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Drodzy Przyjaciele, Szanowni Cz∏onkowie Izby Przemys∏owo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych!

Dear Friends, Members of Foreign Investors Chamber of
Industry and Commerce!

Nasze Êrodowisko, skupiajàce polskich i zagranicznych przedsi´biorców, którzy swoje zawodowe oraz inwestycyjne ambicje realizujà w Polsce, ma prawo
do satysfakcji z wyników swojej pracy. Ponad 20-letni wk∏ad, jaki wnieÊliÊmy
w budow´ nowoczesnej gospodarki rynkowej, przynosi nam uznanie nie tylko
w kraju.
Lecz choç cieszymy si´ szacunkiem, wcià˝ mamy poczucie zbyt ma∏ego
wp∏ywu na gospodarczà rzeczywistoÊç i – z tego w∏aÊnie powodu – nie
do koƒca wype∏nionej misji. Za wiele wa˝nych dla nas decyzji zapada bez naszego udzia∏u. Za cz´sto jesteÊmy zaskakiwani rozwiàzaniami nie budzàcymi
naszej aprobaty. Dzieje si´ tak dlatego, ˝e jako Êrodowisko nie potrafimy si´ zjednoczyç,
byç jednomyÊlni nie w imponderabiliach, lecz
w sprawach wa˝nych.
Zmiana tej sytuacji jest najwa˝niejszym, absolutnie priorytetowym zadaniem, jakie postawi∏em przed sobà oraz
organizacjà po wybraniu mnie na funkcj´ prezesa Izby Przemys∏owo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych.
Jestem przekonany, ˝e pod ka˝dym
wzgl´dem – profesjonalnym, organizacyjnym
i intelektualnym – staç nas na to, by Izba odgrywa∏a wi´kszà rol´ w kszta∏towaniu oblicza
polskiej gospodarki i mia∏a znaczniejszy
wp∏yw na projektowane i wdra˝ane rozwiàzania legislacyjne.
Pragn´ z po˝ytkiem dla Izby i ca∏ego naszego Êrodowiska wykorzystaç moje doÊwiadczenia zawodowe oraz biznesowe – latami nabywane poza granicami Polski
– do budowania tu, w kraju, silnej pozycji inwestorów. Jest to wyzwanie szczególnie wa˝ne zw∏aszcza w kontekÊcie polskiej prezydencji w Unii Europejskiej.
Nasze doÊwiadczenie i dobre zagraniczne kontakty gospodarcze mogà – i powinny – byç pomocne w kszta∏towaniu ekonomicznych relacji ca∏ej Wspólnoty. Wymierne korzyÊci mo˝e przynieÊç bardziej aktywne, realizowane nie na poziomie „wielkiej polityki”, lecz realnej gospodarki, Partnerstwo Wschodnie.
W∏àczenie Izby oraz jej Cz∏onków w konkretne dzia∏ania w ramach Partnerstwa
jest mojà – i wierz´, ˝e Paƒstwa równie˝ – ambicjà oraz bardzo wa˝nym zadaniem. B´dziemy wspólnie zabiegaç o rozszerzenie mo˝liwoÊci inwestycyjnych
i zwi´kszenie atrakcyjnoÊci wschodniej cz´Êci Europy.
Bardzo ceni´ dotychczasowe osiàgni´cia i zas∏ugi Izby Przemys∏owo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych. Potrzeba nam jednak nowych impulsów
oraz Êwie˝ego spojrzenia na otoczenie gospodarki. Wcià˝ zmieniajàce si´ determinanty Êwiatowej ekonomii oraz koniecznoÊç szybkiego rozwoju polskiej
gospodarki obligujà nas do aktywnoÊci wi´kszej i dostosowanej do zachodzàcych zmian. Temu równie˝ powinna byç podporzàdkowana praca Izby nadà˝ajàca pod wzgl´dem organizacyjnym i merytorycznym za owymi zmianami.
Pragn´ zapewniç Paƒstwa, i˝ najwa˝niejszym dla mnie, jako prezesa Izby,
celem jest wzmocnienie jej pozycji; sprawienie, ˝e g∏os jej Cz∏onków b´dzie
traktowany z nale˝nà uwagà i szacunkiem. Wierz´, ˝e wszyscy Paƒstwo mi
w tym pomogà.

Our community which has grouped within itself foreign investors, has the right
to be satisfied with our work results. The input of over 20-year in the field of
modern market economy has been admired not only in Poland.
In spite of the good reputation our organization enjoys, we still feel that our
influence on our economic reality is minimal and our mission has not been
accomplished yet. Too many important decisions have been made without our
participation and, consequently, there are too many disappointing solutions
which are not “worthy” of our acceptance. It has happened because our
community is not interconnected and intangible issues are not dealt jointly.
The change of that situation has been
the most important high priority task
which I and the organisation which I
have been elected to lead as the
President face.
I have been convinced that in every field –
professional, organizational and intellectual–
the Chamber can play an important role, even
greater in Polish economy creation and
influence projecting legislative solutions and
its implementations.
I wish to use my current professional
experience – gathered abroad for many years
– to help the Chamber and our entire
environment establish a strong position for
foreign investors in Poland. This challenge is
extremely important especially in the context
of the Polish presidency in the European
Union. Our experience is helpful to set up
economic relationships of the entire European
economic partnership as well as foreign
business people contacts are in this process. The further benefits can be
obtained from the Eastern Partnership based on real economy rather than on
government policies. I believe that the Chamber’s Partnership entrance should
be an ambitious and significant task for all the members and for myself.
Equally, we will act jointly to enlarge investment capabilities and to increase
attractiveness of Eastern Europe.
I respect the current FICIC achievements very much, however, more
activity impulses and a new outlook on market environment are necessary. The
world’s economic determinants and the Polish economy are still changing and
oblige us to increase the activity and to adjust to the changes. The Chamber’s
work should change also in terms of its organizational structure and focus on
knowledge management.
I would like to assure You that the most important goal is to make the
current Chamber’s position stronger; to make sure that our members’ voice is
treated with respect. I believe that We can do that together.

¸àcz´ wyrazy szacunku/Respectfully Yours
Robert Kusiak
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Dwie
rocznice
Z pozoru nic tych rocznic nie ∏àczy. Pierwsza odnosi∏a si´ do wydarzenia,
które mia∏o miejsce 22 lata temu. Tà drugà – Êwi´towano dwudziestolecie. Pierwszà rocznic´ obchodzono w kameralnym gronie cz∏onków,
przyjació∏ i sympatyków. Druga by∏a huczna, nag∏oÊniona w mediach
i odby∏a si´ z udzia∏em cz∏onków rzàdów dwóch paƒstw oraz najwa˝niejszych polityków: obecnych i by∏ych.
ierwsza rocznica upami´tnia∏a fakt powo∏ania niewielkiej, pionierskiej wówczas organizacji
gospodarczo-spo∏ecznej. Podczas obchodów drugiej celebrowano wydarzenie o znaczeniu
mi´dzynarodowym. Z pozoru dwie, ró˝ne rocznice Êwi´towane w maju i czerwcu tego roku.
A jednak wydarzenia, do których obie nawiàzujà majà niezwykle wa˝nà, wspólnà cech´ i zaz´biajà
si´ w sposób znaczàcy dla naszej wspó∏czesnej historii – otó˝ by∏y one fundamentem, na którym
rozpocz´to budow´ wolnorynkowej gospodarki w Polsce. Ale nie tylko – oba te wydarzenia w realny sposób – oczywiÊcie tout proportions gardee – przyczyni∏y si´ do ekonomicznego kresu tzw. realnego socjalizmu.
Powo∏anie, blisko çwierç wieku temu, Izby Przemys∏owo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych
by∏o nie tylko zwiastunem radykalnych przemian gospodarczych i ustrojowych. By∏o równie˝ fenomenem spo∏ecznym. Garstka zapaleƒców inwestujàcych w Polsce swoje pieniàdze, ci´˝kà prac´
i intelektualny kapita∏ sta∏a si´ wzorem do naÊladowania dla setek tysi´cy Polaków. Boom przedsi´biorczoÊci, jaki ogarnà∏ nasz kraj w poczàtkach lat dziewi´çdziesiàtych, nie by∏by tak spektakularny
bez pobudzajàcej ekonomicznà wyobraêni´ naszych rodaków dzia∏alnoÊci Wejcherta, Zasady, Kulczyka czy Lewandowskiego. Ale równie˝ nie przybra∏by takich rozmiarów, gdyby nie wyprzedzajàce epok´ zapisy Polsko-Niemieckiego Traktatu o dobrym sàsiedztwie i przyjaznej wspó∏pracy. DziÊ
widaç, ˝e jego twórcy byli prawdziwymi wizjonerami; przecie˝ wówczas, gdy wcià˝ ˝ywe by∏y we
wzajemnych stosunkach – jak to napisano w preambule Traktatu – bolesne rozdzia∏y przesz∏oÊci, oni
marzyli o Interessengemeinschaft, o polsko-niemieckiej wspólnocie interesów na majàcym si´ jednoczyç Starym Kontynencie. Nast´pne lata dowiod∏y, ˝e najprostsza i najkrótsza droga do polsko-niemieckiego pojednania wiod∏a przez wolny rynek. Polityka pomog∏a z∏agodziç uprzedzenia, zaÊ
niemieckie wsparcie dla polskich ambicji wejÊcia do Unii Europejskiej sta∏o si´ znakomità podstawà obustronnie korzystnych interesów. DziÊ, gdy wzajemne obroty zbli˝ajà si´ do 70 mld euro rocznie, gdy nasze gospodarki sà najlepiej rozwijajàcymi si´ w Europie, gdy po 20 latach nap∏ywu niemieckiego kapita∏u nad Wis∏´, polscy inwestorzy ruszajà za Odr´, najlepiej widaç, jak wielkie znaczenie mia∏o dla obu naszych paƒstw wype∏nienie politycznych ram Traktatu ekonomicznà treÊcià. I tu po raz kolejny zaz´biajà si´ oba wydarzenia, które upami´tniajà rocznice majowà i czerwcowà. Bez znaczàcego, solidnego wsparcia, jakiego w ró˝ny sposób w ciàgu minionych dwóch dekad udziela∏a zagranicznym firmom Izba Przemys∏owo-Handlowa, technologiczna i inwestycyjna ekspansja zagranicznego kapita∏u do Polski nie by∏aby tak znaczàca. MieliÊmy swój udzia∏
w opracowywaniu niezb´dnego prawa i sprzyjajàcych kodyfikacji, pokazywaliÊmy, ˝e ekonomiczny
sukces w Polsce le˝y w zasi´gu r´ki, zach´caliÊmy do rozwijania dzia∏alnoÊci w naszym kraju.
Niby dwie, ró˝ne rocznice – a jednak wspólnie symbolizujà ogromnà drog´, jakà pokonaliÊmy,
budujàc wolny rynek i konkurencyjnà gospodark´.

P

Robert Kusiak
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Nieformalne spotkanie prezesa R. Kusiaka z niemieckim uczestnikiem
Szczytu Gospodarczego Polska – Niemcy

Musimy przejÊç od ˝ycia obok siebie i przeciwko sobie do ˝ycia ze
sobà – stwierdzili zgodnie Norbert Rethmann i Andrzej Blikle na
uroczystoÊci prezentacji ksià˝ki „Obraz podwójny Polska – Niemcy
1930-2009, wydanej przez Fundacj´ „Laetitia".

Jan Krzysztof Bielecki i Hans-Dietrich Genscher na Szczycie Gospodarczym Polska - Niemcy
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Zbudujmy platform´
porozumienia i wspó∏pracy
Prezes Robert Kusiak w liÊcie do cz∏onków Izby (patrz bie˝àcy numer „Inwestora Zagranicznego”, str. 2) kwesti´ jednoÊci ca∏ego Êrodowiska inwestorów i przedsi´biorców w sprawach wa˝nych umieszcza na czo∏owym miejscu. Oznacza to,
˝e traktuje jà priorytetowo – jako maksym´, myÊl przewodnià, lejtmotyw dzia∏aƒ,
które zamierza podjàç jako nowy szef Izby Inwestorów Zagranicznych w Polsce.
otwierdzenie tego znajdziemy tak˝e w jego
wypowiedzi w poprzednim numerze „Inwestora” (str. 7):
„Jest oczywiste, ˝e aby byç faktycznym partnerem paƒstwowej administracji gospodarczej, tak˝e
dla bardziej skutecznego przeciwdzia∏ania wszelkim
z∏ym praktykom obecnym w ˝yciu gospodarczym,
zw∏aszcza wszechpot´˝nej biurokracji – powo∏anie
jednej reprezentacji sfederowanych organizacji
przedsi´biorców jest potrzebne. Okazuje si´ jednak,
˝e to, co oczywiste i konieczne, nie zawsze oznacza:
realne. WÊród organizacji samorzàdu gospodarczego sà bowiem tak˝e takie, w których wodzowskie zap´dy przewa˝ajà nad partnerskimi. Konsekwencjà
tego jest kryzys Êrodowiskowy, którego koƒca nie
widaç.
Nasza Izba, jeÊli dobrze pami´tam, od poczàtku
konsekwentnie opowiada si´ za powo∏aniem wspólnej reprezentacji przedsi´biorców i pracodawców.
Wspólnej, to znaczy dzia∏ajàcej w strukturach sfederowanych organizacji samorzàdu gospodarczego,
z którymi musi si´ liczyç ka˝da w∏adza. Ale wspólnej,

P

I w nich w∏aÊnie, w 100 izbach gospodarczych
dzia∏ajàcych w Polsce, nie zaÊ w tych kilku ze Êwiecznika, a tak˝e w ogromnej masie przedsi´biorstw niezrzeszonych trzeba upatrywaç szansy na sukces. Bez
nich, bez ich udzia∏u w procesie integracji Êrodowisk
gospodarczych, nie jest to mo˝liwe. Innej drogi nie
ma. Ta, którà przez wiele lat szliÊmy – wàska, wyboista, kr´ta i d∏uga – prowadzi donikàd.

