. To sporo, a będzie

zuje biznes liczący na szybkie

Za dynamicznym rozwojem

skich. Minister Anna Moskwa

dzić, skoro w trakcie realizacji

Sama szefowa resortu klima-

ich jeszcze więcej. O przypływ

obniżki rachunków za energię.

fotowoltaiki w Polsce nadążyć

zapowiada, że przygotowywa-

– w różnym stopniu zaawan-

tu podkreśla zresztą, że realiza-

nowych prosumentów zadbać

Eksperci

natomiast,

muszą wreszcie także operatorzy

ny projekt pozwoli na wydłużo-

sowania – są inwestycje mają-

cja planu zwiększenia produkcji

mają: nowy mechanizm rozli-

że (w zależności od skali inwe-

sieci energetycznych. Dziś przy-

ny czas rozliczania na podstawie

ce zapewnić dodatkowe 8 GW

energii ze źródeł odnawialnych

czeń, czyli tak zwany net-billing,

stycji) w przypadku właściwie

jęcie tak znacznych ilości zielo-

starych zasad.

36 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

twierdzą
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Regulacje spółek

PRAWO

Zmiany w cenach transferowych
Od 1 stycznia weszły w życie liczne zmiany
w przepisach o cenach transferowych. Najwięcej z nich
dotyczy zasad składania informacji TPR oraz zasad
sporządzania tzw. dokumentacji lokalnej. Marek KUTARBA

W

Zyski i straty

W przepisach definiujących

Doprecyzowano również kwestię

podmioty powiązane

wywierania znaczącego wpływu,

zastąpiono też poję-

odnosząc to pojęcie nie tylko do

cie spółki niemającej

udziałów w zyskach, ale również

osobowości

do udziału w stratach spółek. Po

pojęciem spółki nie-

prawnej

przepisach tych zna-

na uznaniu, że powiazania ist-

zmianie przepisów w sytuacji

będącej osobą praw-

lazły się i takie, które

nieją bez względu na wielkość

wystąpienia powiązań w mo-

ną.

Równocześnie

dotyczą bezpośred-

udziałów, pomiędzy SKA a jej

mencie, gdy udział wspólnika

zastąpiono

nio definicji podmiotów powią-

komplementariuszami (odpo-

w zyskach nie przekracza pro-

„wspólników” w licz-

zanych, a zatem tych podatni-

wiadającymi

ogranicze-

gu ustawowego, a jednocześnie

bie mnogiej słowami

ków, do których po spełnieniu

nia). Powiązania między akcjo-

udział w stracie spółki zosta-

„wspólnik” w liczbie

określonych

warunków

bez

słowa

W ramach nowelizacji doprecyzowano

Zastąpiono słowa
„wspólników”
słowami „wspólnik”.
W ten sposób
doprecyzowano, że
powiązanie zachodzi
pomiędzy spółką
niebędącą osobą
prawną a każdym
z jej wspólników
odrębnie.

że

sposób

lania
transakcji
lowanej

pieczeń lub reasekuracji – do

tak-

sumy ubezpieczenia, a w przy-

usta-

padku spółek niebędących oso-

wartości

bą prawną – do łącznej wartości

kontro-

wkładów wniesionych do spółki

w

przy-

padku umowy depozytu,
ubezpieczenia

niebędącej osobą prawną.
Pojęcie

wartości

transakcji

umów

kontrolowanej powiązano także

lub

z neutralnością podatku od to-

reasekura-

warów i usług. Podatek ten co do

cji, a także transakcji

zasady jest neutralny dla czyn-

polegających na za-

nych podatników VAT. Zatem

warciu umowy spół-

w wartości transakcji nie powi-

ki niebędącej osobą

nien być uwzględniany. Nato-

prawną.

miast w braku neutralności tego

umów

za-

nariuszami a spółką zachodzą

nie ustalony na poziomie prze-

pojedynczej. W ten

stosowanie mają szczególne

w oparciu o wywieranie zna-

kraczającym próg 25 proc., wa-

sposób

przepisy dotyczące cen trans-

czącego wpływu, tak jak ma to

runek wywierania znaczącego

wano, że powiązanie

ferowych. Większość z nich do-

miejsce w przypadku spółek

wpływu jest spełniony. Ta regu-

zachodzi

tyczy spółek komandytowych

z o.o. bądź spółek akcyjnych.

lacja dotyczy wszystkich spółek

spółką niebędącą osobą

i spółek komandytowo-akcyj-

Ta sama zasada dotyczy także

objętych przepisami o cenach

prawną a każdym z jej wspólni-

nych (SKA). Zmiany te polegają

spółki komandytowej.

transferowych.

ków odrębnie.

tału, w przypadku umów ubez-

wartość transakcji kontrolowanej
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doprecyzopomiędzy

W

przypadku

podatku wartość transakcji po-

depozytu wartość trans-

winna go uwzględniać. Dlatego

akcji odnosi się do wartości kapi-

zgodnie z nowymi przepisami
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Regulacje spółek

PRAWO
pomniejsza się o podatek od to-

zagranicznymi, których macie-

wym oraz porozumieniem in-

wprowadzono obowiązek po-

dentem tzw. rajów podatkowych

warów i usług, z wyjątkiem po-

rzyste jednostki są podmiota-

westycyjnym (to nowe rodzaje

siadania przez podmiot doko-

(transakcje

obję-

ny wydłużono termin na złoże-

datku od towarów i usług, który

mi powiązanymi, a także pomię-

porozumień

nujący rozliczenia, niezależnie

te obowiązkiem dokumentacyj-

nie informacji o cenach transfe-

zgodnie z przepisami o podat-

dzy położnym w Polsce

od istniejących już elementów,

nym. Przepis ten nie wyklucza

rowych do końca jedenastego

ku od towarów i usług nie sta-

zakładem zagranicz-

nowi podatku naliczonego, oraz

nym podmiotu po-

naliczonego podatku od towa-

wiązanego

rów i usług w tej części, w której

go

zgodnie z przepisami o podatku

i powiązanego z nim

od towarów i usług podatniko-

podmiotu

wi nie przysługuje prawo do ob-

rezydencję podatko-

niżenia kwoty lub zwrot różnicy

wą w Polsce. Istotnym

podatku od towarów i usług.

elementem

wpro-

wadzanych

rozwią-

Dokumentacja lokalna
Nowe

przepisy

wprowadzają

będące-

nierezydentem
mającego

zań jest warunek, aby
całość

przychodów

obowiązek sporządzania lokal-

i

nej dokumentacji cen transfero-

nia przychodów wy-

wych w postaci elektronicznej. To

nikających z transak-

istotna zmiana. Do tej pory prze-

cji kontrolowanej była

pisy nie narzucały formy, w któ-

rozliczona dla celów

rej sporządzana jest dokumen-

podatkowych w Pol-

tacja lokalna, co powoduje, że

sce. Oznacza to, że

może być ona sporządzana tak-

w transakcjach kontrolo-

że wyłącznie w wersji papierowej. Konsekwentnie zmienione

kosztów

uzyska-

wprowadzonych

przez Polski Ład).

Od 1 stycznia
obowiązuje
zwolnienie
z obowiązku
sporządzania
lokalnej
dokumentacji cen
transferowych
dla transakcji
kontrolowanych
objętych
porozumieniem
podatkowym oraz
porozumieniem
inwestycyjnym.

Polski Ład zwal-

pośrednie),

W konsekwencji tej zmia-

analizy funkcji, aktywów i ryzyka

jednak dobrowolnego sporzą-

miesiąca po zakończeniu roku

obowiązku

(analizy funkcjonalnej). Posiada-

dzania takich analiz.

podatkowego podmiotu (powią-

sporządzania takiej

nie takiej szczególnej dokumen-

konsekwencji

zanego oraz innego niż powią-

dokumentacji także

tacji w przypadku safe harbour

utraty statusu małego lub mi-

zany w zakresie transakcji innych

transakcje kontrolo-

dla usług o niskiej wartości do-

kroprzedsiębiorcy w trakcie re-

niż kontrolowane dla potrzeb

wane objęte mecha-

danej czyni zbędnym utrzymy-

alizowanej

szcze-

transakcji z tzw. rajami podatko-

nizmem typu safe

wanie obowiązku sporządzenia

gólnie w przypadku transakcji

wymi). Nowe przepisy wydłuży-

harbour dla poży-

lokalnej dokumentacji podatko-

kontynuowanych w kolejnych la-

ły także termin na przedłożenie

czek, kredytów, ob-

wej.

nia

z

ligacji oraz transakcji
dotyczących

W

zakresie

transakcji,

tach podatkowych, gdy w okre-

dokumentacji cen transferowych

Po zmianie przepisów lokal-

sie realizacji tej transakcji nastąpi

na żądanie organu podatkowego
– z 7 do 14 dni.

rozli-

na dokumentacja cen transfe-

zmiana statusu przedsiębiorcy,

czeń w zakresie tzw.

rowych nie musi zawierać ana-

wprowadzono doprecyzowanie,

czystego refakturo-

lizy porównawczej lub analizy

zgodnie z którym podatnik straci

wania. Dodano tak-

zgodności w przypadku trans-

prawo do skorzystania ze zwol-

Od 2022 r. nie trzeba już składać

że zwolnienie dla

akcji kontrolowanych zawiera-

nienia na początku roku podat-

odrębnego oświadczenia o spo-

transakcji kontrolo-

nych przez podmioty powiązane

kowego następującego po roku,

rządzeniu

wanych

w którym nastąpiła zmiana.

transferowych. W formularzach

stanowią-

będące mikroprzedsiębiorcą lub

cych usługi o niskiej

małym przedsiębiorcą w rozu-

wartości

Jeden podpis

dokumentacji

cen

TPR-P i TPR-C pojawi się za to

Nowe terminy

oświadczenie dotyczący rynko-

dodanej

mieniu ustawy Prawo przedsię-

objętych safe harbo-

biorców, oraz transakcji innych

Nowelizacja przewiduje wydłu-

wanych pomiędzy położonymi

ur, co systemowo będzie odpo-

niż transakcje kontrolowane za-

żenie terminów na sporządzenie

Zgodnie z nowymi przepisami

w Polsce zakładami zagranicz-

wiadać zwolnieniu z obowiąz-

wierane z tzw. rajami podatko-

lokalnej dokumentacji cen trans-

podatnik w składanym oświad-

przepisy przewidują, że również

nymi całość przychodów i kosz-

ku dokumentacyjnego dla safe

wymi (transakcje bezpośrednie)

ferowych. Zgodnie z nowymi

czeniu o sporządzeniu lokalnej

organ podatkowy będzie mógł

tów z tych transakcji powinna zo-

harbour finansowego. Równo-

lub w których rzeczywisty wła-

przepisami lokalną dokumen-

dokumentacji cen transferowych

żądać przekazania dokumenta-

stać przypisana odpowiednio do

cześnie w nowych przepisach

ściciel kontrahenta jest rezy-

tację cen transferowych należy

oświadcza (w TPR), że lokalna

cji wyłącznie w formie elektro-

jednego lub drugiego zakładu.

sporządzić w terminie do końca

dokumentacja cen transferowych

nicznej.

wości cen transferowych.