Troch´ historii

Dyskusja o potrzebie federowania si´, powo∏ania samorzàdu gospodarczego, si´ga do poczàtków lat
dziewi´çdziesiàtych minionego wieku, w zale˝noÊci
od stopnia nasilenia kontrowersji wokó∏ tematu bàdê
przygasajàc, bàdê wybuchajàc z nowà si∏à, gdy dochodzimy do pytania o kszta∏t i rol´, jakà powinien on
odgrywaç w gospodarce. Spojrzenie na kszta∏t i rol´
samorzàdu w przedstawionym w tamtych latach przez
Sejm projekcie ustawy opartej na zasadach obligatoryjnej przynale˝noÊci podmiotów gospodarczych
do organizacji samorzàdu gospodarczego, podzieli∏o
Êrodowisko. Nasza Izba, z uwagi na niechlubne doÊwiadczenia swoich cz∏onków, wynikajàce z przymusoWÊród organizacji samorzàdu gospodarczego
sà bowiem tak˝e takie, w których wodzowskie zap´dy
wej przynale˝noÊci do Polprzewa˝ajà nad partnerskimi.
sko-Polonijnej Izby PH Inter-Polcom (swojej poprzedto tak˝e silniej zintegrowanej ni˝ dotàd, w oparciu
niczki), odnios∏a si´ do poselskiego projektu zdecyjednak o zasady pe∏nej dobrowolnoÊci, równoprawdowanie negatywnie.
noÊci i swobodnego wyboru.
Te niechlubne doÊwiadczenia, które jeszcze
Chcia∏bym bardzo, dla wspólnego dobra, pójÊç tà
wówczas Êwie˝o i g∏´boko tkwi∏y w naszej pami´ci,
drogà i osiàgnàç sukces.”
to m. in.:
4 nadmierna rozbudowa i skostnienie biurokratyczTego sukcesu chcieliby zarówno cz∏onkowie nanego aparatu tamtej Izby oraz tworzenie si´ nieforszej Izby, jak i ci wszyscy przedsi´biorcy z innych ormalnej grupy niezmiennie tych samych etatowych
ganizacji biznesowych (mo˝e tylko z wyjàtkiem niedzia∏aczy,
których liderów), którym obawa przed utratà iluzo4 alienowanie si´ aparatu administracyjnego
rycznej w∏adzy nad „rzàdem dusz” nie zamàca myod spraw i problemów, z którymi zmaga∏y si´ firmy
Êlenia w kategoriach ogólnego dobra.
cz∏onkowskie,
Chcieliby go tak˝e nigdzie nie zrzeszeni, którzy
4 poddawanie si´ aparatu urz´dniczego presji admi– stanowiàc 97% wszystkich przedsi´biorców w Polnistracji paƒstwowej, jego penetracja przez tzw.
sce – czekajà na swój czas, zachowujàc dystans wos∏u˝by, skutkiem czego Izba przekszta∏ca∏a si´ z orbec „konfederatów” k∏ócàcych si´ o przywództwo.
ganizacji teoretycznie samorzàdowej w quasi-

4

-urzàd paƒstwowy, stajàc si´ w∏adzà wobec cz∏onków za ich w∏asne pieniàdze.
SzkodliwoÊç takich zjawisk dla gospodarki
w sposób zasadniczy wp∏yn´∏a na stosunek Izby
do projektu ustawy o samorzàdzie gospodarczym. IP-HIZ, wspierana przez izby bilateralne: Amerykaƒskà,
Brytyjskà, Duƒsko-Polskà, Szwedzko-Polskà i Francuskà oraz BCC, podczas konferencji prasowej wyrazi∏a w tej kwestii jednoznacznie krytyczne stanowisko. W komunikacie do prasy z tamtych lat czytamy:
„Tworzenie wolnorynkowego systemu gospodarczego, jako proces d∏ugotrwa∏y i nieodwracalny,
winno przebiegaç równolegle z rozwojem wolnych
form organizacji ˝ycia gospodarczego. Projektowana ustawa, zak∏adajàc przymusowà przynale˝noÊç
do powszechnego „samorzàdu gospodarczego”,
odtwarza struktury totalitarnego paƒstwa i jest próbà
zahamowania procesu transformacji gospodarczej.
Ârodowisko inwestorów zagranicznych opowiada si´ za samorzàdem opartym na zasadach dobrowolnoÊci i demokratycznego wyboru. Tylko taki samorzàd b´dzie w pe∏ni reprezentatywny dla wolnych podmiotów gospodarczych.
Przedsi´biorstwa z udzia∏em zagranicznym
przy∏àczajà si´ do przedsi´biorstw polskich w proteÊcie przeciw projektowi ustawy w obecnym
kszta∏cie”.
Stefan Lewandowski, ówczesny prezes Izby, w liÊcie do pos∏ów tak to wówczas uzasadnia∏:
„JeÊli uznaç wolnoÊç wyboru i zasad´ konkurencji za jeden z podstawowych kanonów gospodarki rynkowej, to konsekwencjà tego winno byç
powo∏anie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej takiej ustawy, która ka˝demu podmiotowi gospodarczemu da prawo wyboru przynale˝noÊci do takiej
izby gospodarczej, która b´dzie najlepiej reprezentowaç jego interesy.”
W efekcie projekt ustawy o samorzàdzie, w stosunku do której liczba krytycznych uwag trzykrotnie
przewy˝sza∏a liczb´ paragrafów, zosta∏ przez Sejm
odrzucony. Pozwoli∏o to biznesowi wejÊç w niezmienionym kszta∏cie organizacyjnym w nast´pne stulecie, nie na d∏ugo jednak, gdy˝ miniona dekada przynios∏a w tej kwestii nowe niespodzianki.
Pierwszà, niewàtpliwie, by∏o ubezw∏asnowolnienie
w 2007 r. Rady Przedsi´biorczoÊci – z du˝ym trudem
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gandowe, nieprzygotowane merytorycznie, w sposób
Po drugie: wype∏niajàc zalecenia X Walnego Zgromajaskrawy sterowane, rozbijajàce kruchà jednoÊç Êrodzenia Izby zawarte w uchwale programowej – zintendowiska biznesu z trudem budowanà przez Rad´
syfikowaç dzia∏ania integracyjne z innymi organizaPrzedsi´biorczoÊci i pog∏´biajàce podzia∏y.
cjami biznesu, w szczególnoÊci z licznymi bilateralKongres Pracodawców powo∏a∏ nast´pnie tzw.
nymi, multilaternymi i bran˝owymi izbami przemys∏oKongres Przedsi´biorczoÊci – nieformalnà, jak jà
wo-handlowymi, dzia∏ajàcymi w rozproszeniu.
Po trzecie: dostrzegajàc realnà szans´ w powo∏aniu
w tytule okreÊla jej statut, hybrydycznà organizacj´,
nowej struktury samorzàdu gospodarczego, budowaktóra nie jest ani izbà, ani federacjà, ani konfederanej na zasadach partnerskich, a przy tym silnej procjà, ani stowarzyszeniem.
Pozosta∏ niesmak i dzielàce Êrodowisko biznesu
gramowo i liczebnie, która skutecznie reprezentowaPrawnicy zachodzà w g∏ow´,
g∏´bokie rowy trudne do zasypania.
∏aby ogó∏ przedsi´biorców – skupiç wokó∏ tej idei jak
do jakiej z form prawnych ów
najwi´kszà liczb´ wspomnianych wy˝ej organizacji,
Kongres zakwalifikowaç i, jak
ale tak˝e (jeÊli nie przede wszystkim) jak najwi´kszà
dotychczas, nie znaleêli odpowiedzi. Czytelne jest
na Paƒstwa biurka. Przypomnijmy wi´c tylko, ˝e obniliczb´ przedsi´biorców nigdzie nie zrzeszonych.
˝enie CIT z 27 na 19% i uchwalenie ustawy o swobotylko to, ˝e jej sygnatariusze (czytaj: wspomniane
Traktujàc priorytetowo kwesti´ integracji Êrodowiwy˝ej siedem organizacji), jako jedyni tzw. cz∏onkodzie dzia∏alnoÊci gospodarczej by∏o jej zas∏ugà. Rada
ska przedsi´biorców, jego jednoczenia si´ w sprawie stali, zapisali sobie w statucie pe∏ni´ praw, pozoby∏a otwarta na ka˝dà dyskusj´ – tak˝e o niej samej.
wach wa˝nych dla gospodarki, Robert Kusiak podjà∏
stawiajàc potencjalnym cz∏onkom przyjemnoÊç op∏aPotwierdzeniem tego by∏a koncepcja zastàpienia Rady
niezwykle ambitne wyzwanie. JeÊli by spojrzeç
cania sk∏adek. W tej sytuacji trudno si´ dziwiç, ˝e ci
Przedsi´biorczoÊci przez nowà struktur´ (tzw. Federana spraw´ w sposób retrospektywny – wr´cz niewyostatni nie dopisali, podobnie jak nie budzi zdziwiecj´ Przedsi´biorczoÊci). Zaprezentowana w stycznia, ˝e dziÊ nie ma ju˝ ani
niu 2007 r. przez Romana Rewalda (ówczesnego
prezesa Amerykaƒskiej Izby Handlowej) nie budzi∏a niKongresu Pracodawców, ani
Niemo˝liwa jest tylko integracja „ognia z wodà”
– wszystko inne tak. Wiele zale˝y od wysi∏ku,
czyjego zdziwienia. Przeciwnie – stanowi∏a kanw´
Federacji Przedsi´biorczoÊci.
jaki si´ wk∏ada, stopnia zaanga˝owania,
do dyskusji na temat jednoczenia si´ przedsi´biorców,
Pozosta∏ niesmak i dzielàce
si∏y przekonywania oraz metod dzia∏ania.
a wi´c dyskusji o sprawie wa˝nej, która od kilkunastu
Êrodowisko biznesu g∏´bokie
powo∏anej przez 11 organizacji biznesowych, niezwykle po˝ytecznej i potrzebnej, w której zaszczyt sprawowania pierwszej prezydencji przypad∏ naszej Izbie. Radzie Przedsi´biorczoÊci, wielu wa˝nym sprawom, które podejmowa∏a, poÊwi´caliÊmy w „IZ” sporo miejsca,
rejestrujàc wszystkie jej poczynania, a ostatnio tak˝e
przedstawiajàc jej dokonania w publikacji pt. „IP-HIZ
Historia, TeraêniejszoÊç, Przysz∏oÊç”, która trafi∏a

lat bulwersowa∏a Êrodowisko przedsi´biorców, jak
równie˝ polityków, ekonomistów, publicystów, powracajàc jak mantra i wywo∏ujàc spore emocje.

Kongres podzieli∏ ostatecznie
Stàd odes∏anie w niebyt Rady Przedsi´biorczoÊci
przez cz´Êç tworzàcych jà organizacji, pomimo znaczàcych sukcesów b´dàcych jej udzia∏em i jej rosnàcej pozycji – wi´kszoÊç Êrodowiska przedsi´biorców
odebra∏a negatywnie, a Kongres Pracodawców zwo∏any na 17 stycznia 2008 r. przez siedem organizacji
– dotychczasowych cz∏onków Rady – podzieli∏ je
ostatecznie.
„Inwestor Zagraniczny” udost´pnia∏ swoje ∏amy
zarówno zwolennikom, jak i przeciwnikom Kongresu.
Tym, którzy witali Kongres „z wiarà i nadziejà na zmian´ atmosfery wokó∏ przedsi´biorczoÊci i stabilizacj´,
zw∏aszcza prawa gospodarczego i rozwój”, jak i tym,
którzy oceniali Kongres jako przedsi´wzi´cie propa-

rowy trudne do zasypania.
Jak na szeÊciu ojców i jednà matk´ (sygnatariusze)
nie jest to efekt imponujàcy. Góra urodzi∏a mysz.
Po up∏ywie niespe∏na roku od tych historycznych
wydarzeƒ nastàpi∏y dalsze p´kni´cia. Wspomniany
blok cz∏onków sta∏ych (sygnatariuszy) nie okaza∏ si´
byç monolitem. W poszukiwaniu odpowiedzi na pytanie, czy baç si´ samorzàdu gospodarczego, czy si´
nie baç, wystàpi∏y w nim wyraêne ró˝nice. Jedni
przekonywali, ˝e trzeba si´ baç bardzo, inni wprost
przeciwnie.

Róbmy swoje
Aby to zrozumieç, trzeba by zjeÊç beczk´ soli, a to
nie jest mo˝liwe, podobnie jak niemo˝liwe jest
po∏àczenie ognia z wodà. I z tym trzeba si´ pogodziç
i robiç swoje. Robiç swoje, to znaczy:
Po pierwsze: ogieƒ z wodà omijaç szerokim ∏ukiem
(ogieƒ si´ wypali, woda wyparuje).

konalne; w ponad dwudziestoletniej polskiej historii
po transformacji ustrojowej nie uda∏o si´ bowiem tego dokonaç na d∏u˝szà met´ ˝adnemu z liderów którejkolwiek organizacji przedsi´biorców. Nikomu. Pozornie zatem wydawaç by si´ mog∏o, ˝e jest to zadanie niewykonalne, co wszak˝e nie jest równoznaczne
z poj´ciem: niemo˝liwe do wykonania. Niemo˝liwa
jest tylko integracja wspomnianego wczeÊniej „ognia
z wodà” – wszystko inne tak. Wiele zale˝y od wysi∏ku, jaki si´ w rzecz wk∏ada, stopnia zaanga˝owania,
si∏y przekonywania oraz sposobów (metod), jakie si´
zastosuje dla osiàgni´cia celu. Wymaga tak˝e czasu
i, nade wszystko, pomocy myÊlàcych ludzi, a mo˝e
nawet myÊlàcych inaczej. Tylko bowiem zgoda buduje, a niezgoda… wiadomo. Spróbujmy wszyscy raz
jeszcze zbudowaç platform´ porozumienia i wspó∏pracy. Mo˝e si´ uda.
Stanis∏aw Romanowski

Posiedzenie Rady IP-HIZ

Priorytetowe zadania Izby
Rada, w okrojonym sk∏adzie ze wzgl´du na okres urlopowy, obradowa∏a 15
lipca br. w siedzibie Izby.
potkanie otworzy∏ prezes Robert Kusiak, prezentujàc w swoim wystàpieniu sprawy i problemy, których rozwini´cie znajduje si´ zarówno w liÊcie do cz∏onków Izby (str. 2) oraz w arty-
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kule pt. „Dwie rocznice” (str. 3) jego autorstwa, jak
i w publikacji (na str. 4), której treÊç jest zawarta
w tytule.
W drugim punkcie obrad cz∏onkowie Rady otrzymali obszernà informacj´ wiceprezesa Mariana Mazurka o dzia∏aniach podejmowanych przez Izb´
w ostatnim okresie, dotyczàcych obrony praw nabytych firm cz∏onkowskich oraz zasad gospodarki wolnorynkowej – dla których nowo uchwalona ustawa

o gospodarce odpadami mo˝e stanowiç powa˝ne zagro˝enie.
W trzecim punkcie obrad Rada przyj´∏a w poczet
cz∏onków Izby legitymujàcà si´ 20-letnim sta˝em firm´ Timko Sp. z o. o., z Warszawy (ul. Syrokomli 30)
prowadzàcà dzia∏alnoÊç w zakresie sprzeda˝y detalicznej wyrobów medycznych. Udzia∏owcom firmy:
Krzysztofowi Rajewskiemu oraz Agnieszce Owcza5
rek serdecznie gratulujemy.
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Chc´ inwestowaç,
id´ do PAIiIZ
Ze S∏awomirem Majmanem, prezesem Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, rozmawia Piotr
Ambroziewicz.
Panie Prezesie, jakimi drogami trafiajà do Polski zagraniczni inwestorzy? Po znajomoÊci?
Zach´cajà ich nasze ambasady, biura radców
handlowych (o ile jeszcze istniejà)? Instytucje
dzia∏ajàce w Polsce, ale promujàce nasz kraj
za granicà? A mo˝e sami si´ zach´cajà?

sze, ˝e inwestor otrzymuje jasny
przekaz: jeÊli chc´ inwestowaç,
to id´ do PAIiIZ.

Czy istniejà dane mówiàce
o tym, ilu (jaki procent) potencjalnie zainteresowanych biznesmenów z zagranicy decyduje si´ na inwestycje w naszym kraju,
ilu zaÊ rezygnuje – i z jakich powodów?

Jak pan sàdzi, czym nowym
– bàdê dotychczasowym,
ale poprawionym – da∏oby
si´ przyciàgnàç kolejnych
inwestorów?

Inwestorzy trafiajà do Polski w ró˝ny sposób. Ci,
którzy sami poszukujà miejsca do inwestycji i biorà
pod uwag´ Polsk´, kontaktujà si´ z nami bezpoÊrednio, przez polskie placówki zagraniczne, inne instytucje bàdê przez inwestorów ju˝ obecnych w Polsce. To
bardzo cz´ste zjawisko, kiedy inwestor zagraniczny
przyciàga inne firmy ze swojego kraju do nowego
miejsca inwestycji – w tym przypadku Polski. Stanowi ˝ywy dowód na to, ˝e mu si´ uda∏o, ˝e w Polsce
biznes czuje si´ dobrze. Dlatego tak wielkà wag´
przyk∏adamy do tzw. opieki poinwestycyjnej. Chcemy
byç pewni, ˝e firmy sà zadowolone ze swojej decyzji
co do wyboru lokalizacji. Wówczas przyciàgnà nast´pne lub same zainwestujà ponownie. A˝ 60% bezpoÊrednich inwestycji zagranicznych w Polsce to
w∏aÊnie reinwestycje.
OczywiÊcie, nie czekamy biernie na nowe inwestycje. PAIiIZ prowadzi liczne dzia∏ania prowadzàce
do bezpoÊredniego dotarcia do inwestorów: jeêdzimy
do nich, zapraszamy ich do Polski, organizujemy
konferencje, targi, kampanie reklamowe. Chcemy
byç obecni wsz´dzie tam, gdzie pojawia si´ pomys∏
rozszerzenia dzia∏alnoÊci gospodarczej o zagraniczne
rynki. I pokazaç, ˝e Polska jest najlepszym z nich.

Co roku w Polsce powstaje
oko∏o tysiàca nowych spó∏ek
z udzia∏em kapita∏u zagranicznego. Nikt nie jest w stanie
przeÊledziç losów ka˝dej z nich od momentu podj´cia przez jej szefa decyzji o ekspansji zagranicznej
do momentu otrzymania KRS. Tym bardziej trudno
by∏oby policzyç, ilu zagranicznych przedsi´biorców
do tego ostatniego etapu nie dosz∏o. Mog´ tylko
powiedzieç, ˝e spoÊród inwestorów, których pozyskuje PAIiIZ, wi´kszoÊç jednak decyduje si´ na Polsk´.

Co najbardziej interesuje w Polsce cudzoziemskich przedsi´biorców?

PAIiIZ jest instytucjà, która zosta∏a namaszczona przez rzàd, aby przyciàgaç i obs∏ugiwaç inwestorów zagranicznych. Obok nas istniejà jeszcze inne
podmioty, które wspó∏pracujà z inwestorami. G∏ówna ró˝nica mi´dzy nami polega na tym, ˝e my dzia∏amy non-profit. JeÊli zaÊ chodzi o samà sfer´ publicznà, to nadal gramy pierwsze skrzypce w zakresie bezpoÊredniej obs∏ugi inwestora. Wspó∏pracujemy
z wieloma instytucjami, przede wszystkim Ministerstwem Gospodarki, które dotuje Agencj´ z samorzàdami itp. Olbrzymià rol´ odgrywajà równie˝ regionalni partnerzy PAIiIZ – centra obs∏ugi inwestora. Ale
nasze dzia∏ania p∏ynnie si´ uzupe∏niajà. Najwa˝niej-

Polska ma wiele zalet, a przedsi´biorcy podkreÊlajà kilka z nich: kadry, rynek, stabilnoÊç. Kadry, bo
to polscy pracownicy stanowià o sukcesie firm obecnych w naszym kraju. Inwestorzy zachwalajà nasze
wykszta∏cenie, kreatywnoÊç, znajomoÊç j´zyków obcych, elastycznoÊç, pracowitoÊç. Rynek, bo Polska to
najwi´kszy rynek zbytu w regionie, bardzo ch∏onny
rynek, który nie za∏ama∏ si´ nawet w czasach os∏abienia gospodarczego. Polacy jakby nie zauwa˝yli, ˝e
na Êwiecie panuje kryzys i ˝e to m.in. dzi´ki wysokiej
konsumpcji Polska zachowa∏a stabilnoÊç gospodar-
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czà. A to prawdziwy ewenement,
którego inwestorzy nie mogli nie
zauwa˝yç.

Czy da si´ policzyç na palcach obu ràk i nóg
wszystkie ministerstwa, agencje tudzie˝ inne
instytucje, które statutowo – wy∏àcznie, przede
wszystkim albo tak˝e – zajmujà si´ tzw. pozyskiwaniem dla Polski zagranicznego inwestora? Czy tych kucharek nie jest przypadkiem
wi´cej ni˝ szeÊç? Rozumiem, ˝e wszystkie pracujà zgodnie, r´ka w r´k´, wedle wczeÊniej
ustalonych, wspólnych planów, uzgodnionych
harmonogramów, wybranych, najskuteczniejszych metod dzia∏ania, regu∏ tudzie˝ sposobów?

WÊród czynników, na które
mo˝na wp∏ynàç, a wi´c pomijam
tu np. po∏o˝enie Polski na mapie
Europy, znajdujà si´ m.in. zach´ty inwestycyjne. Wsparcie finansowe dla przedsi´biorstw
niewàtpliwie wzmacnia atrakcyjnoÊç kraju. Polska oferuje szeroki wachlarz takich zach´t, od zwolnienia z podatków, poprzez fundusze
europejskie, a˝ do grantów rzàdowych. I jeÊli chodzi
o popraw´, to w∏aÊnie nad grantami rzàd ostatnio
pracowa∏, w wyniku czego powsta∏a kolejna ods∏ona programu, który wspiera inwestycje o istotnym
znaczeniu dla gospodarki. Uproszczono w nim niektóre procedury.
G∏ówne bariery inwestycyjne, wyliczane przez zagranicznych przedsi´biorców, to infrastruktura czy
niejasnoÊç niektórych przepisów. Jednak jestem
przekonany, ˝e w najbli˝szych latach i te czynniki
ulegnà poprawie.
Mnóstwo teraz si´ mówi, pisze na temat polskiej prezydencji w Unii Europejskiej, i nie dziwota. Ale czy jest szansa, ˝e nasza gospodarka uka˝e si´, w blasku prezydencji, jako jeszcze atrakcyjniejsza? Da si´ coÊ ekstra ugraç
przy tej okazji – b´dà jakieÊ szczególne promocje, zach´ty dla zagranicznego biznesu? A pan,
jako prezes PAIiIZ, przewiduje jakieÊ dodatkowe kontakty w zagranicznym lub polsko-zagranicznym biznesie, przybli˝enie lub polepszenie
ju˝ istniejàcych?

Prezydencja Polski w UE to przede wszystkim
promocja naszego kraju na scenie politycznej i gospodarczej. Wi´cej si´ o Polsce mówi, cz´Êciej pokazujemy si´ w mi´dzynarodowych mediach informacyjnych. Polska b´dzie kierowaç wieloma dzia∏aniami, dzi´ki czemu mo˝e si´ pokazaç jako kraj
o wielu mo˝liwoÊciach. I solidny partner biznesowy.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
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Morocco Golf Cup
w Lisiej Polanie
Golfistów przybywajàcych rankiem 11 czerwca na pole golfowe
powitano w pi´knym, tradycyjnym
namiocie marokaƒskim – znaku
pierwszego turnieju Morocco Golf
Cup.
urniej, w którym wzi´∏o udzia∏ ponad 70
golfistów z ca∏ego kraju, odbywa∏ si´
pod patronatem Ambasadora Królestwa
Maroka w Polsce. Wspania∏a pogoda i perfekcyjnie przygotowane pole golfowe prze∏o˝y∏y
si´ na Êwietnà atmosfer´ i wysoki poziom zawodów.
Kiedy zawodnicy pokonywali kolejne do∏ki
pola golfowego Klubu Lisia Polana, przed budynkiem klubowym odbywa∏a si´ konferencja
prasowa. Ambasador Moha Ouali Tagma
szczegó∏owo przedstawi∏ misj´ turnieju: prezentacj´ Maroka, jako idealnego miejsca wypoczynku, w tym równie˝ urlopu golfowego. Maroko dysponuje polami golfowymi oraz bazà hotelowà o najwy˝szym Êwiatowym standardzie.
Wspania∏y klimat, bogata kultura oraz, co najwa˝niejsze, stabilna, bezpieczna sytuacja polityczna czynià z tego kraju idealny cel urlopu.
W imprezie towarzyszàcej turniejowi organizatorzy postarali si´ jak najbardziej przybli˝yç
ten kraj. We wspomnianym ju˝ tradycyjnym namiocie mo˝na by∏o napiç si´ równie tradycyjnej
herbaty oraz spróbowaç wiele niezwyk∏ych daƒ
bogatej kuchni marokaƒskiej, sporzàdzonych
przez rodowitego marokaƒskiego kucharza.
Turniej rozgrywany by∏ w osobnych kategoriach paƒ i panów. W tej pierwszej zwyci´˝y∏a
Gabriela Jurkowska-Ku˝ela przed Dorotà Wenssiorra. W kategorii m´˝czyzn zwyci´˝y∏ Robert Majchrzak przed Marcinem Zi´bà.
Podczas ceremonii Ambasador zapewni∏, i˝
turniej b´dzie kontynuowany i ˝e za rok spotkamy si´ znowu na Morocco Golf Cup, a kto wie,
czy nie wczeÊniej na wspania∏ym polu w Agadirze lub Marrakeszu.

T

Ambasador Maroka Moha Ouali Tagma w towarzystwie Roberta Kusiaka, prezesa IP-H

Andrzej Malinowski, prezydent Pracodawców KP podczas swobodnej dyskusji z Moha Ouali Tagma

Rozdanie nagród z Turnieju Morocco Golf Cup - I miejsce Robert Majchrzak
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DwadzieÊcia lat min´∏o…
nie, ju˝ dwadzieÊcia dwa!
W ciep∏e dni warszawska ulica Foksal
naprawd´ przypomina najlepsze paryskie: elegancka architektura, restauracja przy restauracji, bar przy barze,
ogródek przy ogródku. Drog´ ku WiÊle,
na pi´knej skarpie, zagradza restauracja „Endorfina”, ale nie rozpycha si´
przesadnie. Najstarsi mieszkaƒcy pami´tajà, ˝e to miejsce od zawsze s∏u˝y∏o podobnym celom. Swego czasu mieÊci∏a si´ tu jedna z najs∏ynniejszych
knajp PRL – tzw. SARP, czyli „U architektów”.
ndorfiny” to chemiczne zwiàzki peptydowe, cokolwiek by to mia∏o znaczyç w j´zyku biochemii, natomiast w ludzkim j´zyku
oznaczajà hormony szcz´Êcia. Restauratorzy wzi´li
jednak na szyld tylko jednà endorfin´. I nasza, Przemys∏owo-Handlowa Izba Inwestorów Zagranicznych, szukajàc miejsca na spotkanie z okazji XXII-lecia istnienia
(IP-HIZ, nie restauracji), akurat t´ jednà wybra∏a. Pewnie dlatego, by nadmiar szcz´Êcia nie uderzy∏ do g∏ów.
Bo jednak bli˝si jesteÊmy satysfakcji ni˝ szcz´Êcia ca∏kowitego spe∏nienia, co podczas okolicznoÊciowego
wystàpienia – acz innymi s∏owami – podkreÊli∏ prezes
naszej Izby.
Gdy min´∏y chwile powitaƒ – a wÊród goÊci spoza Êwiata biznesu nie trudno by∏o zauwa˝yç m.in. pos∏ów Ryszarda Kalisza i Paw∏a Poncyliusza, ministra
Rafa∏a Baniaka i innych oficjeli – odczytano list z najlepszymi ˝yczeniami dla Izby od Aleksandra KwaÊniewskiego oraz od Sobies∏awa Zasady, honorowego cz∏onka Izby i jej wspó∏za∏o˝yciela. Nast´pnie g∏os
zabra∏ prezes Rady IP-HIZ, Robert Kusiak:
Dostojni GoÊcie, Drodzy Przyjaciele!
Wiem, ˝e nie ma nic gorszego ni˝ d∏ugie mowy,
które przychodzi cierpliwie znosiç, udajàc zainteresowanie, choç tak naprawd´ czeka si´ na przyjemniejszà
cz´Êç spotkania.
Obiecuj´ wi´c, ˝e nie b´d´ Paƒstwa zanudza∏; pozwólcie jednak, ˝e powiem kilka zdaƒ o organizacji, której setki ludzi w ciàgu ponad dwóch dekad odda∏o swe
serca, umiej´tnoÊci i pasje po to, by s∏u˝y∏a dobru publicznemu i gospodarczemu rozwojowi.
åwierç wieku w dziejach paƒstwa to zaledwie
mgnienie. W podr´cznikach historii z tak krótkich okresów zapisywane sà tylko prze∏omowe fakty i wyjàtkowi
ludzie. MyÊl´, ˝e wÊród nich tak˝e dwadzieÊcia dwa lata nieprzerwanej aktywnoÊci Izby Przemys∏owo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych znajdà si´ na stro-
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„Jako pierwsi zjednoczyliÊmy przedsi´biorców, którzy swe ambicje chcieli realizowaç w Polsce” – powiedzia∏ Robert
Kusiak, prezes Rady IP-HIZ