Natomiast w transakcjach kon-

10. miesiąca po zakończeniu roku

została sporządzona zgodnie ze

Istotne zmiany przewidzia-

trolowanych pomiędzy położo-

podatkowego podmiotu.

stanem rzeczywistym, a ceny

no także w zakresie zwolnień

nym w Polsce zagranicznym za-

Dotychczas (nie uwzględnia-

transferowe objęte tą dokumen-

z obowiązku sporządzenia lo-

kładem a polskim podmiotem

jąc wydłużenia o 3 miesiące ter-

tacją są ustalane na warunkach,

kalnej dokumentacji cen trans-

powiązanym z podmiotem ma-

minów na podstawie przepisów

które ustaliłyby między sobą

ferowych. Zgodnie z dotych-

cierzystym zakładu po stronie

tarcz antykryzysowych uchwa-

podmioty niepowiązane.

czas obowiązującymi przepisami

zakładu powinna być przypisa-

lanych w związku z pandemią)

Zgodnie z przepisami, któ-

obowiązek sporządzenia lokal-

na całość przychodu lub kosz-

przepisy nakładały obowiązek

re wprowadza Polski Ład, infor-

nej dokumentacji cen transfe-

tów wynikających z tej transakcji.

sporządzenia dokumentacji lo-

mację TPR będzie podpisywała

kalnej do końca 9. miesiąca po

wyłącznie jedna z osób wcho-

rowych nie dotyczył transak-

Safe harbour

zakończeniu roku podatkowego

dzących w skład organu zarzą-

podmiotami powiązanymi bę-

Od 1 stycznia obowiązuje po-

podmiotu. W przypadku podat-

dzającego, którą wskaże ten or-

dącymi polskimi rezydentami.

nadto zwolnienie z obowiąz-

ników, dla których rok podatko-

gan. Wyznaczenie takiej osoby

Nowe przepisy w takim samym

ku sporządzania lokalnej doku-

wy jest taki sam jak kalendarzo-

nie zwolni jednak pozostałych

zakresie zwalniają z tego obo-

mentacji cen transferowych dla

wy, termin ten upływa zatem 30

osób wchodzących w skład or-

wiązku transakcje pomiędzy po-

transakcji kontrolowanych obję-

września. Po zmianie będzie to

ganu z odpowiedzialności za

łożonymi w Polsce zakładami

tych porozumieniem podatko-

31 października.

złożenie informacji TPR.

cji kontrolowanych pomiędzy
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E-faktury to na razie wybór

Od 1 stycznia zaczął działać Krajowy System e-Faktur (KSeF). Do 31 grudnia
przedsiębiorcy mogą – ale nie muszą – z niego korzystać. Sytuacja zmieni się
w przyszłym roku.
Ewa KONDERAK

K

rajowy System e-Faktur
został stworzony przez
Ministerstwo

Finansów

i jest jedną z kolejnych dopuszczalnych form dokumentowania
sprzedaży obok faktur tradycyjnych (czyli papierowych) i faktur
elektronicznych. W październiku 2021 r. resort uruchomił pilotaż tego rozwiązania, by nowy
system od 1 stycznia jak najpełniej odzwierciedlał oczekiwania przedsiębiorców. Aby system wdrożyć płynnie i w sposób
bardziej ewolucyjny, w tym roku
przedsiębiorcy mogą sami zde-

ku akcyzowego, jak i w podatkach

mentacji przedsiębiorstw. Ma się

cydować, czy chcą z KSeF korzy-

dochodowych.

to też przełożyć na standaryza-

stać, czy też nie. Dodatkową za-

Co ma zachęcić przedsiębior-

cję wzajemnych rozliczeń, a księ-

chętą do jego stosowania mają

ców, aby już w tym roku przeszli

gowanie faktur ma być dużo ła-

być pewne udogodnienia.

na ministerialny system? Przede

twiejsze.

Od 1 stycznia 2023 r. KSeF bę-

wszystkim dla takich firm zo-

dzie już obowiązkowy. Ma to po-

stanie przyspieszony zwrot VAT

zwolić na uszczelnienie systemu

– termin zwrotu skróci się dla

i wprowadzenie powszechności

nich o 20 dni (z 60 na 40). Po-

z KSeF ma być także fakt braku

stosowania faktur elektronicz-

nadto faktury będą przechowy-

konieczności archiwizowania fak-

nych w obrocie gospodarczym.

wane w systemie Ministerstwa Fi-

tur. Zrobi to system MF i prze-

nansów (MF), co ma gwarantować

chowa dokumenty przez 10 lat.

System zachęt

Archiwizuje resort

Ważną korzyścią z korzystania

ich bezpieczeństwo – nie zostaną

Dla firm, które wystawiają setki

KSeF to nowy proces wystawia-

zniszczone, nie zginą, co w efek-

faktur miesięcznie, to z pewno-

nia oraz odbierania faktur, a także

cie wyeliminuje duplikaty faktur.

ścią duże ułatwienie.

uproszczone przepisy dotyczące

System ma być też gwarancją, że

I ostatnią z korzyści ma być

fakturowania. Dodatkowo przed-

faktura zawsze trafi do kontra-

taka, że podatnik wystawiający

siębiorcy, którzy zdecydują się

henta, co ma wpłynąć na dyna-

faktury w KSeF nie musi przesy-

na niego, będą mogli skorzystać

mikę obrotu, a konkretnie na jego

łać na żądanie organów podatko-

z usługi przechowywania i archi-

przyspieszenie.

wych struktury Jednolitego Pliku

wizowania faktur. Według resortu

Co ważne, wszystkie faktury

Kontrolnego dla Faktur (JPK_FA).

finansów pozwoli on jeszcze sku-

w KSeF będą miały jeden wzo-

Dane te będą dostępne dla orga-

teczniej zapobiegać nieprawidło-

rzec, co oznacza, że zawsze będą

nów podatkowych w KSeF, a za-

wościom w obszarze podatków

wyglądać w ten sam sposób, co

tem ich dodatkowe przesyłanie

zarówno w zakresie VAT, podat-

ujednolici ten element doku-

nie miałoby uzasadnienia.
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Nowe kary dla podatników

Maksymalny mandat nakładany na podatników
za wykroczenia skarbowe od początku tego roku
wynosi ponad 15 tys. zł i jest wyższy niż w ubiegłym
o 1050 zł. Z kolei maksymalna grzywna za
przestępstwa skarbowe wzrosła do niemal 29 mln zł.

Marek KUTARBA

Z

osoba ukarana nie mogłaby

że nie jest zbyt surowy dla po-

odmówić przyjęcia mandatu.

datników i że średnia wartość

Dopiero zatem po jego zapła-

wystawianych mandatów oscy-

ceniu mogłaby odwołać się do

luje wokół 500 zł.

sądu. Gdyby przepis taki został

W przypadku przestępstw

przyjęty, podatnicy znaleźliby

karnych skarbowych, a zatem

się w szczególnie trudnej sytu-

takich działań podatnika, które

acji. Pomysł ten jednak upadł po

są niezgodne z prawem i w któ-

aabsorbowani zmianami

tym, jak wzbudził ostre protesty

rych szkoda przekracza wspo-

wprowadzonymi

społeczne.

mniane już 15 050 zł, sąd orze-

przez

Polski Ład dużo mniej

obowiązują-

ka grzywny, których wysokość

uwagi poświęcamy ostatnio in-

cych przepisów, jeże-

oparta jest na tzw. stawce dzien-

nym istotnym zmianom, waż-

li podatnik nie wyrazi

nej. Stawka ta pozwala na indy-

nym z punktu widzenia każdego

zgody na przyjęcie man-

widualizowanie kar dla poszcze-

podatnika. A ich część nie wiąże

datu, sprawa trafia do sądu,

gólnych sprawców w zależności

a wówczas może być wymierzo-

m.in. od tego, w jakiej sytuacji

na grzywna w granicach od 301

finansowej i rodzinnej się znaj-

Przedsiębiorca jest obowiązany

do 60200 zł (w ubiegłym roku

dują. W 2022 r. stawka taka wy-

był to przedział 280–56 tys. zł).

nosi od 100,33 zł do 40 133,33 zł

W

się ze zmianami w przepisach,
ale z działaniem pewnych wbu-

nienie w gmatwaninie

dowanych w przepisy mechani-

przepisów błędów skutkujących

zmów. Tak jest np. w przypadku

karami – np. mandatem – wcale

do czynienia

przyjąć mandat skarbowy tyl-

kar nakładanych na podatników

nie jest tak trudno.

wtedy, gdy szkoda

ko w jednym przypadku – gdy

nie przekracza kwoty 15 050 zł.

popełniony przez niego czyn,

na podstawie przepisów Kodeksu karnego skarbowego.

W

rezultacie

podniesienia

płacy minimalnej do 3010 zł

Dla porównania, w ubiegłym

określony w ustawie jako wy-

wzrosły też stawki wszystkich

roku kwota graniczna wynosiła

kroczenie skarbowe, od-

kar nakładanych na podatników

14 tys. zł. Mamy zatem wzrost

znacza się znaczną

Kary dla podatników wzrasta-

za przestępstwa i wykroczenia

o 1050 zł.

szkodliwością

ją każdego roku, co stanowi kon-

skarbowe na podstawie przepi-

sekwencję regularnego podno-

sów Kodeksu karnego skarbo-

może od 1 stycznia br. wynieść od

pełniony

umyślnie.

szenia płacy minimalnej, z której

wego. W tym przypadku naj-

301 do 15 050 zł. Przypomnijmy,

Jeśli

przesłan-

wysokością są one powiązane.

większe znaczenie ma wysokość

że w okresie od 1 maja 2021 r. do

ki nie zostaną speł-

Od 1 stycznia 2022 r. płaca mi-

mandatów karnych, bo to z nimi

końca 2021 – po dość gwałtow-

nione, przedsiębiorca

nimalna wynosi 3010 zł (wobec

podatnicy mają najczęściej do

nym poniesieniu tej kary – wy-

może odmówić przy-

2800 zł w ubiegłym), co ozna-

czynienia.

cza wzrost o 210 zł (rok wcześniej

Karę

Wzrost każdego roku

Sama

grzywna

(mandat)

spo-

łeczną i został pote

nosiła ona od 280 zł do 14 tys. zł.

jęcia mandatu skar-

drodze

W pierwszych czterech miesią-

bowego.

wzrost ten wyniósł aż 350 zł).

mandatu karnego można nało-

cach 2021 r. było to natomiast

O ile zatem każdy istotny wzrost

żyć, jeśli osoba sprawcy i oko-

od 280 zł do 5,6 tys. zł.

płacy minimalnej może cieszyć

liczności popełnienia wykro-

osoby zatrudnione na etatach,

czenia skarbowego nie budzą

o tyle nie jest to najlepsza wia-

wątpliwości i nie zachodzi po-

domość dla przedsiębiorców,

trzeba wymierzenia kary su-

w przypadku których o popeł-

rowszej. Z wykroczeniem mamy
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grzywny

w

myśl

Dwa rodzaje mandatów

(w ubiegłym roku było to odpowiednio 93,33 zł i 933,33 zł).

Kodeks karny skarbowy zna
dwa rodzaje mandatów

O ile minimalna
grzywna wzrosła
w stosunku
do roku ubiegłego
raptem o 67 zł,
o tyle maksymalna
o ponad… 2 mln zł.

– mandat gotówkowy

Rekompensata inflacji

Ponieważ sama grzywna może

i mandat kredytowa-

być wymierzona w granicach od

ny. Generalną regu-

10 do nawet 720 stawek dzien-

łą jest, że karę grzyw-

nych, pozwala to sądom ka-

ny za wykroczenie

rać podatników grzywnami, któ-

skarbowe orzeka się

re w 2022 r. mogą wynieść od

przez

wystawienie

1 000,33 zł do 28 896 000 zł. Jak

kredyto-

widać, o ile minimalna grzyw-

wanego. Z chwilą za-

na wzrosła w stosunku do roku

płaty kary grzywny

ubiegłego raptem o 67 zł, o tyle

wystawiony

mandatu

mandat

maksymalna o ponad… 2 mln zł.

mnieć, że nie tak dawno, bo na

staje się prawomocny. Wydany

Taki wzrost kar zupełnie spo-

Postępowanie mandatowe ma

początku zeszłego roku, plano-

mandat gotówkowy stanowi jed-

kojnie i z nadwyżką rekompen-

charakter konsensualny – wa-

wana była jeszcze inna związa-

nocześnie pokwitowanie odbioru

suje państwu polskiemu skut-

runkiem skorzystania z tego try-

na z mandatami zmiana. Plano-

uiszczonej kary grzywny.

ki nawet tak wysokiej inflacji jak

bu jest wyrażenie przez spraw-

wano mianowicie wprowadzenie

cę zgody na przyjęcie mandatu.

przepisu, zgodnie z którym

Warto

przypo-

Na

zakończenie

dodajmy,

że sam fiskus od lat zastrzega,

ta, z którą mamy do czynienia
obecnie.
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System edukacji

NAUKA

Takie będą Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży chowanie
Polski system edukacji wciąż objawia się toporną,
archaiczną budową, niechęcią do zmian i rozwoju.
Szczególnie okres pandemii uświadomił różnym
zaangażowanym grupom: nauczycielom, uczniom,
rodzicom – w jak wątpliwym stanie znajduje się
poziom większości naszych szkół.
Piotr HOFMAN

K

ilka tygodni temu mło-

ludzi. W głównej mierze to szko-

dzież z jednego z war-

ła wprowadza w dorosłe życie,

szawskich liceów popro-

a więc często determinuje, w jaki

siła redakcję „Forum Polskiej

sposób będzie ono wyglądać.

Gospodarki” o patronat nad wy-

Patrząc na polski system edu-

darzeniem pod nazwą UFO. Nie

kacji, uważam, że wciąż niestety

chodzi tu – wbrew pozorom –

objawia się on toporną, archaicz-

ani o konkurs dotyczący tech-

ną budową, niechęcią do zmian

nologii kosmicznych, ani o nic

i rozwoju. Szczególnie okres pan-

związanego z przedsiębiorczo-

demii uświadomił różnym zaan-

ścią czy ekonomią. Wydarze-

gażowanym grupom: nauczycie-

nie to raczej z gatunku kultural-

lom, uczniom, rodzicom – w jak

no-społecznych.

Piotr Hofman (z lewej) z jednym
z laureatów
i promotorów
konkursu
stypendialnego
„Nowoczesne
technologie
w budownictwie mieszkaniowym”
zorganizowanego przez
Grupę Inwest.

W IB wybiera się 6 przed-

w wybieraniu swoich zaintereso-

miotów i na tym przede wszyst-

wań. Istotne jest też to,

kim koncentruje się cała dal-

aby kształcenie było

sza edukacja. Specjalnie są one

kompleksowe. Pomi-

podzielone na kategorie – np.

mo wybranych grup

nauki

ścisłe,

przedmiotów uczeń

lingwistyczne, aby każdy wybie-

musi zdobyć również

rany zestaw odznaczał się kom-

podstawową wiedzę

humanistyczne,

pleksowością,

wyjątkowością

z pozostałych dzie-

a także pewną formą swobod-

dzin.

nej personalizacji. Dzięki temu

ne jest, aby rozwijał

uczniowie edukują się w przed-

te obszary, które go

miotach, które ich najbardziej in-

najbardziej interesują

teresują.
Natomiast młodzież w pol-

Jednak

waż-

Ścieżka rozwoju
Krzywdząca

wobec

konkretne zestawy przedmiotów.

uczniowskich

ambi-

Te z góry ustalone profile ogra-

cji jest też ograniczo-

niczają uczniów, których barwna różnorodność wymaga przecież większej dozy swobody

skich szkołach ma narzucone

dziej podstawowe: biologia, hi-

icenie przejawia się tylko w fakul-

storia, matematyka. Nie

tetach, które z prawdziwymi lek-

ma miejsca na przed-

cjami niewiele mają wspólnego.

mioty w lepszy spo-

Dodatkowo uczniowie nie mogą

W programie IB
uczniowie mogą
zgłębiać nauki
ekonomiczne,
polityczne czy
psychologiczne.
Dzięki temu
w bardziej świadomy
sposób są w stanie
wybrać swoją
przyszłą ścieżkę
rozwoju.

sób

przygotowujące

pisać matury z podanych przed-

do przyszłego, doro-

miotów, co jednoznacznie gasi

słego życia. W pro-

ich zapał do pracy. W systemie

gramie IB uczniowie

IB lekcje przygotowują do życia

mogą zgłębiać na-

w prawdziwym świecie. W kla-

uki ekonomiczne, po-

sycznej polskiej szkole często

lityczne czy psycho-

uczniowie po zakończeniu edu-

logiczne. Dzięki temu

kacji lepiej znają budowę ikonicz-

w bardziej świadomy

nej ameby czy zdania wielokrot-

sposób są w stanie

nie złożonego niż rzeczywistość,

wybrać swoją przy-

która ich otacza.

szłą ścieżkę rozwo-

Dlatego programy meryto-

ju. W polskich szko-

ryczne większości przedmiotów

łach teoretycznie istnieją

powinny doczekać się moderni-

na możliwość wyboru przed-

profile ukierunkowane bardziej

zacji. Na lekcjach, zamiast o prak-

miotów. W polskich szkołach

alternatywnie, np. dziennikarsko,

tycznym zastosowaniu danej wie-

znaleźć można tylko te najbar-

czy prawniczo, jednak to urozma-

dzy, nauczyciele muszą skupiać

Wspominam

wątpliwym stanie znajduje się

jednak o tym dlatego, że na-

poziom polskich szkół podsta-

się na suchej teorii, która zbyt ob-

sza redakcyjna dyskusja nad

wowych i liceów. Wtedy bowiem

szerna i szczegółowa budzi po-

nim przerodziła się w pewne-

uczyli się tylko ci, którym zależa-

czucie jej bezsensowności. Dobrą

go rodzaju mini debatę o jako-

ło, którzy bardziej uświadomieni

ilustracją danego zjawiska może

ści szkolnictwa w Polsce i – jak

robili to dla siebie. Takich jednak

być nauka geografii. W polskim

zwykle przy tego typu rozmo-

było niewielu.

systemie uczniowie muszą umieć

wach bywa – pojawiły się wątki

Najbardziej chyba widoczne

rozpoznawać poszczególne typy

dotyczące przedmiotów, jakich

luki w polskim systemie eduka-

chmur, wiatrów, a także zgłębiać

naszej młodzieży w nauczaniu

cji widać, porównując go z inny-

skład polskich gleb i skał. Pew-

brakuje.

mi programami edukacyjnymi.

nie te, dla niektórych fascynują-

Dla bardziej precyzyjnej ilustra-

ce tematy, nie sprawiają jednak,

Luki w systemie

cji posłużę się przykładem pro-

że uczniowie posiadają większe

Edukacja jako podstawa rozwoju

gramu matury międzynarodowej

pojęcie o świecie i jego funkcjo-

każdego społeczeństwa powinna

IB-

Baccalaure-

nowaniu. W programie IB na lek-

spełniać nasze oczekiwania i rze-

ate, który wynaleziony w Gene-

cjach geografii zdobywanie wie-

czywiście budować nowe, lepsze

wie, stał się fenomenem na ska-

dzy polega na kompleksowym

pokolenia. Słowa Jana Zamoy-

lę światową. System ma na celu

dyskutowaniu

skiego „Takie będą Rzeczypo-

stworzenie otwartych, ciekawych,

świata: globalizacji, cyberbezpie-

spolite, jakie ich młodzieży cho-

pełnych motywacji i pasji świa-

czeństwie czy wpływie firm po-

wanie” to niezmiennie słuszna

domych obywateli świata. Zada-

nadnarodowych na otaczający

i aktualna teza. Nauka i eduka-

nie ogromnie trudne, jednak IB

nas świat. Do krytycznego my-

cja powinna inspirować młodych

zdaje się osiągać ten sukces.

ślenia zmusza także sam format
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FLASH BIZNES

NAUKA

Transport wodoru
droga morską

geograficznej matury między-

śmy rodziców mówiących swo-

go myślenia mniej więcej tak, jak

narodowej. Wymaga napisania

im pociechom: „Ucz się, ucz, to

mistrzowski skok narciarski wy-

Elektrownia wodna kopie bitcoiny

dwóch esejów, które poza przed-

znajdziesz dobrą pracę”, praw-

kształconego sportowca różni się

Przeznaczona do zamknięcia elek-

dlatego rząd wstrzymał zakupy od

stawieniem wiedzy, oczekują do-

da? A ilu znacie takich, którzy

od naturalnej zdolności do pod-

trownia w Kostaryce znalazła sposób

tej siłowni. Szukając nowych pomy-

Australia i Japonia testują pierw-

głębnej analizy i uzasadnienia

dopingują swoje dziecko w taki

skakiwania przy grze w klasy”.

na przetrwanie, przeznaczając swoje

słów na wykorzystanie posiadanych

szy w historii globu transport wo-

własnego zdania. To także ważne,

sposób: „Ucz się, ucz, to zało-

moce na wydobycie bitcoinów. Elek-

mocy, jej właściciele zdecydowali się

doru drogą morską. Surowiec na

iż nauczyciel programu IB cieszy

żysz firmę i będziesz dawał lu-

się dużo większą swobodą w wy-

dziom pracę”?