nach opisujàcych nasze wspó∏czesne dzieje. Lata dokumentujàce ekonomicznà transformacj´ naszego
paƒstwa i towarzyszàce jej spo∏eczne zmiany.
PowstawaliÊmy, gdy wygasa∏ stary ustrój, co wi´cej
– przy∏o˝yliÊmy nawet r´k´ do jego ekonomicznego
kresu. Jako pierwsi zjednoczyliÊmy przedsi´biorców,
którzy swe ambicje chcieli realizowaç w Polsce z dwóch
powodów: normalnej dla wolnego rynku ch´ci rozwijania swoich inwestycji i osiàgania zysków oraz autentycznej woli przestawiania polskiej gospodarki na ca∏kiem nowe tory.
Za∏o˝yciele Izby byli tymi, którzy rozpocz´li naszà
wolnorynkowà prac´ u podstaw. Zasada, Starak, ojciec i syn Kulczykowie, Lewandowski, Wejchertowie byli nie tylko – jak to si´ wtedy mówi∏o – „polonijnymi przedsi´biorcami”, byli równie˝ swego rodzaju
r o m a n t y k a m i ; pionierami budujàcymi nowà rzeczywistoÊç w kraju zm´czonym kolejnymi nieudanymi
socjalistycznymi eksperymentami.
I tak na dobrà spraw´, to nie dzieƒ pierwszych wolnych wyborów – pami´tny 4 czerwca `89 roku – zakoƒczy∏ w Polsce ten eksperyment. Praktyczny upadek
systemu zaczà∏ si´ wczeÊniej; wówczas, gdy ówczeÊni
ludzie prywatnego biznesu zacz´li braç swoje sprawy w swoje r´ce, jak choçby 7 kwietnia tego w∏aÊnie
roku, kiedy to wy˝ej wymienieni za∏o˝yciele Spo∏ecznego Komitetu ds. organizacji Izby Przemys∏owo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych podejmowali uchwa∏´
o zwo∏aniu I Walnego Zgromadzenia.
Pomaga∏ im w tym zbo˝nym dziele ca∏ym sercem
i umys∏em oraz piórem Staszek Romanowski
– wówczas dziennikarz, a nast´pnie przez 22 lata dyrektor Zarzàdu Izby, który jest do dzisiaj z nami. Dzi´kujemy Ci, Staszku!
Przez nast´pne dwie dekady cz∏onkowie Izby z pasjà i niezrównanà energià uczestniczyli w tworzeniu

wolnego rynku, walczàc o autentycznà swobod´ dzia∏alnoÊci gospodarczej. Niektóre z naszych dzia∏aƒ mia∏y znaczenie tylko wówczas, gdy je podejmowaliÊmy,
inne pozosta∏y wa˝ne na lata. Nie b´d´ o nich si´ rozwodzi∏, bo przecie˝ by∏y naszym obowiàzkiem.
Przypomnijmy sobie równie˝, ˝e nasza Izba by∏a logicznà kontynuacjà poczynaƒ pierwszych inwestorów
polonijnych skupionych w Polsko-Polonijnej Izbie Przemys∏owo-Handlowej „Interpolkom”.
Przez ponad dwie dekady istotà Izby by∏o oddanie
Êrodowisku oraz ci´˝ka praca na rzecz rozwoju polskiej
gospodarki.
Paradoksalnie, ale tak˝e dziÊ, po dwudziestu dwóch
latach budowy wolnorynkowego ∏adu, musimy borykaç
si´ z urz´dniczymi pomys∏ami rodem z minionej epoki.
Ot, jak choçby z niedawnà koncepcjà ministra Êrodowiska, który zamiast Êmieci, chce „sprzàtnàç” z rynku
wielu dzia∏ajàcych na nim przedsi´biorców i powróciç
do – wydawa∏oby si´ skompromitowanej – idei: ca∏a
w∏adza w r´ce rad! Historia a˝ nadto dowiod∏a, jak
zgubna to idea – dla przedsi´biorców, obs∏ugiwanych
przez nich ludzi, dla swobody gospodarczej i wolnej
konkurencji.
Drodzy Paƒstwo, to kolejny i niestety nie jedyny
przyk∏ad, pokazujàcy jak wcià˝ bardzo potrzebna jest
nasza dzia∏alnoÊç. Czujemy si´ m∏odzi – wszak mamy
zaledwie 22 lata! – i pe∏ni werwy. Mamy poczucie niedosytu i niespe∏nionej do koƒca misji oraz ÊwiadomoÊç, ˝e za wiele wa˝nych dla nas decyzji zapada bez
naszego udzia∏u. ˚e zbyt cz´sto jesteÊmy zaskakiwani
rozwiàzaniami nie budzàcymi naszej aprobaty. Zmiana tej sytuacji jest najwa˝niejszym, absolutnie priorytetowym zadaniem, jakie postawi∏em przed sobà oraz organizacjà po wybraniu mnie na funkcj´ prezesa Izby
Przemys∏owo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych.
Jestem przekonany, ˝e pod ka˝dym wzgl´dem – profe-
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sjonalnym, organizacyjnym i intelektualnym – staç nas
na to, byÊmy odgrywali wi´kszà rol´ w kszta∏towaniu
oblicza polskiej gospodarki i mieli znaczàcy wp∏yw
na projektowane i wdra˝ane prawo. Naszej dzia∏alnoÊci
potrzeba nowych impulsów oraz Êwie˝ego spojrzenia
na otoczenie gospodarki. MyÊl´ równie˝, ˝e nap∏yw nowych inwestorów do Polski jest jednym z najbardziej
po˝àdanych zadaƒ naszego paƒstwa.
Wierz´, ˝e Paƒstwo, nasi Przyjaciele i Sympatycy,
dostarczà nam tej pozytywnej energii nie tylko w czasie
dzisiejszego spotkania – zakoƒczy∏ swe wystàpienie
prezes Kusiak.
A w ogrodach „Endorfiny”, gdzie Êwi´towaliÊmy
naszà uroczystoÊç, równym szeregiem sta∏y najnowsze
modele Jaguarów, wÊród nich dwunastocylindrowy, 510-konny XK (pytanie: ile pali taki smok? odpowiedê: tylko tyle, ile si´ wleje). Sta∏y nie tyle uzupe∏niajàc, co wr´cz odciàgajàc cz´Êç zgromadzonych od innych pokus. Tak˝e Paƒstwa korespondent mia∏ k∏opoty
ze sprawiedliwym rozdzia∏em zainteresowaƒ pomi´dzy
konkurencyjne stoiska z zagranicznymi winami i z polskimi nalewkami, a parkingiem pe∏nym mechanicznych koni.

duralowych. ˚al by∏o nie wykorzystaç takiego dobra
– tote˝ wykorzystano. A skoro jesteÊmy przy metalu.
Ratan Tata, jeden z dwóch indyjskich królów stali (drugim jest Lakshmi Mittal, dziÊ ju˝ jednak z brytyjskim
paszportem) wykupi∏ niedawno Jaguara (i Land Rovera) z imperium Forda. Zrezygnowani Brytyjczycy
– po przypadkach Rolls-Royce`a, Bentleya czy (z innej bran˝y) Chelsea – ju˝ nie protestowali, ˝e „jakiÊ
Hindus” wchodzi w posiadanie ich sreber rodowych.
A jeszcze kilkadziesiàt lat temu premier Wielkiej Brytanii na wiadomoÊç, ˝e Tata, a raczej tata Taty, bierze
si´ za przemys∏ metalurgiczny, za˝artowa∏, ˝e jeÊli
przez tego pana jakaÊ szyna kolejowa wyprodukowana b´dzie, to on, premier, jest gotów zjeÊç t´ szyn´
na Êniadanie.
Wspomniano ju˝ o zagranicznych winach i polskich nalewkach. Te pierwsze prezentowa∏a firma Pieroth Polska Sp. z o.o., dzia∏ajàca od 18 lat spó∏ka z siedzibà w Poznaniu, doÊwiadczony importer win z najlepszych Êwiatowych upraw. Kiperowi-amatorowi
z „Inwestora” najbardziej smakowa∏o Chianti Marcobaldi, ale mo˝e dlatego, ˝e tylko takiego spróbowa∏.
A z nalewek… wszystkie. To znaczy wszystkie z degu-

Czeska
konkurencja
w us∏ugach
biznesowych
Coraz szybciej rozwija si´ w Polsce
dzia∏alnoÊç outsourcingowa w us∏ugach biznesowych. Wed∏ug Zwiàzku
Liderów Sektora Us∏ug Biznesowych
(ABSL) obecnie dzia∏a oko∏o 300 centrów, które zatrudniajà ∏àcznie ok. 50
tysi´cy wykwalifikowanych pracowników.
e nowoczesne centra obs∏ugujà firmy w zakresie ksi´gowoÊci, informatyki, du˝ym zainteresowaniem cieszy si´ zarzàdzanie dokumentami, a tak˝e dzia∏ania windykacyjne. Z analiz wynika, ˝e 58% najwi´kszych polskich firm korzysta z us∏ug outsourcingowych. Firmy, szukajàc
oszcz´dnoÊci, skupiajà si´ na g∏ównej dzia∏alnoÊci,
zlecajàc na zewnàtrz pozosta∏e dzia∏y.
Polska dzia∏a jednak w warunkach ostrej konkurencji ze strony po∏udniowego sàsiada – Czech.
Tam w nowoczesnych centrach obs∏ugi biznesu
pracuje ok. 30 tys. osób i w ub. roku ta bran˝a przynios∏a przychód w wysokoÊci 2 mld dolarów, niemal ju˝ tyle, co w Polsce. Ostatnio na uruchomienie centrów w Czechach zdecydowa∏y si´ takie
koncerny jak Infosys, Exxon Mobile, Skype, eBay
czy Tesla. Jest oczywiste, ˝e walka o kolejne inwestycje mi´dzy krajami b´dzie coraz ostrzejsza.
W ostatnim rankingu konkurencyjnoÊci gospodarki World Economic Forum Polska zaj´∏a pozycj´ 39., o trzy miejsca za Czechami. Na ich lepszà
pozycj´ sk∏ada si´ kilka czynników. Niezwykle wa˝na jest dost´pnoÊç wykwalifikowanych kadr, biorà
to pod uwag´ inwestorzy przy wyborze lokalizacji.
W Czechach, z 380 tys. studentów, 80 tysi´cy studiuje najbardziej po˝àdane w bran˝y kierunki techniczne. W Polsce najwi´cej kszta∏cimy humanistów
i pedagogów. Czesi wczeÊniej ni˝ Polacy po∏o˝yli
nacisk na Êcis∏à wspó∏prac´ firm z uczelniami.
Uda∏o im si´ to ju˝ przed kilkoma laty, my dopiero
startujemy.
Mimo to nie stoimy na straconej pozycji. Potrzebna jest jednak spójna i konsekwentna polityka
paƒstwa dotyczàca wsparcia inwestycyjnego oraz
kszta∏cenia i dokszta∏cania kadr.
5
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Od lewej: Wac∏aw Miàsek, Robert Kusiak, Marian Mazurek, Jacek Kubica

JeÊli prywatna szala odrobin´ przesun´∏a si´
na korzyÊç Jaguarów, to tak˝e ze wzgl´du na przygod´
sprzed wielu lat, polegajàcà na kilku przeja˝d˝kach
za kierownicà jedynego wówczas w Polsce, natomiast
w historii marki bodaj najs∏ynniejszego, do dziÊ kultowego modelu E-type. Niestety, nie w∏asnego. By∏o
wi´c o czym porozmawiaç z dealerami z JRL Centrum
(siedziba w warszawskiej Panoramie), które przygotowa∏o ruchomà wystaw´. Opowiedzia∏em np. o modelu D, w którym – jako pierwszym na Êwiecie – podczas
s∏ynnego, 24-godzinnego wyÊcigu w Le Mans testowano hamulce tarczowe. By∏ to rok bodaj 1955, Jaguary wygra∏y jak chcia∏y, zape∏niajàc ca∏e podium, a widzowie d∏ugo wspominali nocne godziny wyÊcigu, kiedy to mogli zachwycaç si´ wiÊniowym blaskiem roz˝arzonych tarcz.
Sam z kolei dowiedzia∏em si´, dlaczego Jaguar
sta∏ si´ jednym z prekursorów produkcji nadwozi z aluminium. Mianowicie z chwilà zakoƒczenia II wojny
Êwiatowej w fabryce wytwarzajàcej znakomite myÊliwce Supermarine Spitfire, pozosta∏y du˝e zapasy blach
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stowanych smakowa∏y, bo o bezkarnym (w wiadomym
sensie) spróbowaniu naprawd´ wszystkich, na oko ze
trzydziestu demonstrowanych przez Jana Babczyszyna i Hieronima B∏a˝ejaka nalewek, nie by∏o mowy.
Nie do wiary, ile cudownych ingrediencji kryjà polskie
sady, lasy, ∏àki i ogrody. Mistrz B∏a˝ejak, który zdoby∏
ju˝ bodaj wszelkie mo˝liwe tytu∏y, medale i nagrody
nalewkowych festiwali, podzieli∏ si´ z goÊçmi zarówno
praktykà (w buteleczkach), jak i teorià (w formie zgrabnie ilustrowanej ksià˝eczki „Zach´ta do sztuki nalewek” w∏asnego autorstwa).
I wina, i nalewki mo˝na by∏o wygraç w zorganizowanej ad hoc loterii. Tak˝e weekend z prawdziwym Jaguarem-autem, który jednak po weekendzie musia∏
wróciç do JRL Centrum, w odró˝nieniu od – tak˝e losowanych – parasoli z Jaguarem. KtoÊ rzuci∏ sugesti´,
˝eby by∏o na odwrót.
A wszyscy, aby z okazji kolejnej (choç nieokràg∏ej)
rocznicy spotkaç si´ w maju 2012.
P. A.
5
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Remondis – Êwiatowy lider
w gospodarce recyrkulacyjnej
Rozmowa z Leszkiem Pieszczkiem,
wiceprezesem zarzàdu Remondis
Sp. z o.o.
W tym wydaniu naszego magazynu piszemy
m.in. o Szczycie Polska – Niemcy, którego Remondis by∏ jednym z g∏ównych partnerów.
Chcia∏bym jednak zaczàç od stwierdzenia, ˝e
reprezentowana przez pana firma jest wiernym
cz∏onkiem naszej Izby od ponad 15 lat. Dzi´kujàc, w imieniu w∏adz Izby, za t´ lojalnoÊç,
chcia∏bym poprosiç o garÊç refleksji, o spojrzenie na 20 lat wspó∏pracy gospodarek niemieckiej oraz polskiej. Tak˝e z perspektywy
Waszej Spó∏ki.

Jestem dumny, mogàc powiedzieç, ˝e w czasie,
gdy by∏ negocjowany i podpisywany Traktat z 17
czerwca 1991 r. o dobrym sàsiedztwie i przyjaznej
wspó∏pracy, Norbert Rethmann, twórca rodzinnego
holdingu (dzisiaj w∏aÊciwie koncernu o obrotach ponad 10 mld euro) zdecydowa∏ o powo∏aniu komórki
organizacyjnej ds. akwizycji w Polsce. Przynios∏o to
szybko owoce, gdy˝ ju˝ w po∏owie 1992 r. zosta∏a zarejestrowana spó∏ka Eko-Service Gospodarka Odpadami Sp. z o.o., a w grudniu tego˝ roku podpisano
pierwszà w Polsce umow´ spó∏ki w formule partnerstwa publiczno-prywatnego Rethmann Sanitech Poznaƒ Sp. z o.o., z tym miastem.
To zaskakujàce, gdy si´ zwa˝y na panujàce
wówczas uprzedzenia (s∏ynna polnische Wirtschaft, nieufnoÊç historycznà, itp.) oraz fundamentalne ró˝nice (mocna marka oraz s∏aby
wówczas z∏oty). Jak pan t∏umaczy t´ odwag´
inwestycyjnà?