Takie będzie państwo

trownia w San Pedro de Poas znajduje

na użycie posiadanych zasobów do

wyposażonej w odpowiednie cy-

I jeszcze kilka słów – bo tema-

się w miejscu otoczonym plantacjami

wydobywania bitcoinów. Zainwesto-

sterny jednostce Suiso Frontier,

bieraniu tematów czy tzw. „case

Abstrahując jednak od eko-

tu oczywiście nie wyczerpie ten

kawy, trzciny cukrowej i lasami. Funk-

wali 0,5 mln dol. w 650 maszyn, któ-

która cumuje w Melbourne, wy-

studies” z całego świata, które

nomii, chciałbym zwrócić uwagę

artykuł – o prawie, szczególnie

cjonowała od 30 lat. W czasie pande-

re pracują non stop dzięki stałemu

ruszy w drogę do portu w Kobe.

ilustrują dany problem.

na inne – moim zdaniem

prawie konstytucyjnym.

mii znacząco spadł popyt na energię,

źródłu energii.

Oba kraje realizują projekt łań-

Zaciekawiać i inspirować

– absolutnie niezbędne przedmioty, któ-

Edukacja młodych Polaków jest

re należałoby wpro-

obszarem wymagającym wie-

wadzić we wszystkich

lu

najważniejsze,

szkołach średnich. To

w pierwszej kolejności zmienić się

logika oraz wstęp do

musi nastawienie uczniów do sa-

prawa, w szczególno-

mej nauki. Lekcje nie mają być ko-

ści konstytucyjnego.

zmian.

Co

niecznością, ostatecznym złem,

Po

co

młodzie-

ale przyjemnością. Mają zacie-

ży logika? Wybitny

kawiać i inspirować. Mają także

polski uczony, Tade-

przygotowywać do życia w praw-

usz Kotarbiński, ma-

dziwym świecie. Nie mogą być

wiał w takich sytu-

więc zanadto oderwane od rze-

acjach: „Pytanie «na co

czywistości. Musi być z nią za-

komu logika?» powin-

chowany kontakt. Tylko wtedy
uczniowie zyskują poczucie celu

Lekcje nie mogą
być oderwane od
rzeczywistości. Musi
być z nią zachowany
kontakt. Tylko
wtedy uczniowie
zyskują poczucie
celu i wrażenie,
że ich nauka
znajdzie praktyczne
zastosowanie.

Nie chodzi oczywi-

cucha dostaw energii wodoro-

ście o to, by z mło-

wej (HESC), którego celem jest

dzieży już na etapie

uzyskanie dużej ilości wodoru

szkolnym „tworzyć”

w przystępnej cenie. To pierwsza

adwokatów i kon-

faza testów podobnych transpor-

stytucjonalistów. Po-

tów. Jeżeli zakończą się sukcesem,

trzeba jednak, by

to w 2030 r. mają się rozpocząć

młodzież

przygo-

komercyjne dostawy. Kolejnym

towująca się do ma-

etapem będzie budowa specjal-

tury wiedziała, jak

nego terminalu do odbioru su-

tworzone jest prawo,

rowca w Kraju Kwitnącej Wiśni. Na

umiejętnie potrafiła

razie cały proces jest skompli-

je odczytywać, mia-

kowany i kosztowny. Aby wodór

ła wiedzę tego, czym

mógł być transportowany jako

są prawa i obowiązki

ciecz, musi być przechowywany

no być rozpatrywane jako część

zapisane w konstytucji i dlacze-

w temperaturze minus 253 stopni

szerszego problemu: «na co

go jest ona najważniejszym ak-

Celsjusza. 

i wrażenie, że ich nauka znajdzie

człowiekowi rozum? »”. I to w za-

tem prawnym w państwie. Krótko

swe praktyczne zastosowanie.

sadzie najlepsza odpowiedź. Lo-

mówiąc, by wkraczając w doro-

Kolejnym przykładem jest

gika to w pewnym uproszczeniu

słość, była świadomym obywa-

Wsparcie w pandemii

ekonomia. Przedmiot ten w śla-

nauka o poprawnym myśleniu

telem tego państwa. WOS (wie-

W 2021 r. jakąś formę wsparcia fi-

dowej ilości jest co prawda obec-

wyrażonym w języku. Ta po-

dza o społeczeństwie), który jest

nansowego w związku z pande-

ny w polskich szkołach (pod

prawność myślenia prowadzić

przedmiotem

po-

mią otrzymało 61 proc. polskich

różnym nazewnictwem – cza-

ma do poprawności wnioskowa-

ruszającym te zagadnienia, to

firm — wynika z raportu Euro-

sem jako podstawy przedsię-

nia. Poprawne wyciąganie wnio-

zdecydowanie za mało. O czym

pejskiego Banku Inwestycyjnego.

biorczości), niemniej nie tylko

sków z kolei to klucz w zasadzie

świadczy poziom wiedzy na te

nie wyczerpuje tego, co młody

do wszystkiego. Bez tego klu-

tematy obecnej młodzieży i wie-

Kiedy turystyka wróci do normy?

lu osób, które maturę zdały.

Światowa Organizacja Turystyki (UN-

zdawkowo

To więcej niż unijna średnia, która wynosi 56 proc. Z kolei nie-

człowiek wkraczający w dorosłe

cza ludzie błądzą we wszystkich

względem międzynarodowych prze-

mal 40 proc. firm zainwestowało

życie o gospodarce, przedsię-

dziedzinach życia. Tę umiejęt-

I na koniec, puentując: „Ta-

WTO) prognozuje, że globalna tury-

lotów. „Tempo odbudowy w turysty-

w rozwój lub wprowadzenie no-

biorczości i podstawowych pra-

ność trzeba kształtować i dosko-

kie będą Rzeczypospolite, jakie

styka nie wróci do wyników sprzed

ce pozostaje wolne i nierównomier-

wych produktów, procesów lub

wach ekonomii wiedzieć powi-

nalić. Najlepiej od dziecięcych lat.

ich młodzieży chowanie”… Takie

pandemii wcześniej niż w 2024 r.

ne między światowymi regionami ze

usług. Dane EBI wykazują też, że

nien, ale nawet niewielu potrafi

Po co? Odwołajmy się raz jesz-

będziemy mieli państwo, na ta-

W 2021 r. turystyka na świecie od-

względu na ograniczenia przemiesz-

w wyniku pandemicznego kryzy-

tą dziedziną życia zaintereso-

cze do klasyka, który twierdził,

kim poziomie demokrację i go-

notowała wzrost o 4 proc. w stosunku

czania się, wskaźniki zaszczepienia

su wzrosło zadłużenie u 14 proc.

wać. Prawdopodobnie wynika to

że „myśl człowieka logicznie wy-

spodarkę, na jakim przygotuje-

do 2020 r., który charakteryzował się

oraz nastroje podróżujących” – napi-

polskich firm, a 42 proc. przed-

w głównej mierze z mentalności.

kształconego różni się od na-

my do życia w nim swoje dzieci

najgorszym wynikiem w historii pod

sano w raporcie UNWTO.

siębiorstw odnotowało spadek

Przykład? Ileż to razy słyszeli-

turalnej zdolności do logiczne-

i wnuki.

48 FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI

sprzedaży.
FORUM POLSKIEJ GOSPODARKI 49

Ignacy Łukasiewicz

POLSCY GENIUSZE, WYNALAZCY I WIZJONERZY

Pionier światowego
przemysłu naftowego

Decyzją Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej rok 2022
ogłoszony został rokiem Ignacego Łukasiewicza
– protoplasty przemysłu naftowego w Polsce
i na świecie. Decyzja słuszna ze wszech miar, biorąc
pod uwagę epokowe odkrycie Polaka w dziedzinie
destylacji ropy naftowej i serię kolejnych pochodnych
wynalazków, jak chociażby skonstruowanie pierwszej
na świecie lampy naftowej.
Jarosław MAŃKA

W

życiorysie

pochodzenia ormiańskiego. Jan
Józef Ignacy Łukasiewicz (bo takimi imionami został ochrzczony) od małego, wraz z czwórką
rodzeństwa, wychowywany był
w duchu patriotycznym. Nie mogło być inaczej, skoro jego ojciec – Józef Łukasiewicz – będąc
żołnierzem Tadeusza Kościuszki,
walczył o zachowanie Rzeczypo-

spolitej na mapie świata.

polskie-

Przygotowując materiały do

Ojciec Ignacego zarabiał na

go wynalazcy wybi-

tekstu o Ignacym Łukasiewiczu,

życie jako posesor folwarku, pod-

ja się ten rys jego cha-

zastanowiłem się, jakby to było,

czas gdy jego żona, Apolonia ze

rakteru, który kazał mu służyć

gdyby urodził się nie w wieku

Świetlików, zajmowała się piąt-

profitami z odkryć i wynalazków

XIX, ale – powiedzmy –

sprawie narodowej poprzez roz-

w drugiej połowie wie-

wój ziem polskich i walkę z biedą.

ku XX i dokonał swe-

Na łamach „Forum Polskiej Go-

go odkrycia destylacji

spodarki” opisywaliśmy już in-

ropy naftowej (przy

nego nafciarza i wynalazcę, Wa-

założeniu, że nikt inny

cława Wolskiego, którego także

już by tego nie zrobił)

warto upamiętnić. Wacław Wol-

na początku nasze-

ski miał z Ignacym Łukasiewi-

go stulecia, po czym

czem wiele wspólnego i nie była

licencję na jej desty-

to tylko ropa naftowa. On także

lację zaczął sprzeda-

miał świadomość tego, iż Pola-

wać krajom arabskim

cy – germanizowani i rusyfiko-

i Ameryce… Ktoś po-

wani pod zaborami – muszą się

wiedział, że w historii

przeciwstawiać swoim wrogom,

najgorsze jest gdyba-

wzmacniając polski kapitał. Tak

nie, niemniej pogdybać

też postępował Ignacy Łukasie-

zawsze można...

wicz. Wstęp to celowy, aby zwrócić Państwa uwagę na te cechy
charakteru polskich wynalazców

ką dzieci. Łukasiewiczowie

Wracając
do Lwowa, świeżo
upieczony magister
farmacji postanowił
zainteresować
swojego szefa pewną
ciemną i kleistą
substancją, w której
– jego zdaniem
– tkwił nieodkryty
jeszcze potencjał.

żyli skromnie i darzyli się miłością.
W roku powstania

listopadowe-

go (w Królestwie Polskim – zabór rosyjski)
w rodzinie Łukasiewiczów, mieszkających
w zaborze austriackim, odżyły nadzieje

na

niepodległe

państwo. W tym to
roku rodzina Łukasiewiczów przeniosła
się do Rzeszowa. Ojciec

Ignacego pilnie śledził zmagania
powstańców z carską armią, któ-

Wychowanie patriotyczne

Przyszły pionier przemysłu naf-

ra ostatecznie w 1831 r. zdławiła
kolejny niepodległościowy zryw

(i biznesmenów), które są jak naj-

towego urodził się w 1822 r. w Za-

Polaków. W tym czasie Józef Łu-

bardziej potrzebne i dziś – w Pol-

dusznikach pod Mielcem, w zu-

kasiewicz ciężko pracował, by

sce XXI.

bożałej

utrzymać wielodzietną rodzinę.
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szlacheckiej

rodzinie

fot. Paweł Pawłowski/PAP
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Ignacy Łukasiewicz

Nauka, praca i konspiracja

Ignacy wykazywał zainteresowa-

dokształcając się w zawodzie ap-

łowie na Podhalu. Łukasiewicz

tekarza.

o losach powstania dowiedział

nie naukami ścisłymi. W 1832 r.
został posłany przez rodziców do

Co ciekawe, chłopak zajmo-

się w więzieniu we Lwowie, z którego zwolniony został

wał się nie tylko che-

popijarskiego gimnazjum w Rze-

mią, farmacją i sa-

szowie, gdzie ukończył cztery

moedukacją.

klasy, co zaowocowało solidnymi

w okresie pracy w Łań-

podstawami do dalszego rozwo-

cucie działał w organi-

ju przyszłego naukowca. Niestety,

zacjach niepodległo-

ze względu na złą sytuację finan-

ściowych, a w 1845 r.

sową rodziny młody Ignacy nie

nawiązał

mógł kontynuować nauki i mu-

z

siał zarabiać na swoje utrzymanie.

bowskim (późniejszym

Na szczęście pracę udało mu się

przywódcą powstania

znaleźć w aptece Antoniego Swo-

krakowskiego z 1846 r.)

body w pobliskim Łańcucie. Prak-

i został zaprzysiężo-

Już

znajomość

Edwardem

Dem

fot. Irena Jarosińska/PAP
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Po kopalni
i destylarni przyszła
kolej na pierwszą
na świecie rafinerię
– ta powstała w 1857 r.
w Klęczanach koło
Nowego Sącza.
Oprócz nafty
pozyskiwano tam
także smary, oleje
smarne i asfalt.

w grudniu 1847 r.

się do spalania płynu wydestylowanego z ropy.
Łukasiewicz skonstruował więc
specjalny model lampy – sprytnie

karza uratowało to,

olejową i metodą prób i błędów

że policji nie uda-

stworzył model lampy nafto-

ło się zgromadzić

wej, do którego blacharz Adam

twardych dowodów

Bratkowski

przeciwko

niemu.

ze zbiornikiem z grubszej bla-

mógł

chy. W taki oto sposób powstała

się cieszyć wolno-

lampa naftowa, która na począt-

ścią, choć ograni-

ku oświetlała tylko wystawę ap-

czoną – był pod sta-

teki. Wkrótce jednak sprawdzi-

łą obserwacją policji

ła się w niezwykły sposób – 31

Łukasiewicz

tyka w aptece okazała się szczę-

ny jako agent Centralizacji Towarzystwa

czasie apteki były bowiem nie

Demokratycznego Pol-

tylko miejscem pracy, ale i na-

skiego na Rzeszów. Jego dzia-

uki. Łukasiewicz dokształcał się na

łalność nie uszła jednak uwa-

we lwowskiej aptece Pod Zło-

niu, gdzie też w 1852 r. uzyskał

własną rękę i rozwijał swoje zain-

dze

tą Gwiazdą. Po dwóch latach

tytuł magistra farmacji. Na szczę-

teresowania w dziedzinie chemii

– 19 lutego 1846 r. razem ze

„nienagannego

i farmacji. W nauce pomogła mu

współpracownikami został aresz-

dobra znajomość języka niemiec-

towany. Aresztowanie konspira-

kiego i łaciny, której nauczył się

torów uniemożliwiło wybuch po-

w popijarskim gimnazjum.

wstania w Rzeszowie. Do krótkich

austriackiej

policji

Ignacy, jako praktykant, mógł

walk z Austriakami doszło jedy-

na zapleczu apteki dokonywać

nie w Krakowie oraz w Chocho-

W 1854 r.
w Bóbrce koło
Krosna powstała pierwsza na świecie
kopalnia ropy
naftowej.

używa-

ną wówczas powszechnie lampę

śliwym zrządzeniem losu. W tym

tajnej

przekonstruował

apte-

Młodego

i nie mógł opuszczać
Na Uniwersytecie Jagielloń-

ście udało mu się zna-

skim studiował oczywiście farma-

leźć pracę u Piotra Mikolascha

cję. Dalszą naukę odbył w Wied-

zachowania”

ście mógł wrócić do pracy w ap-

(to jest niepodejmowania dzia-

tece Piotra Mikolascha, gdzie

łalności

Muzeum Farmacji Collegium Medicum
Uniwersytetu
Jagiellońskiego.
Na zdjęciu sekretarzyk i apteczka domowa Ignacego
Łukasiewicza.

Mikolascha na badania nad ropą

czas całonocnej operacji w szpi-

naftową i razem z drugim pra-

talu lwowskim na Łyczakowie,

cownikiem apteki Janem Zehem

przyczyniając się do uratowa-

przez niemal dwa lata badał jej

nia życia pacjentowi. Data ta sta-

przydatność farmaceutyczną. Po

ła się symbolicznym momentem

wycofaniu się Mikolascha z tego

narodzin przemysłu naftowego

przedsięwzięcia Łukasiewicz nie

w Polsce.

wła-

objął stanowisko prowizora. Wra-

dze austriackie zezwoliły mu

cając do Lwowa, świeżo upieczony

(w 1850 r.) na podjęcie studiów

magister farmacji postanowił za-

skalnego, czyli destylacji frakcyj-

uniwersyteckich

interesować swojego szefa pewną

nej ropy naftowej.

w

prototyp

lipca 1853 r. została użyta pod-

Lwowa. Na szczę-

konspiracyjnej)

wykonał

Krakowie,

zaprzestał badań i wkrótce opracował metodę oczyszczania oleju

Polska Kalifornia

Jednak wynalezienie lampy naftowej było jedynie wstępem do

produktem

działalności przemysłowej, któ-

różnorakich doświadczeń. W wie-

rej – jego zdaniem – tkwił nieod-

uzyskanym w procesie destylacji

rej Łukasiewicz był i prekurso-

ku XIX aptekarze często sami

kryty jeszcze potencjał.

była nafta, która okazała się sub-

rem, i beneficjentem. Chcąc być

stancją łatwopalną. Nafta miała

blisko miejsca wydobywania ropy

Destylacja ropy naftowej

też jeszcze jedną szczególną za-

naftowej, przeniósł się do Gor-

Tą niezbadaną, mazistą substan-

letę – podczas spalania dawa-

lic. Tam rozpoczął pracę w aptece

ciemną i kleistą substancją, w któ-

a następnie w Wiedniu.

sporządzali leki, dlatego musieli znać właściwości wielu substancji, przeprowadzać analizy

Najistotniejszym

cją była ropa naftowa, zwana po-

ła jasny ogień, nie kopciła i była

Jana Tomaszewicza. Jednocześnie

tocznie olejem skalnym. Ropa

tańsza niż inne surowce służące

wraz z innymi właścicielami tere-

nic przeciwko różnorakim ekspe-

naftowa sporadycznie „wybijała

do oświetlania, takie jak olej czy

nów roponośnych założył pierw-

rymentom swojego praktykan-

się” na powierzchnię ziemi na te-

kamfina.

sze spółki i kopalnie ropy, które

ta, który potrafił wiedzę prak-

renie Galicji: na Podkarpaciu oraz

Właściwości nafty natchnę-

tyczną łączyć z teorią. W 1840 r.,

w okolicach Lwowa. Łukasiewicz

ły Łukasiewicza do znalezienia

po zakończeniu pracy w łańcuc-

wiedział, że miejscowi chłopi wy-

sposobu na praktyczne jej wyko-

W 1854 r. wspólnie z Tytusem

kiej aptece, Ignacy zdał egza-

korzystują ją głównie jako smar

rzystanie. Wynalazca pomyślał

Trzecieskim Łukasiewicz otwo-

do wozów. Naukowiec już wtedy

o tym, że może posłużyć jako pa-

rzył pierwszą na świecie kopal-

był przekonany, że w oleju skal-

liwo w lampach. Był jednak jeden

nię ropy naftowej w Bóbrce koło

nym tkwi niewykorzystany po-

problem: wypełnione naftą lam-

Krosna (kopalnia czynna jest do

tencjał i jako pierwszy postanowił

py wybuchały, gdyż dostępne na

dziś). Dwa lata później (w 1856 r.)

coś z tym zrobić. Namówił Piotra

rynku urządzenia nie nadawały

założył w Ulaszowicach pierwszą

min tyrocynalny i awansował na
pomocnika aptekarskiego. Przez
następnych sześć lat pracował
w Rzeszowie jako pomocnik aptekarski u Edwarda Hübla, cały czas
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i doświadczenia chemiczne. Dlatego właściciel apteki nie miał

powstały w rejonie Gorlic, Jasła
i Krosna.
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ropy naftowej. Po kopalni i desty-

Działalność społeczna

larni przyszła kolej na pierwszą

człowiekiem o wybit-

na świecie rafinerię – ta powsta-

nych cechach charak-

ła w 1857 r. w Klęczanach koło No-

teru. Potrafił się dzie-

wego Sącza. W rafinerii oprócz

lić swoim majątkiem.

nafty pozyskiwano także smary,

Wspierał

oleje smarne i asfalt. Wtedy też

powstańców

Łukasiewicz przeniósł się do Jasła,

niowych, budował ko-

gdzie otworzył własną aptekę.

ścioły, drogi, mosty

Tam cały czas pracował nad
udoskonaleniem

przetwór-

to przyczyniał się do walki z bie-

Ignacy Łukasiewicz był

finansowo
stycz-

i szkoły (np. założył
Szkołę

Koronkarską

Piotr
Palutkiewicz

na ziemiach polskich destylarnię

FELIETON

dą – chociażby poprzez
propagowanie

Jego działalność
charytatywna
została dostrzeżona
nawet w Watykanie
– papież Pius IX
w 1873 r. nadał mu
tytuł szambelana
papieskiego
i odznaczył Orderem
Świętego Grzegorza
Wielkiego.

stwa ropy, efektem czego były

dla dziewcząt w Chor-

nagrody za produkty nafto-

kówce, którą prowadzi-

we eksponowane na wystawach

ła jego żona Honorata).

w Jaśle, Lwowie i Wiedniu. Do-

Walczył z pijaństwem

skonalił również, na terenie ko-

i analfabetyzmem. Nie

palni Bóbrka, technikę wierce-

zapominał też o swoich pracow-

sa-

dzenia sadów.
Znany z hojności,
skromności i bezinteresowności, nazywany był ojcem Łukasiewiczem.
działalność

Jego
chary-

tatywna została dostrzeżona

kilkuset osób

C

o rusz nagłówki kolejnych artykułów prasowych

nawet

w Watykanie – papież Pius IX w 1873 r.

posiadany przez mniejszość. Zupełnie niezauważony

przekazują nam zatrważające dane. „1 proc. najbo-

pozostaje jednak fakt, że tak naprawdę jest inna gru-

gatszych dysponuje połową światowego majątku”,

pa, znacznie mniej liczna, która dysponuje połową ma-

tytuł

„10 proc. polskiego społeczeństwa posiada połową bo-

jątku naszego kraju. Grupa ta występuję niemal w każ-

szambelana papie-

gactwa Polski”, „Najbogatsi Polacy w ciągu roku wzbo-

dym rozwiniętym kraju. Prawdziwa burżuazja żerująca

gacili się o kilka miliardów złotych, zwiększając swoje

na dochodach innych. Tych maluczkich.