Znowu musz´ odwo∏aç si´ do Norberta Rethmanna – wielkiego przyjaciela Polski i Polaków*, który
w owym czasie mia∏ na uwadze, obok celu inwestycyjnego, szczególny moralny obowiàzek Niemców
wobec naszego kraju, jakim by∏a potrzeba sp∏acenia
historycznego d∏ugu za krzywdy wyrzàdzone tragicznymi wydarzeniami II Wojny Âwiatowej. Wychodzi∏
on z za∏o˝enia, ˝e przedsi´biorcy niemieccy mogà
zrobiç du˝o dobrego dla naszej gospodarki, przekazujàc jej w∏asne know-how, w tym przypadku w dziedzinie ochrony Êrodowiska.
Jak wyglàda∏ póêniej rozwój firmy?

W kolejnych latach prywatyzowaliÊmy miejskie
spó∏ki komunalne bàdê otwieraliÊmy nowe odzia∏y
na zasadzie green fields albo przejmowaliÊmy inne
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podmioty w dziesiàtkach
polskich miast (Warszawie,
Bydgoszczy, Gliwicach,
Szczecinie, itp.).
Jak to wyglàda obecnie?

Po tym, jak pod koniec 2002 r., grupa dokona∏a tzw. rebrandingu, Remondis Spó∏ka z o.o. sta∏a
si´ polskim holdingiem,
cz´Êcià obecnego w 37
krajach Êwiata koncernu
o tej samej nazwie. Dzisiaj
w 38 naszych spó∏kach
i oddzia∏ach na terenie ca∏ego kraju zatrudniamy ponad 2000 pracowników i osiàgamy skonsolidowane
obroty przekraczajàce 720 mln z∏. JesteÊmy najwi´kszà polskà firmà w dziedzinie gospodarki recyrkulacyjnej, a szerzej w zagospodarowaniu wszelkich odpadów (komunalnych, medycznych, przemys∏owych,
zu˝ytego sprz´tu elektrycznego i elektronicznego, baterii…).
Przerw´ panu, skoro jest tak dobrze, to dlaczego jest tak êle, ˝e Sejm uchwali∏ 13 maja br.
ustaw´ wprowadzajàcà „rewolucyjne” zmiany
w tej dziedzinie?

Jako przedstawiciel lidera w gospodarce recyrkulacyjnej, czuj´ si´ w obowiàzku wyraziç ubolewanie z powodu spotykanych czasami niesprawiedliwych dla przedsi´biorców ocen i uproszczeƒ, które
by∏y przytaczane w trakcie kampanii medialnej towarzyszàcej pracom legislacyjnym. Nieprzestrzeganie
obowiàzujàcych regu∏ oraz przypadki patologiczne
zdarzajà si´ w ka˝dej dziedzinie ˝ycia spo∏eczno-gospodarczego. W naszej grupie stawiamy na prac´
organicznà i budow´, jak˝e po˝àdanego, zamkni´tego kr´gu w obiegu gospodarczym na zasadzie: produkt-odpad-surowiec wtórny-recykling/odzysk-nowy produkt/surogat surowca pierwotnego. Od lat realizujemy ambitny program inwestycyjny ukierunkowany na intensywne metody zagospodarowania odpadów. Jako pierwsi w kraju zbudowaliÊmy zak∏ad
paliw alternatywnych w Góra˝d˝ach, we wspó∏pracy
z tamtejszà cementownià. Równie˝ nasza firma jako
pierwsza odda∏a do u˝ytku w stolicy wielofunkcyjnà
sortowni´ po∏àczonà z produkcjà tego paliwa, po˝ytecznego w procesie wspó∏spalania. ZdolnoÊci przetwórcze wszystkich naszych instalacji w Polsce wy-

noszà aktualnie milion Mg
rocznie.
W tej sytuacji, jak rozumiem, nie obawia
si´ pan dostosowania grupy do nowego
systemu gospodarki wprowadzonego
w ustawie z 13 maja?

OczywiÊcie przedsi´biorcy zawsze preferujà
funkcjonowanie w warunkach maksymalnie mo˝liwej wolnoÊci gospodarczej przy minimalnym regulacyjnym zaanga˝owaniu struktur paƒstwowych
lub samorzàdowych. Jednak˝e nie zamierzamy obra˝aç si´ na rzeczywistoÊç prawnà, lecz aktywnie w∏àczyç si´ w funkcjonowanie nowego systemu. To, co
nam w pe∏ni odpowiada, to nakierowanie nowych regulacji na maksymalizacj´ poziomów odzysku i recyklingu. B´dziemy wykorzystywaç swoje bogate doÊwiadczenie w tej dziedzinie i proponowaç gminom,
jako partnerom publicznym, nasz udzia∏ w projektach
budowy, eksploatacji i zarzàdzania nowymi instalacjami w dziedzinie zagospodarowania odpadów (spalarnie, zak∏ady paliw alternatywnych, kompostownie).
Jaka jest przysz∏oÊç tej dziedziny gospodarki?

Jest to bran˝a „skazana” na sta∏y rozwój. Niespotykany do tej pory w Polsce wzrost poziomu konsumpcji, generuje wzrost iloÊci wytwarzanych odpadów. Wià˝e si´ to g∏ównie z powszechnie obserwowanym zjawiskiem jednorazowego wykorzystania danego dobra, wynikajàcym z zaniku us∏ug serwisowych oraz post´pu technologicznego. Docelowy idealny model to osiàgni´cie 80% poziomu recyklingu,
jako podstawy funkcjonowania nowoczesnej gospodarki recyrkulacyjnej. Nast´pne kilkanaÊcie procent
to procesy odzysku energii (w spalarniach lub w procesie wspó∏spalania), a zaledwie kilka procent to
unieszkodliwianie przez sk∏adowanie.
Pozostaje mi zatem ˝yczyç wielu dalszych sukcesów, na polu ekologicznym.
Dzi´kuj´ za rozmow´.
5
A.B.
*) Pan Norbert Rethmann jest honorowym przewodniczàcym Rady Nadzorczej Rethmann AG&CO. KG, a tak˝e honorowym cz∏onkiem naszej Izby oraz Kawalerem Orderu Zas∏ugi Rzeczypospolitej Polskiej.
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Unia,
czyli do ut des
Przypomnijmy poczàtki. Najpierw by∏
entuzjazm. Pod koniec lat dziewi´çdziesiàtych (oczywiÊcie XX w.) nasz
akces do Unii Europejskiej by∏by
Êwi´tem narodowym fetowanym
przez ogromnà wi´kszoÊç obywateli.
ymczasem, owszem, zabi∏y niektóre dzwony;
i u nas, i za granicà odby∏y si´ podnios∏e uroczystoÊci, pró˝no jednak mówiç o powszechnym, narodowym Êwi´cie... Co si´ sta∏o? Czy w cià-

T

gu kilku lat tak bardzo zmieni∏a si´ Polska, czy tak
bardzo zmieni∏a si´ Unia? MyÊl´, ˝e jedno i drugie.
Gdy pojawi∏a si´ mo˝liwoÊç uczestnictwa
w strukturach NATO i Unii Europejskiej, spo∏eczne
przyzwolenie si´ga∏o dziewi´çdziesi´ciu procent.
Wyobra˝aliÊmy sobie Uni´ jako zwiàzek szczodrych
paƒstw jedno tylko majàcych na celu: wynagrodzenie Polski za „SolidarnoÊç”, za skok Wa∏´sy przez
stoczniowy p∏ot, za Okràg∏y Stó∏. I choç dobrze nam
posz∏o z NATO, to wcià˝ nie bardzo wiedzieliÊmy,
jaka naprawd´ jest ta Unia. Najogólniej rzecz bioràc, nie bez racji liczyliÊmy, ˝e NATO da nam bez-

pieczeƒstwo polityczno-wojskowe, a Bruksela – dobrobyt gospodarczy.
W miar´ zag∏´biania si´ we wspólnotowe problemy, gas∏ poczàtkowy entuzjazm. Co gorsza,
na ka˝dego specjalist´ od Unii przypada∏y tysiàce
niespecjalistów straszàcych utratà w∏aÊciwie
wszystkiego: ziemi, religii, kultury, to˝samoÊci. KoÊció∏ zajmowa∏ stanowisko nieprzychylne, a w najlepszym razie ostro˝ne, mno˝y∏y si´ partie i ugrupowania, dla których credo stanowi∏a wypowiedê
jednego z prominentnych dzia∏aczy Zjednoczenia
ChrzeÊcijaƒsko-Narodowego: „Niewa˝ne, czy Pol-

W Brukseli póênym popo∏udniem kombinat europejsko-komisyjno-parlamentarny pustoszeje. Plac wokó∏ warszawskiego Pa∏acu Kultury wydaje si´ – w porównaniu – t∏umnym jarmarkiem.
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ska b´dzie bogata, czy biedna, brudna, czy czysta,
wa˝ne, ˝eby by∏a katolicka”.
Ko∏ata∏o si´ równie˝ – i nadal ko∏acze – przeÊwiadczenie o w∏asnej niezwyk∏oÊci. Oto w czasach
Wiosny Ludów witano uchodzàcych na Zachód Polaków kwiatami, pieÊniami i winem. Oto wygraliÊmy
Bitw´ Warszawskà, co byç mo˝e ocali∏o Europ´
przed zalewem bolszewizmu. Oto pierwsi stawiliÊmy opór Hitlerowi, byliÊmy te˝ pierwsi do rozmi´kczania innego totalitarnego re˝imu XX wieku, tym
razem rodem z Moskwy. Jednak pretensje, byÊmy
z tytu∏u jakichÊ historycznych zas∏ug byli witani we
Wspólnocie na szczególnych warunkach, i jako kraj
niepowtarzalny obdarzani wszelkimi beneficjami,
zosta∏y wzi´te z nierealnego Êwiata.

Instrukcja drabinowa
W koƒcu trzeba by∏o powiedzieç (sobie) brutalnie: Unia nie musi przechodziç obok naszej historii
oboj´tnie, jest jednak tworem ma∏o zorientowanym
na politycznà przesz∏oÊç, bez reszty natomiast
na teraêniejszoÊç i przysz∏oÊç, w szczególnoÊci gospodarczà. I, nie ukrywajmy, ma równoczeÊnie wielkie k∏opoty z wyartyku∏owaniem swej to˝samoÊci
zarówno w kwestii wspólnej polityki zagranicznej,
jak i wojskowej; obydwie wprawdzie istniejà, ale
g∏ównie na papierze, mimo utworzenia takich funkcji, jak „minister spraw zagranicznych” Wspólnoty.
Polacy, po pierwszym okresie przedakcesyjnej
euforii zacz´li sobie zadawaç pytanie, czy pomys∏
z integracjà rzeczywiÊcie jest wart zachodu? Gdy
dosz∏o do konkretnych – spoza sfery marzeƒ – odpowiedzi na to pytanie, okaza∏o si´, ˝e procent euroentuzjastów maleje z miesiàca na miesiàc. Z pewnoÊcià mia∏a na to wp∏yw gwa∏towna krytyka ze strony eurosceptyków, ale te˝ dotar∏ do naszej ÊwiadomoÊci fakt, ˝e dzisiejsza Unia ma do zaoferowania
wst´pujàcym paƒstwom mniej ni˝ niegdyÊ Grecji,
Portugalii czy Hiszpanii, i jeÊli daje – a mimo
wszystko wcià˝ daje bardzo wiele – to nie bezwarunkowo. Ma∏o tego, rozliczy nas z ka˝dego euro. To
si´ nie spodoba∏o. Na dodatek fatalna by∏a nasza
przedakcesyjna propaganda. W∏aÊnie propaganda,
która ludziom znajàcym nieco XX-wieczne dzieje
Rzeczypospolitej kojarzy∏a si´ albo z narodowà
tromtadracjà czasów sanacyjnej Polski, albo powojennymi, PRL-owskimi fa∏szywkami.
Twarda, lecz nie pozbawiona elastycznoÊci postawa polskich negocjatorów w Kopenhadze przynios∏a jednak satysfakcjonujàce rezultaty. Niestety,
sztuki tej nie da∏o si´ powtórzyç niedawno, gdy
przysz∏o do dyskusji nad kszta∏tem unijnej konstytucji. OpuÊcili nas dawni sojusznicy z Europy
Wschodniej i paƒstwa nadba∏tyckie, nast´pnie
Hiszpania i pozostaliÊmy zupe∏nie sami z bezsensownym has∏em „Nicea albo Êmierç”. Spo∏eczeƒstwo wydawa∏o si´ rozgoryczone, poniewa˝ zostawiono je na pastw´ z∏udzeƒ, podczas gdy Unia to
nic innego jak konkrety. Czasem Êmieszne, jak
kszta∏t ogórka, kàt zakrzywienia banana, stemplowanie miliardów jaj czy jedynie s∏uszna, unijno-euro-
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pejska instrukcja korzystania z drabiny. Czasem
koszmarne, jak koniecznoÊç spe∏nienia ogromnej
liczby unijnych norm i regulacji niemal we wszystkich dziedzinach ˝ycia gospodarczego, co nas zdumia∏o, poniewa˝ w swej megalomanii zak∏adaliÊmy,
˝e to inni powinni dostosowaç si´ do naszych, nadwiÊlaƒskich, choçbyÊmy ich nawet nie mieli. W najgorszym razie wyjàtkowo przyzwoliç na odpuszczanie regu∏ przez wyjàtkowych Polaków.