nadał

mu

skiego i odznaczył Orderem

46 procent bogactwa
Polski jest w rękach

Świętego

majątki o kilkanaście procent” i tak dalej, i tak dalej…

Grzegorza

Nie zatrważa nikogo, że kilkaset osób w Polsce de

Tak na marginesie mówiąc, 10 proc. polskiego społe-

facto dysponuje połową majątku kraju. Osoby te znane

czeństwa to prawie 3,8 mln osób, zatem te dane są bar-

są z imienia i nazwiska. Są to kluczowi politycy i urzęd-

nia otworów poszukiwawczych

nikach, którym zapewniał opie-

złóż ropy. Wprowadził do użyt-

kę lekarską i emerytury. Stał na

ku wiertnicę ręczną (1862 r.),

czele Krajowego Towarzystwa

w Chorkówce 7 stycznia 1882 r.

dzo optymistyczne. Ale problem jest inny. Istnieje słynny

nicy. Udział wydatków publicznych w PKB naszego kra-

później zastosował maszyny pa-

Naftowego. W kopalni w Bóbr-

na zapalenie płuc i został pocho-

współczynnik Giniego, który pokazuje nierówności w do-

ju wynosił w 2020 r. 45,5 proc. Innymi słowy, niemal co

rowe do napędu wiertnic. Czy-

ce założył nawet tzw. kasę bracką,

wany na cmentarzu parafialnym

chodach danego społeczeństwa. Stosując tę metodologię,

druga złotówka wydawana w naszym kraju była w dys-

nił też starania o założenie szkoły

czyli system ubezpieczeń pra-

w Zręcinie. W Polsce jest znaną

okazuje się, że Polacy są tak samo nieroz-

górniczej w Bóbrce. W 1865 r. za-

cowników kopalni. Zakładał kasy

postacią – zadaniem współcze-

warstwionym społeczeństwem jak np.

kupił wieś Chorkówka pod Kro-

gminne udzielające niskoopro-

snych jest, by był rozpoznawalny

skandynawska Dania. Jesteśmy bar-

snem wraz z przyległym do niej

centowanych pożyczek, ponad-

także na świecie.

dziej egalitarnym krajem niż kojarzą-

Wielkiego.
Ignacy

Aparat destylacyjny z apteki Łukasiewicza.

Łukasiewicz

zmarł

folwarkiem Leśniówka, gdzie za-

ce się jako państwa opiekuńcze Francja,

łożył nowoczesną rafinerię.

Niemcy, Hiszpania czy Portugalia. In-

Przedsięwzięcia

nymi słowy w Polsce skala nierówności

Łukasiewi-

cza zapoczątkowały rozwój prze-

jest na relatywnie niskim poziomie.

mysłu naftowego na ziemiach

Samo mówienie o nierównościach

pozycji rządu czy samorządów. To nielicz-

Wiele analiz
dotyczących
nierówności
to demagogia,
mająca na celu
oddziaływanie
na nasze instynkty
i wyobrażenia.

na grupa elit politycznych i urzędniczych decyduje, na co wydane zostaną
te środki. Nikogo nie bulwersuje ten
fakt. Co więcej, przedstawiciele lewicy, którzy krytykują koncentrację władzy i majątku w rękach osób, które wypracowały te środki, chętnie chcieliby
przekazać większą władzę i środki finansowe do dyspozycji elit urzędni-

wzbudza jednak wielkie kontrower-

ku ukształtowały się dwa gali-

sje. „The Economist” ogłosił, że dys-

cyjskie zagłębia naftowe: w oko-

kusja o nierównościach poszła w złym

licy Drohobycza i Borysławia

kierunku, a problem jest przeszacowy-

oraz w rejonie Gorlice–Krosno–

wany. Wiele analiz dotyczących nierówności to dema-

Sanok. Zwiększone wydobycie

gogia, mająca na celu oddziaływanie na nasze instynk-

ropy i ulepszona rafinacja zaczę-

ty i wyobrażenia. Wzrost bogactwa tych na szczycie nie

była w minionych dwóch latach bezprecedensowa. Trend

ły przynosić duże zyski, a Gali-

powoduje biedy najuboższych. Jest wręcz odwrotnie.

ten, patrząc na plany wielu rządów, zostanie utrzymany.

cję ogarnęła prawdziwa gorączka

Przedsiębiorcy i ich firmy zwiększające swoje dochody

Wchodzimy w epokę protekcjonizmu, zwiększania wy-

tworzą szanse na szybszą poprawę losu dla wszystkich.

datków (i dochodów publicznych) oraz jeszcze większego

Znajduje to potwierdzenie w licznych badaniach. Poziom

interwencjonizmu. Polski rząd wzbogacił się na kryzy-

ubóstwa na świecie nigdy w dziejach nie był tak niski jak

sie o 17 mld zł, licząc dochody samego budżetu państwa

ropy naftowej. Chętni powtórzenia sukcesu z Bóbrki zaczęli poszukiwać roponośnych terenów
i próbowali swoich sił w wydobyciu czarnego złota. Okolice te nazywano nawet „polską Kalifornią”.
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polskich. Pod koniec XIX wie-

dziś. A to dzięki kapitalizmowi i globalizacji.
Emocjonujemy się jednak tym, że część z nas wypracowuje statystycznie kapitał przewyższający ten

czych i politycznych.
Niepokój powinien budzić także
inny trend. Udział wydatków publicz-

nych w PKB rośnie niemal na całym świecie. Epidemia koronawirusa i ingerencja państw w wolne rynki

w latach 2019–2021. „Rząd wzbogacił się w czasie pandemii”, „Politycy dysponują połową polskiego majątku”
– takich nagłówków w prasie nie widzimy.
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Kapitał społeczny

PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ

Inwestuj
w swoją
wspólnotę

I

to

użycie

oszczędności w taki sposób,

więc powiedzieć, że wskutek nie-

porównać do silosów uniemożli-

odpowiedzialnych działań traci-

wiających krążenie kapitału spo-

my energię nie tylko z jednego,

łecznego. Powinniśmy, planu-

ale z dwóch rodzajów baterii.

jąc nasze mniejsze lub większe
strategie inwestycyjne na ten
rok, brać pod uwagę także mniej

Póki kapitał społeczny działa

oczywistą inwestycję niż złoto,

i mamy go odpowiedni zasób,

akcje, waluty czy fundusze. In-

póty zwyczajnie obchodzimy się

westycję we wspólnotę.

nym uproszczeniu można go
nazwać

kapitałem

zaufania,

Ważna wspólnota

Libertarianizm, a to z tego punk-

który otwiera przed nami róż-

tu na ideowym spektrum jest pi-

ne drzwi dzięki relacjom, jakie

sany ten artykuł, wcale nie jest

mamy z innymi. Mając ten ka-

wrogi wspólnotowości. Wprost

pitał, mogę poprosić o pożyczkę

przeciwnie, libertarianie lubią

kogoś znajomego, szybciej zna-

wspólnoty pod warunkiem, że

leźć nową pracę, dowiedzieć się

obecność w nich jest dobrowolna

o dobrej okazji, znaleźć poparcie

i że w ramach ich działania do-

dla mojej sprawy. Oczywiście tak

bro jednostki nie jest poświęca-

jak pieniądze można wydawać

ne na rzecz innych. Libertariań-

na głupoty albo działania szko-

ska dbałość o wolność jednostki

robić. Nawet używając niewiel-

Jak w przypadku każde-

też się należy, staje się już na-

dzące innym, tak jest też z kapi-

nie stoi jednak w sprzeczności

kich środków. Jesteśmy to win-

go kryzysu, a niestety ta wła-

wet nie tyle realna, bo przecież

tałem społecznym. Sam w sobie

z tym, że jednostka w celu osią-

jest on narzędziem i to

gania swoich zamierzeń powin-

od nas zależy, jak go

na dobrowolnie współpracować

wykorzystamy.

Nie

z innymi. Niezrozumienie tego,

wykorzystamy

go

wieczne trzymanie się z boku,

jednak dobrze, je-

samowykluczanie się, skończy

śli nie będziemy go

się izolacją, a ta nie jest szcze-

mieli, jeśli pozwoli-

gólnie zyskowna.

aby w późniejszym czasie dały

ni samym sobie, powinniśmy jak

śnie kryzysowa przyszłość ma-

w tych realiach żyjemy

najlepiej wykorzystywać rezul-

luje się coraz wyraźniej i zdaje

od dawna, ile staje się

Oczywiście mamy pewne wska-

taty naszej pracy. Jeżeli może-

się, że to problemy gospodar-

bardziej zaogniona.

zówki, które są niemalże uniwer-

my jej efekty pomnożyć – war-

cze zdominują ledwie co roz-

To tak naprawdę

salne, takie jak inwestowanie tyl-

to to zrobić.

poczęty rok, najmocniej odczują

jeszcze bardziej wy-

go biedni. Ci, którzy mają swo-

musi wspomnianą już

który możemy stracić, albo nie-

tworzenie się klik, które można

z nim jak z powietrzem. W pew-

zysk. I nigdy nie było proste.

ko tej części naszego kapitału,

woduje erozję zaufania, ułatwia

ję kapitału społecznego. Można

Kapitał zaufania

Inwestowanie powinno być priorytetem
tych z nas, którzy chcą i mogą spróbować
zabezpieczyć się przed coraz groźniejszą
inflacją. Rok 2022, niestety, będzie
sprzyjał testowaniu różnych strategii
antyinflacyjnych. Warto jednak pamiętać
o ochronie nie tylko kapitału finansowego,
ale też ochronie, a może nawet pomnożeniu
kapitału społecznego.
Marcin CHMIELOWSKI
nwestowanie

sieć zaufania i powodują eroz-

Ucieczka do przodu

Inwestowanie
może być również
ucieczką do przodu,
i to w obecnych
czasach bardzo
przydatną.
Tym bardziej że
inflacja nie zachęca
do trzymania
zgromadzonych
środków w polskiej
walucie.

je aktywa, już mają jakąś tarczę

ucieczkę do przodu

Inwestowanie może być również

i dzięki temu większe pole ruchu.

i szukanie szans na to,

ków w jedną klasę aktywów. Tyle

ucieczką do przodu, i to w obec-

W rękach ludzi niezamożnych

jak ochronić kapitał.

że nawet te – zdawać by się mo-

nych czasach bardzo przydatną.

zostaje tylko karta do głoso-

Tak naprawdę jed-

gło oczywiste i zdroworozsądko-

Inflacja nie zachęca do trzymania

wania. Narzędzie, dzięki które-

nak przed działania-

we bezpieczniki – można podwa-

zgromadzonych środków w pol-

mu ich interesy będą brane pod

mi polityków musimy

żyć, a ten, kto zrobi to umiejętnie,

skiej walucie. Pomyślmy o pie-

uwagę przez polityków. Polityka

chronić nie tylko kapi-

może liczyć na większy zysk, na-

niądzach jak o baterii, która ma

w swoim redystrybucyjnym wy-

tał finansowy. Powin-

grodę za większe ryzyko. Bez

przechowywać energię. Za spra-

miarze jest jednak grą o sumie

niśmy też dbać o ka-

względu na to, jeśli ktoś ma za

wą obecnych polityków te ba-

zerowej: aby komuś dać, komuś

pitał społeczny. Bo

co inwestować i dysponuje jakąś

terie zaczęły bardzo poważnie

innemu trzeba odebrać. Wizja

tak jak działania archi-

wiedzą na ten temat, połączoną

„przeciekać” i kiedy będziemy

coraz bardziej rozkręcającego

tektów naszej polityki monetar-

oczywiście z umiejętnością od-

z nich chcieli skorzystać za kil-

się sporu pomiędzy tymi, którzy

nej będą niszczyć, już to zresz-

i w taki sposób, aby wzmoc-

zawodowo szukają różnic po to,

siewania okazji inwestycyjnych

ka lat, mogą okazać się rozłado-

coś mają, a tymi, którym polity-

tą robią, siłę nabywczą złotówki,

nić ten zasób. Systematycz-

aby na nich zarabiać pieniądze

od prób naciągaczy, powinien to

wane.

cy podpowiadają, że im przecież

tak działania polityków niszczą

ne granie na podziałach po-

tych, których ze sobą skłócają.

inwestowanie wszystkich środ-
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my na to, aby poli-

Właśnie dlatego odbudowa

tycy w imię kłócenia

kapitału społecznego, popra-

tych, którzy (jesz-

wienie relacji z bliźnimi, zwięk-

cze) coś mają z resz-

szenie sieci znajomych, ludzi,

tą

społeczeństwa,

którym pomożemy i którzy po-

trwonili go. Podda-

mogą nam – to cenne postano-

wali go swoistej dez-

wienie na ten rok. Tym bardziej

awuacji.

cenne, że z punktu widzenia li-

W 2022 r. po-

bertarianina wszelka naprawa

winniśmy jednak starać

więzi międzyludzkich to granie

się wykorzystać go jak najlepiej

na nosie tym politykom, którzy
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Rywalizacja mocarstw

ŚWIAT

O co chodzi
Chinom?

Na Zachodzie władza gospodarcza i międzynarodowy biznes często dominują
nad władzą polityczną. To w USA Twitter może zablokować konto prezydenta,
jak postąpił z Donaldem Trumpem. W odwrotnym kierunku idą Chiny.
W kontekście rosnącej rywalizacji chińsko-amerykańskiej i wzrostu znaczenia
cywilizacji chińskiej decydenci Państwa Środka bardziej zdecydowanie
pokazują, kto w nim rządzi.
Konrad RAJCA

N

iektórzy eksperci, jak

Na

politykę

realizowaną

np. dr Jacek Barto-

przez Chińczyków nakłada się

siak, uważają, że róż-

rywalizacja

gospodarczo-cy-

nica między modelami roz-

wilizacyjna z USA. Państwo

wojowymi Chin i Anglosasów

Środka chce wrócić na miejsce

jest jeszcze głębsza i dotyczy
wielowiekowych różnic mię-

wanym ze światem, który w du-

ka, rosnącego i chłonącego za-

od 1978 r. ponad 16-krotnie. Pod

żej

od

chodnią wiedzę, dostosowując ją

względem PKB mierzonego siłą

siebie uzależniły. Obecna ry-

do swojej specyfiki – smoka ży-

nabywczą Chiny są już najwięk-

walizacja z USA nie ma więc nic

wiącego się zachodnimi rynka-

szą gospodarką świata, a w cią-

wspólnego z rywalizacją Ame-

mi. Dopiero wyklinany przez tzw.

gu najbliższej dekady prawdo-

rykanów z ZSRR, jak niektó-

elity Donald Trump realnie do-

podobnie prześcigną USA pod

rzy sugerują. Chiny mają – tak

strzegł w Chinach zagrożenie

względem nominalnego PKB.

przynajmniej uważają tamtej-

dla światowej dominacji USA.

Stają się państwem dominują-

mierze

gospodarczo

si przywódcy – wystarczająupominać się o swoje interesy i przeciwstawiać się globalnej
dominacji gospodarczej USA i Zachodu. Państwo Środka
w dotychczasowej historii swojego rozwoju i otwarcia od 1978 r.
korzystały z globalizacji,

selektywnie

się w Chinach, a co może wyda-

wpuszczając do sie-

wać nam się niezrozumiałe.

bie zachodni kapi-

Jawne intencje

cym w wielu dziedzinach techno-

Xi jak Mao

cy potencjał, by mocniej

Chiny doszły
do wniosku,
że posiadają
już wystarczająco
dużo siły i zasobów,
aby zagwarantować
sobie
samowystarczalność
w strategicznych
obszarach.

tał i kładąc nacisk na

logicznych, a jednocześnie wra-

Dziś w Chinach mamy

cają do tradycji, która kojarzy

do czynienia z pa-

nam się z zacofaniem i zbrodnia-

radoksalną dla ludzi

mi komunistycznymi – do trady-

Zachodu sytuacją (ale

cji Mao Zedonga.

nie dla Chin, które po-

Dla Chińczyków jednak Mao

trafią łączyć sprzecz-

(którego represji w czasie re-

ności). Paradoks do-

wolucji kulturalnej doświadczy-

tyczy

umacniania

li zarówno Xi Jinping, jak i Deng

tendencji maoistycz-

Xiaoping) jest symbolem zjed-

nych, czyli kultu jed-

noczenia kraju, zrzucenia jarz-

nostki i wzrostu roli

ma

ideologii i partii w ob-

i zakończenia „wieku poniżenia”,

szarze władzy, przy

jak określany jest tam wiek XIX

jednoczesnym

po-

– czas traktowania przez mocar-

okupantów”

tworzenie spółek joint-ventures,

łożeniu

nacisku

stwa zachodnie Chin jak kolonii.

Od czasów przejęcia sterów

w których zachodni partner do-

na

najnowocześniej-

Pamiętane są tam jednak tak-

najważniejszego (ale czy do-

przez Xi Jinpinga (2012 r.) Chi-

starczał technologicznego i pro-

szych technologii związanych ze

że zbrodnie popełniane w cza-

minującego, to kwestia otwar-

ny doszły do wniosku, że nad-

dukcyjnego know-how. Obecnie

sztuczną inteligencją, technolo-

sie kampanii „wielkiego skoku”

dzy anglosaskim modelem

ta) w świecie mocarstwa, jakim

szedł już czas końca „ukrywania

potrzebują go już mniej, ponie-

gią kwantową, energetyką i ko-

czy „rewolucji kulturalnej”. Liczy

dominacji morskiej, w którym

było do połowy XIX w., i reali-

swoich intencji” i „pomniejsza-

waż same stały się bardziej in-

smosem, a także – o czym mało

się jednak symbol i kontynuacja

najistotniejszym elementem

zuje swoje strategiczne cele,

nia swoich możliwości”. Tamtej-

nowacyjne i same są dostawcą

się mówi – wsparciem dla małe-

władzy. Nowym ucieleśnieniem

jest kapitał, a kontynental-

zmierzające w tym kierunku,

si przywódcy uważają, że dys-

nowych idei. Paradoksalnie dziś

go i średniego biznesu w posta-

cesarza staje się Xi, a ucieleśnie-

nym, wyrażającym się w sile

stosując jednak własny mo-

ponują już odpowiednią wiedzą

to Chiny bronią światowej glo-

ci obniżek podatków i preferencji

niem mandarynów urzędnicy

władzy politycznej, w któ-

del rozwojowy. To z perspek-

i zasobami, dzięki którym mogą

balizacji w obecnym kształcie,

kredytowych.

KPCH.

rym władca mówi: „państwo

tywy relacji państwo–gospo-

prowadzić bardziej asertywną

z której korzystają, a stolik pró-

Mamy do czynienia z pań-

Xi widzi narzędzie do realiza-

to ja” (jak Ludwik XIV, dlatego

darka,

politykę.

bują wywrócić Stany Zjednoczo-

stwem, które w ostatnich 40 la-

cji celu – którym jest odzyska-

we Francji nigdy nie powstała

i różnic cywilizacyjnych należy

Chiny są motorem global-

ne, które przez ostatnie 40 lat

tach rozwijało się średnio ok. 9

nie przez Chiny dominującej po-

silna giełda).

patrzeć na wszystko, co dzieje

nego handlu, mocno zintegro-

nie dostrzegły chińskiego smo-

proc. rocznie, a jego PKB wzrosło

zycji w świecie – w umocnieniu
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rywalizacji

mocarstw

Hongkong ma
stać się najważniejszą
przystanią
dla wszystkich
chińskich gigantów technologicznych.

ogromnego

„zachodnich

rozwój
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polityce państwowej, zapewne

sją amerykańskich lub chińskich

trzech godzin dziennie. Xi nazwał

przedstawiany jako dobry ojciec,

wiele światowych rządów, tak-

władz) i wracają do kraju. I to wła-

powszechne uzależnienie od gier

dla którego ważne są tradycyjne

że zachodnich, chciałoby mieć

śnie Hongkong ma stać się przy-

współczesnym „opium”, nawią-

wartości i rodzina.

taką władzę ograniczania mo-

stanią dla chińskich gigantów. Po-

zując tym do uzależniania Chiń-

nopolistycznej pozycji na ryn-

wrót tam zapowiedziały m.in. Didi

czyków od tego narkotyku w XIX w.

ku Big Techów i posiadać moż-

i Weibo (chiński Twitter), a także

–

władzy jako „wychowawcy spo-

liwość trzymania pieczy nad

wiele firm, których obecności na

przez mocarstwa zachodnie.

łeczeństwa”. Wyrazem tych dzia-

danymi miliardów użytkowni-

giełdzie w Nowym Yorku nie ży-

Nowe regulacje odbiły się

działając w trybie zadaniowym,

łań jest m.in. likwidacja w 2018 r.

ków gromadzonych przez takie

czyli sobie Amerykanie (jak Chi-

czkawką Tencenta – światowe-

aby zmobilizować społeczeństwo

ograniczania

kadencyjności

firmy jak Google czy Facebook

na Mobile – największa sieć ko-

go giganta w produkcji gier wi-

czy władze lokalne. Towarzyszą

przywództwa, co daje Xi możli-

(które wykorzystują je do swoje-

mórkowa na świecie).

wość dożywotnej władzy i pod-

go biznesu).

fot. Roman Pilipey/EPA/PAP

władzy i jednoosobowym przywództwie, mobilizacji społeczeństwa kampaniami, we wzmocnieniu roli aparatu partyjnego,
ukróceniu niezależności wielkiego biznesu i wzmocnieniu roli

giczny i powrót do maoistycznej

ternetowych wielu produktów, np.