Polska biurokracja goni brukselskà
A co wtedy dostaliÊmy od krajowych polityków?
Od rzàdu AWS cz∏owieka na stanowisku ministra
do spraw integracji, który od poczàtku integracji by∏
przeciwny. Mro˝ek by tego nie wymyÊli∏. Od kolejnego, SLD, pogadanki skàdinàd sympatycznego, telewizyjnego specjalisty od sensacji XX wieku, traktujàce o tym, jak cudownie inni majà w Unii,
i w zwiàzku z tym jak my b´dziemy mieli (cudownie,
rzecz jasna). Kiedy w koƒcu ktoÊ poszed∏ po rozum
do g∏owy, by wreszcie powiedzieç, jak to wszystko
naprawd´ wyglàda, by∏o ju˝ troch´ póêno. Opinia
publiczna nabra∏a Êwi´tego przekonania, ˝e dostaniemy miliardy euro za samo istnienie mi´dzy Odrà
a Bugiem, a jedno z g∏ównych pytaƒ polega∏o
na tym, ile – w tym akurat przypadku za samo istnienie pod postacià area∏u ziemi uprawnej i nieuprawnej – dostanà ch∏opi, warstwa spo∏eczna akurat najbardziej nieproduktywna. Rozczarowanie nastàpi∏o w chwili, gdy sta∏o si´ jasne, ˝e aby zyskaç,
z regu∏y trzeba tak˝e wy∏o˝yç swoje. Czyli do ut des,
inaczej mówiàc: daj´ abyÊ da∏, bàdê od innej strony: daj aby wziàç.
Niby ju˝ wiedzieliÊmy, ale tak naprawd´ nie zdawaliÊmy sobie do koƒca sprawy choçby z tego, i˝
najwa˝niejsze fundusze unijne sà zbudowane w ten
sposób, ˝e aby dostaç brukselskie pieniàdze
na wiele inwestycji i inne przedsi´wzi´cia – to trzeba samemu wy∏o˝yç przewa˝nie 20-25% ich wartoÊci. W dodatku, na stra˝y stojà brukselscy biurokraci ze swymi cz´sto niezrozumia∏ymi, a niekiedy groteskowymi wymaganiami, w czym z niezmiernà
ch´cià pocz´∏a ich wspieraç rodzima, jak najbardziej polska biurokracja, pi´trzàc przeszkody formalne, by przewy˝szyç w swej papieskoÊci samego
papie˝a. Dodajmy jeszcze, ˝e w chwili przystàpienia
Polski do Unii ca∏oÊç podstawowych aktów prawnych liczy∏a ponad 87 tys. stron (zdà˝ono przet∏umaczyç na polski 83 tysiàce, ale o translatorskiej
jakoÊci cz´sto chcia∏oby si´ zapomnieç).
Mimo wszystko szybko sta∏o si´ jasne, ˝e da si´
ze Wspólnotà ubiç wielki interes, w którego wyniku
Polska wzbogaci si´ o kilkanaÊcie miliardów euro
w ciàgu paru najbli˝szych, a o 60-70 miliardów
w ciàgu kilkunastu lat. Tak si´ te˝ sta∏o i dzieje.

Powrót euroentuzjazmu
Wróci∏o zaufanie do i zadowolenie z przynale˝noÊci do Unii Europejskiej, którà zdà˝yliÊmy poznaç
od podszewki, bioràc co najlepsze, a z˝ymajàc si´
na najgorsze (jej i w∏asne g∏upoty). W rezultacie,

w przeddzieƒ obj´cia prezydencji, opinia publiczna mia∏a do UE stosunek bodaj najlepszy od czasów
„wuniowstàpienia”. Wyniki badaƒ by∏y podobne,
ale przytocz´ te, którym najtrudniej by∏oby zarzuciç
jakàkolwiek manipulacj´: sonda˝ Millward Brown
SMG/KRC na zlecenie telewizji France 24. Najwi´kszy entuzjazm wyra˝ajà m∏odzi: w grupie 18-24 lata na pytanie „Czy Polska zyska∏a na wejÊciu
do Unii?” a˝ 87% odpowiedzia∏o TAK. To mo˝e by∏o do przewidzenia, ale ˝e podobnie odpowie 66%
badanych w wieku powy˝ej 60 lat?!
Niestety, w ostatnich latach zarysowa∏ si´ z∏owrogi scenariusz, którego konsekwencje mogà byç
niewyobra˝alne. Oto w wyborach do parlamentu europejskiego coraz wi´cej mandatów zacz´∏y zdobywaç partie z zasady wrogie Unii (delikatnie nazywane eurosceptycznymi), bez ogródek rozbijajàce
Wspólnot´ od Êrodka i dà˝àce do jej likwidacji.
Jakby tego by∏o ma∏o, kryzys n´kajàcy od kilku
lat niemal ca∏à Êwiatowà gospodark´, szczególnie
dotkliwie odbi∏ si´ nie tylko na oszukujàcym od lat
outsiderze: Grecji, ale i na – zdawa∏oby si´ – wyspie
szcz´ÊliwoÊci: Irlandii. Tu˝ za nimi w kolejce stan´∏y Portugalia, Hiszpania, ostatnio W∏ochy… Greckie
problemy stawiajà na porzàdku dziennym tak˝e pytanie o to, dlaczego, regulujàc prawnie, w najdrobniejszych szczegó∏ach, wszelkie okolicznoÊci przystàpienia do Wspólnoty, a nast´pnie – w sposób chwilami nieznoÊny – trwania w niej, Unia Europejska nie
przewidzia∏a wielkiego problemu natury instytucjonalnej: jak wyprosiç ze swych szeregów partnera
nielojalnego, nieprzewidywalnego i niesolidnego,
po prostu oszusta? Albo jak si´ zachowaç, gdy cz∏onek Wspólnoty za poÊrednictwem niewielkiej, za to
ha∏aÊliwej grupki w∏asnych europarlamentarzystów
zaczyna szerzyç antyunijnà dywersj´?
Ju˝ choçby wskazanie tych kwestii dowodzi,
w jak trudnym momencie Polska obj´∏a prezydencj´. TrudnoÊci wcale nie pomniejszajà raczej wygórowane oczekiwania wobec tej prezydencji, zarówno
w kraju, jak i za granicà. A có˝ tak naprawd´ oznacza prezydencja? Obecnie, po traktacie lizboƒskim
z 2009 r. tylko tyle, ˝e konkretne paƒstwo-cz∏onek
UE b´dzie przez pó∏ roku przewodniczy∏o Radzie Europejskiej. Funkcja to raczej porzàdkowa – ktoÊ
przecie˝ musi przewodniczyç obradom, ˝eby nie
by∏o ba∏aganu. I honorowa, ale ka˝dy takiego honoru albo ju˝ si´ doczeka∏ (z „nowych” Czechy i W´gry), albo si´ w kolejnych latach doczeka. A i sposób wyznaczania prezydencji nie nale˝y do szczególnie zaszczytnych; w praktyce ustala si´ je…
podczas roboczych Êniadaƒ unijnych ambasadorów.
Powstaje wi´c pytanie o polskà prezydencj´:

Z czym do Unii?
Powszechnie mówi si´, ˝e najlepiej ze Êwie˝à,
neofickà wiarà i porywajàcym euroentuzjazmem, zawstydzajàcymi starà, gnuÊnà „Pi´tnastk´”. W te
o˝ywcze wiatry z Polski najbardziej wierzà niektórzy
krajowi politycy (nie z PiS-u oraz okolic, rzecz jasna), a tak˝e liczni publicyÊci. Ci z polityków, którzy
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Przed polskà flagà (piàta od prawej) w dwa dni po obj´ciu prezydencji jak zwykle spokój i cisza.

ju˝ lizn´li Unii od Êrodka – wierzà mniej. W „Polityce” z 6 lipca unijny komisarz Janusz Lewandowski
zauwa˝a: „Porwaç ludzi mo˝e tylko wielka idea albo
∏atwa odpowiedê na ich codzienne troski i problemy. A wielkiej idei i ∏atwej recepty nie ma. (…) Kryzys idei europejskiej sta∏ si´ widoczny ju˝ w 2007 r.
podczas sztywnych, elitarnych obchodów 50-lecia.
My na Wschodzie byliÊmy jeszcze wniebowzi´ci.
A na Zachodzie by∏a tylko sztywna celebra.”
Idea ideà, ale trzeba by∏o zdecydowaç si´
na konkretne priorytety, jakie majà towarzyszyç polskiej prezydencji. Rzàd zdecydowa∏ si´ na ich ujawnienie doÊç póêno, bo na miesiàc przed inauguracjà, istnieje wi´c obawa, czy odpowiednio si´
do nich przygotowa∏? To si´ dopiero oka˝e, na razie
przypomnijmy owe priorytety.
31 maja polski rzàd przyjà∏ „Program 6-miesi´czny polskiej prezydencji w Radzie UE w II po∏owie 2011 roku”.
G∏ównym zadaniem naszej prezydencji ma byç
wprowadzenie Unii Europejskiej na tory szybkiego
wzrostu gospodarczego i wzmocnienie si∏y politycznej wspólnoty (szkoda gadaç, ambitnie!). W tym
celu polska prezydencja chce skupiç si´ na trzech
podstawowych priorytetach: „Integracji europejskiej jako êródle wzrostu”, „Bezpiecznej Europie”
i „Europie korzystajàcej na otwartoÊci”.
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„Integracja europejska jako êród∏o wzrostu”
Polska chce dzia∏aç na rzecz wzmocnienia wzrostu gospodarczego przez rozwój rynku wewn´trznego (w tym elektronicznego) i wykorzystanie bud˝etu
unijnego do budowy konkurencyjnej Europy. Unia
wyciàgn´∏a wnioski z kryzysu: powstajà nowe zasady zarzàdzania gospodarczego oraz nowe narz´dzia,
takie jak Europejski Mechanizm Stabilizacji, majàce
zapobiegaç ewentualnym kolejnym nawrotom kryzysu. Polski rzàd wychodzi jednak z za∏o˝enia, ˝e
Unia Europejska musi teraz przejÊç do kolejnego
etapu: wypracowania nowego modelu wzrostu gospodarczego, dzi´ki któremu tak˝e w kolejnych
dziesi´cioleciach Unia b´dzie potrafi∏a zapewniç
sobie odpowiedni poziom rozwoju gospodarczego,
gwarantujàcy dobrobyt jej obywatelom. JeÊli Europa chce byç konkurencyjna w skali globalnej, nie
mo˝e si´ skupiaç tylko na naprawie finansów publicznych i ograniczaniu deficytu bud˝etowego. Konieczne sà dodatkowe dzia∏ania.
Polski rzàd stoi na stanowisku, ˝e jednym z narz´dzi zapewniajàcych trwa∏y wzrost gospodarczy
w skali ca∏ej Europy powinien byç nowy, wieloletni
bud˝et Unii (na lata po 2013 r.). To w∏aÊnie w trakcie
polskiej prezydencji rozpocznie si´ formalna dyskusja nad Wieloletnimi Ramami Finansowymi. Polska

uwa˝a, i˝ nowy bud˝et unijny ma byç narz´dziem inwestycyjnym, s∏u˝àcym do realizacji strategii „Europa 2020”. Chcemy, aby nowy bud˝et potwierdzi∏, ˝e
zwi´kszenie wspó∏pracy w ramach Unii jest w∏aÊciwà
odpowiedzià na kryzys gospodarczy i ˝e Polityka
SpójnoÊci powinna pozostaç g∏ównym nurtem polityki Wspólnoty. Z tej polityki korzystajà i korzystaç
b´dà wszystkie paƒstwa cz∏onkowskie UE. Istotna b´dzie tak˝e reforma Wspólnej Polityki Rolnej, która ma
zapewniç modernizacj´ europejskiego rolnictwa i jego wi´kszà konkurencyjnoÊç. Celem polskiej prezydencji b´dzie tak˝e dokoƒczenie budowy jednolitego
rynku wewn´trznego, tak aby mo˝na by∏o w pe∏ni wykorzystaç jego potencja∏.
Szczególny nacisk zostanie po∏o˝ony na rozwój
us∏ug elektronicznych. Oznacza to podj´cie dzia∏aƒ
na rzecz zniesienia barier uniemo˝liwiajàcych przeprowadzanie transakcji transgranicznych on-line
oraz kontynuowanie prac nad obni˝aniem cen za roaming. Ocenia si´, ˝e 60% transakcji on-line nie
dochodzi w Europie do skutku ze wzgl´du na bariery prawne. Dlatego w ramach prezydencji zostanà
podj´te prace w celu stworzenia tzw. 28. systemu
prawnego, który u∏atwi∏by zawieranie umów sprzeda˝y na rynku wewn´trznym, m.in. poprzez uproszczenie potencjalnych transakcji internetowych 500
milionom obywateli UE.
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Pomnik euro przypomina, o co tak najbardziej w Unii chodzi. Czeka na Polsk´?

W ramach reformy rynku wewn´trznego polska
prezydencja chce zajàç si´ tak˝e – uwaga! – poprawà sytuacji ma∏ych i Êrednich przedsi´biorstw,
w tym zw∏aszcza kwestià ich dost´pu do kapita∏u.
Ma∏e i Êrednie firmy sà kluczowe dla wzrostu gospodarczego Europy, gdy˝ tworzà ok 60% PKB oraz
generujà prawie 70% miejsc pracy. Dlatego polska
prezydencja b´dzie wspieraç inicjatywy Komisji Europejskiej w zakresie u∏atwiania dost´pu do rynków
kapita∏owych oraz funduszy wysokiego ryzyka,
a tak˝e wsparcia MÂP na rynkach krajów trzecich.
W czasie prezydencji b´dziemy tak˝e dà˝yli do finalizacji prac nad stworzeniem systemu patentowego,
taniego i ∏atwo dost´pnego dla europejskich przedsi´biorców. Brak europejskiego patentu jest zbyt
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kosztowny dla naszych gospodarek, dlatego nale˝y
t´ spraw´ szybko zakoƒczyç. Polska b´dzie te˝
wspieraç przygotowany przez Komisj´ Europejskà
pakiet zmian w unijnych dyrektywach rynkowych
– „Single Market Act”. Nasz kraj zorganizuje równie˝ wa˝ne wydarzenie wspierajàce rozwój rynku
wewn´trznego – Forum Rynku Wewn´trznego, czyli
Single Market Forum (SIMFO).

„Bezpieczna Europa – ˝ywnoÊç, energia,
obronnoÊç”
Has∏o Bezpiecznej Europy obejmuje wiele dziedzin. Po pierwsze, Europa musi zwi´kszyç swoje
bezpieczeƒstwo makroekonomiczne. Wzmocnienie
zarzàdzania gospodarczego w Unii Europejskiej b´-

dzie podstawowym zadaniem
polskiej prezydencji w obszarze gospodarczym i finansowym. Prezydencja b´dzie
wspieraç dzia∏ania i propozycje s∏u˝àce poprawie regulacji
i nadzoru nad rynkami finansowymi, jak równie˝ opracowaniu zasad zarzàdzania kryzysowego (chodzi o zabezpieczenie rynków finansowych
przed negatywnymi skutkami
kryzysów i utrzymanie ich stabilnoÊci).
Niezb´dnym
krokiem
w kierunku wzmocnienia „Bezpiecznej Europy” jest – zdaniem polskiego rzàdu – stworzenie zr´bów zewn´trznej polityki energetycznej Unii Europejskiej. Polska uwa˝a, ˝e potrzebne jest wypracowanie
rozwiàzaƒ, które takà polityk´
wzmocnià. Nasz rzàd jest
przekonany, ˝e pozycja Unii
wobec g∏ównych producentów, konsumentów i paƒstw
tranzytowych surowców energetycznych mo˝e byç zdecydowanie silniejsza, jeÊli podejmie si´ aktywne dzia∏ania
pozwalajàce na sprawniejsze
funkcjonowanie UE w mi´dzynarodowym Êrodowisku energetycznym, co w konsekwencji powinno si´ prze∏o˝yç
na znaczne oszcz´dnoÊci
i lepsze warunki do rozwoju
gospodarczego.
Rzàd uwa˝a te˝, ˝e innym
sposobem zwi´kszenia bezpieczeƒstwa Europy jest reforma Wspólnej Polityki Rolnej,
efektywnie wykorzystujàcej
Êrodki unijne. Wzmocniona WPR powinna utrzymywaç
orientacj´ na rynek, uwzgl´dniaç dobra publiczne,
w tym bezpieczeƒstwo ˝ywnoÊciowe oraz wielofunkcyjny rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich.
Istotnym elementem w ramach reformy WPR b´dà
zw∏aszcza rozstrzygni´cia dotyczàce dop∏at bezpoÊrednich i wsparcia rozwoju obszarów wiejskich.
„Bezpieczna Europa” oznacza tak˝e bezpieczeƒstwo
jej granic. W trakcie naszej prezydencji b´dziemy
dà˝yç te˝ do zakoƒczenia prac nad zmianà rozporzàdzenia o Frontex (Europejskiej Agencji Zarzàdzania
Wspó∏pracà Operacyjnà na Granicach Zewn´trznych
Paƒstw Cz∏onkowskich Unii Europejskiej). Chodzi
o to, aby Frontex efektywniej wspiera∏ paƒstwa
cz∏onkowskie w sytuacjach kryzysowych, np. takich,
jak doÊwiadczane obecnie w zwiàzku z wydarzenia-
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mi w Afryce Pó∏nocnej i na Bliskim Wschodzie.
Istotnym elementem polskiego przewodnictwa
w Radzie UE b´dà te˝ starania o wzmocnienie zdolnoÊci wojskowych i cywilnych UE. Prezydencja b´dzie wspieraç dzia∏ania na rzecz utrwalania bezpoÊredniego dialogu Unii Europejskiej z NATO.

„Europa korzystajàca z otwartoÊci”
Polska w trakcie prezydencji b´dzie wspieraç
unijnà polityk´ zagranicznà i bezpieczeƒstwa, która
ma s∏u˝yç wzmocnieniu pozycji UE na arenie mi´dzynarodowej. Nasz kraj b´dzie dzia∏a∏ na rzecz poszerzania strefy wartoÊci i regulacji europejskich,
m.in. poprzez dalsze rozszerzanie Unii i rozwój
wspó∏pracy z paƒstwami sàsiedzkimi. Dzi´ki budowie stref wolnego handlu z paƒstwami Partnerstwa
Wschodniego, powinno dojÊç do powi´kszenia
strefy obj´tej zasadami i regulacjami unijnymi.
Z kolei kontynuowanie procesu rozszerzenia UE
sprawi, ˝e rynek wewn´trzny powi´kszy si´ o miliony kolejnych konsumentów.
W Êwietle ostatnich wydarzeƒ w Tunezji, Egipcie, Libii, a tak˝e w innych krajach Po∏udniowego
Sàsiedztwa, polska prezydencja b´dzie zabiegaç
o wspó∏prac´ opartà na partnerstwie, koncentrujàcà
si´ na wspieraniu demokratycznej transformacji,
budowie nowoczesnych struktur paƒstwowych (bazujàcych na reformach konstytucyjnych) oraz
na wzmocnieniu sektora sàdownictwa i walce z korupcjà. W dziedzinie budowy spo∏eczeƒstwa obywatelskiego istotne b´dzie wsparcie UE w ramach
ochrony podstawowych wolnoÊci oraz wzmocnienia
mechanizmów zapobiegania przeÊladowaƒ mniejszoÊci, w tym chrzeÊcijan. Równoleg∏ym obszarem
wsparcia b´dzie pobudzanie wzrostu i rozwoju gospodarczego oraz tworzenie nowych miejsc pracy,
a tak˝e pog∏´bianie relacji handlowych i u∏atwianie
ruchu osobowego dla okreÊlonych grup spo∏ecznych.
Rolà polskiej prezydencji b´dzie tak˝e dbanie
o to, by Europa nie straci∏a z oczu swoich wschodnich sàsiadów. Wykorzystujàc swà prezydencj´,
Polska b´dzie dà˝y∏a do tego, by w ramach Partnerstwa Wschodniego post´powa∏ proces zawierania
umów stowarzyszeniowych i tworzenia stref wolnego handlu (chodzi zw∏aszcza o finalizacj´ lub znaczàcy post´p w negocjacjach z Ukrainà i Mo∏dawià). Polska prezydencja chce równie˝ post´pu
w negocjacjach na temat liberalizacji wizowej. Mamy nadziej´, ˝e kluczowe decyzje polityczne w tym
kierunku zapadnà na wrzeÊniowym Szczycie Partnerstwa Wschodniego z udzia∏em szefów paƒstw
oraz rzàdów wszystkich paƒstw cz∏onkowskich
i partnerskich. W przypadku Bia∏orusi celem Unii
jest zach´cenie tego paƒstwa do wspó∏pracy z Zachodem, jednak pod warunkiem respektowania
przez ten kraj podstawowych zasad demokracji
i praw cz∏owieka.
Polska pragnie w ramach prezydencji osiàgnàç
tak˝e post´p w realizacji idei rozszerzenia. Dlatego
istotnym celem polskiego przewodnictwa w Radzie
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UE b´dzie finalizacja negocjacji akcesyjnych
z Chorwacjà i podpisanie z nià Traktatu Akcesyjnego. B´dziemy te˝ wykorzystywaç wszystkie okolicznoÊci sprzyjajàce kontynuowaniu negocjacji akcesyjnych z Turcjà. Zadbamy o znaczny post´p w negocjacjach akcesyjnych Islandii, b´dziemy wspieraç europejskie aspiracje paƒstw Ba∏kanów Zachodnich. Rzàd ma te˝ nadziej´, ˝e uda si´ ustanowiç
nowe ramy wspó∏pracy mi´dzy UE a Rosjà. Chodzi
o wspieranie dzia∏aƒ s∏u˝àcych podpisaniu nowego
porozumienia z Rosjà oraz rozwijanie unijno-rosyjskiego Partnerstwa na rzecz Modernizacji.
W dziedzinie wspólnej polityki handlowej najistotniejszà sprawà dla naszej prezydencji b´dzie
kontynuacja obecnej rundy wielostronnych negocjacji handlowych w ramach Âwiatowej Organizacji
Handlu (tzw. Rundy Doha). Obok kolejnych kroków
na rzecz liberalizacji handlu (likwidacja barier celnych), dyskutowane sà tam kwestie dotyczàce m.in.
subsydiowania rolnictwa, prawa patentowego, regulacji antydumpingowych oraz ochrony w∏asnoÊci intelektualnej.

Przykre niespodzianki
Program programem, a ju˝ na samym poczàtku
polskà prezydencj´ spotka∏o kilka niespodzianek,
na które trzeba b´dzie zareagowaç. Na czo∏o wysuwajà si´ próby odwrotu od Schengen. Sprawa niby
znana: uciekinierzy z Afryki, terroryÊci, nielegalni
imigranci itd. Gorzej, ˝e paskudna sprawa wybuch∏a
na naszej granicy z Niemcami, przy udziale z∏odziei
z Polski i burmistrza z Guben, który domaga si´
przywrócenia kontroli na granicy. Nie tylko wstyd,
ale – co gorsza – woda na m∏yn przeciwników traktatu z Schengen.
Wspó∏gra z tym, niestety, wystàpienie eurodeputowanego z Holandii, Barry’ego Madlenera
z populistycznej Partii WolnoÊci Geerta Wildera.
– Nie chcemy rumuƒskich ˝ebraków i bezrobotnych
Polaków w Holandii, nie chcemy europejskich podatków, nie chcemy Turcji w Europie – grzmia∏
po przemówieniu premiera Donalda Tuska w Parlamencie Europejskim 4 lipca, zbierajàc wprawdzie
doÊç skàpe, ale g∏oÊne oklaski. Na wystàpienia Tadeusza Rydzyka czy Zbigniewa Ziobry spuÊçmy
zas∏on´ mi∏osierdzia; ich zresztà w Europie nikt powa˝ny nie bierze powa˝nie.
Natomiast troch´ bezsensownie wpakowaliÊmy
si´ w prób´ udzia∏u w naradzie ministrów finansów
ze strefy euro, dotyczàcej problemów tej waluty,
zw∏aszcza w greckim kontekÊcie. Minister Jacek
Rostowski bardzo chcia∏ w owym spotkaniu uczestniczyç, powo∏ujàc si´ na alibi w postaci prezydencji Polski, zosta∏ jednak skarcony, bo albo si´ nale˝y do eurolandu, albo nie, ze wszystkimi tego konsekwencjami.
Powsta∏ te˝ problem agencji ratingowych, którym najbardziej liczàce si´ paƒstwa zarzucajà nadmiar pychy i próby sterowania upad∏oÊciami nawet
ca∏ych paƒstw. „Kartel agencji, który zmierza do likwidacji strefy euro, zostanie rozbity” – postraszy∏a

Viviane Reding, wiceprzewodniczàca Komisji Europejskiej. „Nie mo˝na oceniaç kraju w taki sam
sposób, jak spó∏ki” – denerwowa∏ si´ Michel Barnier, unijny komisarz ds. rynku wewn´trznego i zapowiedzia∏, ˝e poprosi polski rzàd, by wprowadzi∏
do porzàdku dziennego spraw´ zakazu oceny d∏ugu
krajów ratowanych przez Europejski Fundusz Stabilizacyjny, czemu jednak przeciwny jest minister Rostowski.

Co po prezydencji?
Za pi´ç miesi´cy w najpopularniejszych tytu∏ach i programach polskiej prasy, radia i telewizji
pojawià si´ pytania „w imieniu milionów”: Co konkretnego nam ta prezydencja da∏a? Dlaczego Polska
nie zlikwidowa∏a Nord Streamu, bo przecie˝ mog∏a?
Dlaczego nie za∏atwi∏a przyj´cia Gruzji do Unii
(i przy okazji do NATO), bo przecie˝ mog∏a? Dlaczego w Brukseli i Moskwie nie stoi pomnik Smoleƒska, bo przecie˝ powinien? Takich pytaƒ pojawià si´
setki, a im g∏upszy pytajàcy, tym g∏upsze pytanie.
Niestety, màdrzy pytajàcy nigdy nie znajdà si´
w przewadze, a to na mocy zmodyfikowanego prawa
Kopernika o z∏ym i dobrym pieniàdzu/monecie, odnoszàcego si´ zresztà do wszystkich krajów.
Generalnie, odpowiedzieç mo˝na ju˝ dzisiaj:
prezydencja ˝adnych wyczekiwanych rewelacji, ˝adnych nag∏ych zwrotów nie przyniesie. Zawsze jednak mo˝e si´ przydarzyç coÊ dobrego, co na d∏ugo
pozwoli zapami´taç naszà prezydencj´. Albo coÊ
spektakularnie z∏ego, o czym jako paƒstwo prezydencyjne szybko wolelibyÊmy zapomnieç. Najpewniej w ca∏ej, niech b´dzie ˝e krasie, ujawni si´ unijna codziennoÊç, raczej bezbarwna, pozbawiona fajerwerków (te mogliÊmy oglàdaç w nocy z 1 na 2
lipca) rutyna.
A mo˝e Polska upomni si´ o Uni´ Dwudziestu
Siedmiu Wspania∏ych, ka˝dego o w∏asnych, lecz
i wspólnych aspiracjach? Przypomni wielki projekt
Ojców Za∏o˝ycieli: Adenauera, de Gasperiego,
Monneta, Schumana i innych? Wygarnie Unii kilka
gorzkich s∏ów na temat wolnoÊci, solidarnoÊci, koniecznoÊci poznania i zrozumienia innego. W∏aÊnie,
„Inny” to osobnik rodem z Ryszarda KapuÊciƒskiego, a ten bywa znany w Unii nie gorzej ni˝ Kubica
(Robert). Nie widzia∏em jednak ani nie s∏ysza∏em
o wykorzystaniu dwóch panów K. do celów prezydencji, choç by∏em w jej poczàtkach w Berlinie,
Brukseli i Luksemburgu. A pierwsza z brzegu Hildegarda ani pierwszy z brzegu Jean poj´cia o Tusku
ani o Kaczyƒskim nie majà, szcz´Êliwcy!
OczywiÊcie, gdyby cele prezydencji da∏o si´
przedstawiç w formie testu, mo˝na by na koniec
podsumowaç wyniki. Niestety lub na szcz´Êcie, nie
wszystkie skomplikowane relacje mi´dzynarodowe,
czy to polityczne, czy gospodarcze, dajà si´ do tego sprowadziç. Polsce wst´p do prezydencji chyba
si´ uda∏, ale – odpukaç! – pozosta∏o jeszcze pi´ç
miesi´cy.
Piotr Ambroziewicz
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Niebezpieczny precedens

A gdzie regu∏a
uzasadnionych oczekiwaƒ?
Koƒczy∏ si´ rok 1988. Sejm uchwali∏
dwie ustawy, które by∏y wst´pem
do zrewolucjonizowania polskiej gospodarki: o dzia∏alnoÊci gospodarczej
oraz o dzia∏alnoÊci gospodarczej
z udzia∏em podmiotów zagranicznych.
roga do rozwoju przedsi´biorczoÊci, zarówno
krajowej, jak i zagranicznej, zosta∏a otwarta.
Kilka miesi´cy póêniej powsta∏a pierwsza organizacja przedsi´biorców, IP-HIZ, wówczas z akcentem polonijnym w nazwie. Skupiajàc w swym gronie
dziesiàtki przedsi´biorców o polskich korzeniach,
pomagajàc im, tudzie˝ rozpowszechniajàc wÊród innych potencjalnych inwestorów ich sukcesy, zach´ca∏a przedsi´biorców z zachodniej Europy i USA
do inwestowania w Polsce.
Strumyk inwestycji, leniwie sàczàcy si´ w latach
osiemdziesiàtych, powoli zamienia∏ si´ w du˝y strumieƒ, by w kolejnych latach urosnàç do rozmiarów
wielkiej rzeki nap∏ywu inwestycji zagranicznych,
o wartoÊci rz´du kilkunastu miliardów euro rocznie.
Powstawa∏y nowe zak∏ady produkcyjne i us∏ugowe,
wraz z inwestycjami pojawia∏y si´ nowe technologie,
przybywa∏o miejsc pracy, ros∏o zapotrzebowanie
na pracowników o wysokich kwalifikacjach. Do inwestowania w Polsce zach´ca∏y przedsi´biorców z wielu krajów: du˝y rynek, ni˝sze koszty pracy w porównaniu z krajami rozwini´tymi gospodarczo, stopniowe
u∏atwienia w dzia∏alnoÊci gospodarczej. Przyciàga∏y
tworzone i wcià˝ rozszerzane terytorialnie specjalne
strefy ekonomiczne, zapewniajàce inwestorom liczne
u∏atwienia oraz ulgi w poczàtkowym okresie dzia∏alnoÊci.
Du˝y wp∏yw na rosnàcà pozycj´ i opini´ kraju,
w którym warto inwestowaç, mia∏ akces do Unii Europejskiej oraz wejÊcie do strefy Schengen. Znikni´cie barier granicznych, wspólny w Unii gospodarczy
j´zyk – stwarza∏y dodatkowà zach´t´. Poczucie stabilnoÊci, trwa∏oÊci systemu spo∏ecznej gospodarki
rynkowej opartej na wolnoÊci dzia∏alnoÊci gospodarczej, zapewnia∏a uchwalona Konstytucja RP. Systematycznie umacnia∏a si´ pozycja Polski w rankingu
krajów sprzyjajàcych przedsi´biorczoÊci.
Nie obywa∏o si´ bez komplikacji, przeszkód hamujàcych przedsi´biorczoÊç, nawet cofni´ç w kszta∏towaniu wolnoÊci gospodarczej. Przez lata pokutowa-
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∏y Êlady starych nawyków gospodarki nakazowej,
przywiàzania do zakazów i nakazów w∏aÊnie oraz reglamentacji. Do legend mo˝na zapisaç wieloletnie
boje o „jedno okienko”, bo do obiecywanego fina∏u
wcià˝ daleko. Ka˝dy z dzia∏ajàcych w Polsce przedsi´biorców mo˝e, wyrwany ze snu, przedstawiç list´
„grzechów” przeciw przedsi´biorczoÊci.