Podstawowe są trzy: osiągnię-

koncepcji władzy z powrotem do

gier komputerowych, kosmety-

cie „poziomu średniego dobro-

ta to przede wszystkim wiedza,

pojęcia władzy jako wychowaw-

ków czy zabiegów medycznych.

bytu”, co miało miejsce w 2021 r.

która może być wykorzystywa-

cy narodu. To działania o cha-

W kampanie wychowawcze wpi-

na stulecie powstania KPCH,

na w globalnej polityce i rozwoju

rakterze „inżynierii społecznej”,

sują się także działania wobec

osiągnięcie statusu „społeczeń-

technologicznym, w szczególno-

mające głębokie zakorzenienie

niezwykle popularnych i wpły-

stwa innowacyjnego” w 2035 r.

ści sztucznej inteligencji. Z tego

w chińskiej tradycji konfucjań-

wowych w Chinach celebrytów.

i „wielki renesans narodu chiń-

faktu wynikają np. działania chiń-

skiej. Mają, zdaniem chińskich

Nowe regulacje medialne i in-

skiego ” w 2049 r., czyli w stulecie

skich organów regulacyjnych,

władz, budować siłę i jedność

ternetowe zakazują promowa-

powstania CHRL. Wtedy to Chiny

związanych z chińskimi firma-

chińskiego społeczeństwa, od-

nia reprezentowanych przez nich

mają stać się państwem w peł-

„nienaturalnych kanonów uro-

ni rozwiniętym we wszystkich

dy” czy „zniewieścienia” wśród

obszarach. Tym celom należy

mężczyzn, nakazują pokazywa-

się bacznie przyglądać, ponie-

nie w mediach „zwykłych ludzi”

waż chińskie plany były z regu-

i ograniczenie kultury „fetyszy-

ły z sukcesem realizowane przez

zowania” celebrytów. Sam Xi jest

ostatnie 40 lat, dzięki czemu rzą-

z chińskich tradycji filozoficznych

Xi” stały się obowiązkową lek-

jest legizm, czyli szkoła syste-

turą w szkołach na równi z my-

mu kar wymuszających „dobre

ślą Mao. Podczas obchodzone-

zachowanie”. Tracą na tym biz-

go w tym roku 100-lecia KPCH Xi

nesowo chińskie spółki, notu-

– przemawiając na Placu Tianan-

jąc ogromne spadki na giełdach.

men – nawiązywał on ubiorem

Chińczycy uznają jednak, że w tej

mi, które wchodzą na amerykań-

powiednie „zdrowe postawy”, co

i tekstem przemówienia do wy-

kwestii polityka ma większe zna-

skie giełdy. Głośno było o przy-

ma pomóc w „wielkim renesansie

stąpienia Mao w 1949 r.– w roku

czenie niż gospodarka.

Walka o dane

ciw Big Techom prowadzone

są

pod

szym kampaniom społecznym.

w rywalizacji mocarstw. Kontrola

„kolektywnego cesarza”. „Myśli

prze-

temu hasła odpowiadające na-

kowników, uważając to za atut

niejszością i przyszłością. Jedną

Działania

deo, który z tego powodu zanotował miliardowe straty. Chiński

i jakie cele przed sobą stawiają?

ków, którzy preferowali koncepcję

ogłoszenia powstania CHRL.

jowe państwa, zawsze robią to,

O co więc chodzi Chińczykom

ne odejście, szczególnie w kwestii

Xi Jinping
obiecał Chińczykom odzyskanie przez
ich państwo
dominującej pozycji
w świecie.

Chiny, chcąc osiągać cele rozwo-

wanych do nieletnich reklam in-

wiednie organy partii. To wyraźprzywództwa, od linii poprzedni-

Nowy chiński mur

regulator zakazał także skiero-

lę nad danymi miliardów użyt-

niedawno

wspieranego

Chiny łączą rozwój technolo-

odpo-

zatwierdziły

Wychowawca narodu

Państwa walczą o kontro-

kreślanie znaczenia myśli Xi, co

uzależnienia

narodu chińskiego”.

padku chińskiego giganta

Paradoksalnie
dziś to Chiny bronią
światowej globalizacji
w obecnym kształcie,
z której korzystają,
a stolik
próbują wywrócić
Stany Zjednoczone.

– firmie Didi (rozsze-

Przykładem takich działań

rzona wersja Ubera),

jest np. ograniczenie czasu gra-

która po ogłoszeniu

nia w gry przez nieletnich do

Nawiązania
do Mao przez
chińskie władze nie są
dziełem przypadku. To
właśnie on
postrzegany
jest jako symbol zjednoczenia kraju.

Powrót do stylistyki i formy mao-

hasłem działań an-

izmu łączy się ze zwiększaniem

tymonopolistycz-

wydatków na badania nauko-

nych i związanych

we i inwestycje w najnowocze-

z lepszą ochroną da-

śniejsze technologie, ale także

nych użytkowników.

z ukrócaniem niezależności wiel-

Na znaczeniu zyskał

kich koncernów Big Tech, takich

chiński Urząd ds. Re-

jak Alibaba, Didi, Tencent, Meitu-

gulacji

an. Chodzi po prostu o pokazanie

strzeni, który co ja-

wielkiemu biznesowi (który do-

kiś czas nakłada różnej wielkości

równuje swoim odpowiednikom

kary na chińskich gigantów tech-

to czekają was miliardowe kary.

czego dążą Chiny od dojścia do

w USA), kto rządzi w kraju. W tra-

nologicznych (największą, pra-

Przemyślcie sprawę i wracajcie

dycji chińskiej nie jest to nic nowe-

wie 3 mld dolarów, otrzymała

do Hongkongu, gdzie zapewni-

go – Chiny są krajem o myśleniu

Alibaba). Abstrahując od faktu

my wam odpowiednie warunki”.

cyklicznym, krajem licznych od-

wykorzystywania przez władze

I tak się dzieje. Chińskie firmy

wołań do przeszłości, gdzie bar-

Chin swojej pozycji do podpo-

tracą miliardy dolarów, opusz-

dzo mocno wiąże się ona z teraź-

rządkowania wielkiego biznesu

czając
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dząca KPCH cieszy się legityma-

rykańską giełdę zo-

cją społeczeństwa, jest więc zo-

stała objęta postępo-

bligowana do ich realizacji.

waniem dotyczącym

Pandemia przyspieszyła re-

niew ys t arc zaj ą cej

alizację dwóch ważnych chińskich

ochrony danych oso-

strategii – „Dual Circulation”

bowych. Chiński rząd

i „Common Prosperity”. COVID-19

jasno daje do zrozu-

spowodował ograniczenie łań-

mienia: „Chcecie dzie-

cuchów dostaw i wyzwania z tym

lić się danymi z Amerykanami,

związane. Przyspieszył to, do

Amerykę

(pod

pre-

fot. Roman Pilipey/EPA/PAP

Cyberprze-

chęci wejścia na ame-

władzy Xi Jinpinga. W ostatnich
latach obserwujemy swego rodzaju zamykanie się tego kraju
i dążenie do nowocześnie pojętej samowystarczalności. W tradycji chińskiej to nic nowego. Kraj
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ŚWIAT
ten w swojej historii przechodził

dochodowych w społeczeństwie

sumpcyjnego stylu życia, po-

wahania pomiędzy otwieraniem

i między regionami. Niektórzy

prawy pozycji materialnej kobiet,

się na świat i zamykaniem, cze-

dostrzegają tu inspirację zachod-

zwiększenia ich niezależności

go symbolem jest chiński mur.

nią myślą socjaldemokratycz-

i z procesów kulturowych analo-

Niektórzy mówią dziś o „chiń-

ną. Realizując tę politykę,

skim firewallu” w kontekście po-

chińskie władze po-

lityki chińskich władz w stosunku

godziły się z tym, że

do Internetu.

chiński wzrost nie bę-

Na czym polega „Dual Circu-

dzie już dwucyfrowy

lation”? Chiny doszły do wniosku,

i stopnieje do poziomu

że posiadają u siebie – i w obsza-

5–6 proc.

rach, gdzie realizują swoje inte-

Wyrazem polityki

gicznych do zachodnich.
Duże znaczenie ma

Na znaczeniu
zyskał chiński
Urząd ds. Regulacji
Cyberprzestrzeni,
który co jakiś czas
nakłada kary na
tamtejszych gigantów
technologicznych
(największą, prawie
3 mld dolarów,
otrzymała Alibaba).

także

zwiększanie

nakładów na ochronę środowiska. Chiny
są krajem sprzeczności – będąc największym „trucicie-

resy – już wystarczająco dużo

„wspólnego dobroby-

siły i zasobów, aby zagwaranto-

tu” są działania skiero-

wać sobie samowystarczalność

wane przeciw władzy

w strategicznych obszarach. Po-

koncernów technolo-

lityka tego kraju nie oznacza jed-

gicznych, ogranicza-

nak odcięcia się od świata, ale

jące nadmierny czas

wykorzystywanie globalizacji do

pracy, czy niezwy-

wzmocnienia swojego rynku we-

kle silnemu w Chinach

wnętrznego i wewnętrznych pro-

rynkowi prywatnych ko-

cesów gospodarczych. Polityka

repetycji, które zdaniem władz

postrzegania Państwa Środka

wychodzenia w świat w ramach

zmuszają dzieci do uczestnictwa

jako cywilizacji, która odzysku-

koncepcji Pasa i Szlaku (Nowego

w „wyścigu szczurów”.

je światowe znaczenie. W naszej,

Jedwabnego Szlaku) nie straci-

Polityka ta obejmuje tak-

ła na znaczeniu. Głównym celem

że liczne programy wsparcia dla

jest dziś jednak zwiększenie kon-

seniorów i rodzin (chińskie spo-

sumpcji wewnętrznej, zbudowa-

łeczeństwo szybko się starzeje,

nie zamożnego społeczeństwa

a przyrost naturalny jest na po-

chińskiego (ocenia się, że klasa

ziomie polskiego, mimo odej-

średnia w Chinach to ok. 500 mln

ścia w 2015 r. od polityki jed-

ludzi) i rynku, który zarówno two-

nego dziecka). Chinki nie chcą

rzy, jak i konsumuje. Niezbęd-

rodzić dzieci, co wynika z kon-

ne jest do tego bogatsze społeczeństwo, ale także własne siły
produkcyjne, technologiczne i innowacyjne. Duże znaczenie ma
tutaj kwestia kontroli nad danymi
użytkowników.

„Common Prosperity”

Idea „Common Prosperity” została ogłoszona w 2021 r. Oznacza

budowę

społeczeństwa

„sprawiedliwego” i egalitarnego
– ze wspólnymi celami. W praktyce chodzi o niwelowanie różnic
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lem” na świecie pod
względem emisji gazów cieplarnianych,
są

także

liderem

w inwestycje w zieloną energię.
Na

wydarze-

nia w Chinach należy patrzeć w kontekście

W ostatnich
40 latach
Chiny rozwijały się średnio
ok. 9 proc.
rocznie,
a PKB wzrosło tam od
1978 r. ponad
16-krotnie.

zachodniej perspektywie wydarzenia w Chinach mogą wydawać
się niezrozumiałe, nie zawsze
moralnie słuszne czy antybiznesowe. I może tak jest, ale rozwój
Chin i zmiana światowego układu
sił pokazuje, że nie wszystko jest
takie oczywiste, jak nam się wydaje.