Precedens dotyczy zasad systemu
Tym razem jednak pojawi∏o si´ niebezpieczeƒstwo
o ca∏kiem innej skali, niebezpieczeƒstwo oznaczajàce w istocie rzeczy prób´ zmiany zasad funkcjonujàcego systemu spo∏ecznej gospodarki rynkowej, co
jest przecie˝ jednym z fundamentów Konstytucji RP.
Sprawa z pozoru mo˝e wydawaç si´ b∏aha, dotyczy
bowiem tylko jednej, choç istotnej z punktu widzenia
wygody mieszkaƒców, ich bud˝etu, ochrony Êrodowiska, bran˝y us∏ugowej. Jest nià problem wynikajàcy z „tak zwanej” nowelizacji ustawy o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach. Niech˝e jednak nie
uspokaja nas fakt, ˝e sprawa dotyczy Êmieci. „Tylko”
czy „zaledwie” Êmieci. Niebezpieczeƒstwo wynika
z faktu jeszcze innego, znacznie donioÊlejszego: oto
podstawowe zasady, na jakich opiera∏o si´ dotychczas funkcjonowanie bran˝y, zosta∏y jednym aktem
prawnym ca∏kowicie zmienione. Miejsce sprywatyzowanej gospodarki odpadami komunalnymi zast´puje
rekomunalizacja, czyli monopol gmin po∏àczony
z wyw∏aszczeniem przedsi´biorców i wdra˝aniem
systemu dysfunkcjonalnego dla mieszkaƒców spó∏-

dzielni i wspólnot mieszkaniowych. Powstajà dwie
monopolistyczne sfery, zastrze˝one wy∏àcznie dla
gmin – utrzymanie czystoÊci oraz zagospodarowanie
wytworzonych odpadów komunalnych.
W tym momencie muszà g∏oÊno zabrzmieç
dzwonki alarmowe. JeÊli bowiem mo˝na tak postàpiç
w odniesieniu do tej akurat bran˝y gospodarki, to có˝
stoi na przeszkodzie powtórce podobnej operacji wobec innej bran˝y? Droga ju˝ przecie˝ zosta∏a przetarta! Tymczasem ka˝dy z∏y precedens, ka˝dy wy∏om
w – konstytucyjnej przecie˝ – budowli wolnorynkowej gospodarki mo˝e byç niebezpieczny. Zw∏aszcza
gdy dotyczy podstawowych zasad systemu.
Skutki precedensu mo˝emy (oby nie!) ewentualnie odczuç w przysz∏oÊci. Tak˝e skutki podwa˝enia przekonania w Êwiecie biznesu o trwa∏oÊci
systemu gospodarki rynkowej. Ale ju˝ obecnie,
po przyj´ciu przez Sejm i po poprawkach Senatu,
ustawy z 13 maja 2011 r. oraz podpisaniu nowelizacji przez Prezydenta RP, podwa˝ona zosta∏a
obowiàzujàca w cywilizowanym Êwiecie zasada
„uzasadnionych oczekiwaƒ” przedsi´biorców
i poszanowania prawa. Jest to zasada, dzi´ki której przedsi´biorcy mogà z zaufaniem ponosiç ryzyko dzia∏ania gospodarczego.

Ostro˝noÊç potencjalnych inwestorów
Nie ogranicza ona suwerennego uprawnienia paƒstwa do kszta∏towania porzàdku prawnego zgodnie
z potrzebami, czyli tak˝e do zmiany przepisów, jeÊli
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jest to spo∏ecznie, gospodarczo uzasadnione. Bez radoÊci, ale z pokorà przyj´li przedsi´biorcy w Polsce
nie tak dawne ustawowe podniesienie stawek podatku VAT. Taka zmiana i im podobne, mieszczà si´
w ramach zasady uzasadnionych oczekiwaƒ. Czym
innym jest jednak radykalna, rzecz mo˝na rewolucyjna, zmiana zasad systemu, dokonana wspomnianà
nowelizacjà. Zasady funkcjonowania tzw. bran˝y
Êmieciowej, okreÊlone przez ustaw´ o utrzymaniu
czystoÊci i porzàdku w gminach z 1996 r. zosta∏y
zmienione w 2005 r. celem wdro˝enia do regulacji
dyrektyw Wspólnot Europejskich. Nasze prawo krajowe zosta∏o zharmonizowane z prawem unijnym
i dzia∏ajàcy w owej bran˝y przedsi´biorcy dostosowali si´ do tych wymogów. Ukszta∏towa∏a si´ praktyka funkcjonowania gospodarki odpadami. Dzia∏ajàce
w bran˝y przedsi´biorstwa inwestowa∏y w Êrodki
transportu oraz instalacje do zagospodarowania odpadów (sortownie, zak∏ady paliw alternatywnych
etc.). Otrzyma∏y nowe, 10-letnie zezwolenia na bazie
zaostrzonych przepisów.
Tegoroczna nowelizacja dokonuje zmiany zasad
systemu o 180 stopni. Przedsi´biorca, który mia∏
pe∏ne prawo oczekiwaç, ˝e funkcjonujàcy prawie
od 20 lat system ma wszelkie cechy trwa∏oÊci i b´dzie dzia∏a∏ na tych samych zasadach, staje nagle
w obliczu faktycznego wyw∏aszczenia: niewa˝noÊci
posiadanych zezwoleƒ i zawartych umów, zb´dnoÊci
inwestycji, które stanà si´ tylko obcià˝eniem. To
przestaje byç sprawà jednej tylko bran˝y. Rozpatrujàc
zaÊ zgodnoÊç nowelizacji z przepisami konstytucji,
mo˝na uzasadniç naruszenie przez najwy˝sze w∏adze
paƒstwa jej zasad co do wolnoÊci gospodarczej, spo∏ecznej gospodarki rynkowej, praw nabytych i ochrony tzw. interesów w toku.
W momencie podpisania aktu przez Prezydenta RP klamka zapad∏a. Nowelizacja sta∏a si´ prawem, które trzeba uszanowaç i przestrzegaç: dura lex sed lex. Spokojnie poczekajmy na praktyczne efekty nowelizacji: dla mieszkaƒców, przedsi´biorców, gmin.
Tym niemniej, nasuwa si´ czysto praktyczne,
a dla rozwoju gospodarki polskiej wa˝kie pytanie:
jaki b´dzie wp∏yw naruszenia zasad konstytucyjnych, w tym regu∏y uzasadnionych oczekiwaƒ oraz
zaufania obywateli do paƒstwa prawa – na zainteresowanie inwestorów zagranicznych wejÊciem,
z kapita∏em, na polski rynek? IP-HIZ od chwili swojego powstania walczy konsekwentnie o przyciàgni´cie do kraju jak najszerszego grona zagranicznych inwestorów, widzàc w tym jeden z najskuteczniejszych
sposobów na gospodarczy rozwój Polski. I g∏ównie
z tego w∏aÊnie powodu bierze si´ zainteresowanie
Izby nowelizacjà z maja 2011 i jej skutkami wykraczajàcymi poza interesy bran˝y i poza granice kraju.

Ma∏o by∏o k∏opotów z Eureco?
Skutki nowelizacji mogà bowiem mieç wymiar nie
tylko krajowy, ∏àcznie ze stratami spowodowanymi
ostro˝noÊcià zagranicznego kapita∏u co do inwestowania w Polsce. Jak wykazali niezale˝ni eksperci,
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realizacja nowych przepisów mo˝e naruszyç kilka
traktatów mi´dzynarodowych, konkretnie z RFN,
Hiszpanià, Francjà i Wielkà Brytanià w zakresie
zobowiàzaƒ do niewyw∏aszczania inwestycji bez
odszkodowania oraz do sprawiedliwego i równego
traktowania. S∏owem, grozi dochodzenie odszkodowaƒ przed sàdami arbitra˝owymi.
Przez dziesi´ç lat trwa∏ spór z Eureco, wynik∏y
z niefortunnego, nieprzemyÊlanego zobowiàzania
do przekazania kolejnego pakietu akcji, zapewniajàcego wi´kszoÊç w∏adztwa w najwi´kszej, bardzo dochodowej polskiej firmie ubezpieczeniowej. Spór
wiele kosztowa∏ polskich podatników, zarówno z powodu kosztów negocjacji i procesów, jak te˝ „odst´pnego” dla Eureco w zamian za polubowne za∏atwienie sprawy. StraciliÊmy na tym jednak nie tylko
du˝e pieniàdze. Na reputacji paƒstwa wiarygodnego
pojawi∏a si´ plamka. Taka lub podobna sytuacja mo˝e si´ teraz powtórzyç. A˝ dziw, ˝e przed uchwaleniem ustawy minister Jacek Rostowski g∏oÊno nie
zaprotestowa∏: „nie staç nas na p∏acenie odszkodowaƒ!”
Trudno przewidzieç wszystkie komplikacje, wywo∏ane nowelizacjà. Trudno prorokowaç, jak si´
do niej odniesie Trybuna∏ Konstytucyjny, mo˝na bowiem przewidywaç, ˝e ta sprawa trafi na jego wokand´. Nie sposób dok∏adnie wyliczyç kosztów spo∏eczno-gospodarczych, obcià˝ajàcych mieszkaƒców
i podatników.
U˝y∏em uprzednio okreÊlenia: „tak zwana” nowelizacja. Nie bez przyczyny. Jest bowiem ten akt prawny wyjàtkowym owocem niechlujnej legislacji. Ustawa, którà nowelizowano, zawiera∏a 15 artyku∏ów, nowela doda∏a 52 nowe artyku∏y. Proporcje zosta∏y diametralnie odwrócone, w kàt posz∏a tzw. zasada przyzwoitej legislacji i dostatecznej okreÊlonoÊci.
A. D.

Plus minus osiemdziesiàt
Wyniki badaƒ przeprowadzonych przez Ministerstwo Ârodowiska wskazujà, ˝e ponad 80% Polaków popiera przej´cie obowiàzku odbioru i zagospodarowania Êmieci przez samorzàdy, wskutek
czego wiceminister MÂ, Andrzej Kraszewski,
wywiesza tryumfalnà flag´ na swoich okopach.
Bardzo to pi´knie, tyle ˝e z badaƒ przeprowadzonych przez TNS Pentor wynika, ˝e 75% badanych
mieszkaƒców Polski (w tym 65% z domów jednorodzinnych) woli dotychczasowy system pobierania op∏at.
Dwie trzecie badanych jest zdania, ˝e firmy zajmujàce si´ zbieraniem i wywozem Êmieci przestrzega prawa. 97% respondentów pozytywnie
ocenia terminowoÊç, a 92% – kompleksowoÊç
Êwiadczenia „us∏ug Êmieciowych”.
W Warszawie zaledwie 7% badanych popiera nowà ustaw´ Êmieciowà, 74% woli starà i nie ˝yczy
sobie zmian, pozostali nie majà zdania.

Biznesowi
partnerzy
gmin
Coraz wi´cej og∏oszeƒ gminnych
samorzàdów o poszukiwaniu biznesowego partnera w realizacji inwestycji pojawia si´ na ∏amach Biuletynu Zamówieƒ Publicznych oraz
w Dzienniku Urz´dowym UE.

rywatni partnerzy sà poszukiwani bàdê
w formule koncesji na roboty budowlane
lub us∏ugi, bàdê w formule partnerstwa
publiczno-prywatnego. W tym ostatnim wypadku
w trybie wyboru koncesjonariusza lub w trybie
prawa o zamówieniach publicznych.
Zainteresowanie samorzàdów dotyczy zarówno du˝ych inwestycji, jak te˝ mniej skomplikowanych i wymagajàcych mniejszych nak∏adów finansowych. Jednym z najwi´kszych i znanych
dzi´ki nag∏oÊnieniu przez media, jest projekt rewitalizacji dworca PKP w Sopocie wraz z zagospodarowaniem terenów przyleg∏ych. WartoÊç
prac przy remoncie dworca oraz budowie hotelu
i wielopoziomowego parkingu przekracza 200
mln z∏. Najwi´cej projektów spoÊród du˝ych
miast ma Kraków, mniej Poznaƒ, ¸ódê, Warszawa
i Wroc∏aw. Ale w poszukiwanie prywatnych partnerów najbardziej anga˝ujà si´ mniejsze samorzàdy. Mniej zasobne gminy nie majà du˝ych
mo˝liwoÊci finansowania inwestycji – ani ze
Êrodków w∏asnych ani z kredytów.
WÊród inwestycji planowanych przez mniejsze samorzàdy przewa˝ajà przedsi´wzi´cia
z dziedziny rekreacji i sportu, zw∏aszcza baseny
oraz budowa gara˝y i parkingów.

P
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Polscy inwestorzy
sà coraz odwa˝niejsi
na rynku niemieckim
Rozmawiamy z Marianem Mazurkiem,
prezesem zarzàdu fundacji „Laetitia”.
Zauwa˝y∏em, ˝e podczas Szczytu Polska
– Niemcy odbytego w Warszawie 20 czerwca
br. reprezentowa∏ pan Fundacj´ „Laetitia”.
Skàd takie zainteresowanie sprawami mi´dzynarodowymi?

Na poczàtku pozwol´ sobie wyjaÊniç, ˝e jestem
prezesem zarzàdu oraz za∏o˝ycielem powsta∏ej
w 1998 r. wymienionej fundacji. JesteÊmy ca∏kowicie prywatnà inicjatywà dzia∏ajàca na rzecz zbli˝enia
narodów, grup etnicznych oraz ró˝nych kulturowo
spo∏ecznoÊci. Stàd nasze naturalne zainteresowanie
traktatem Polska – Niemcy w 20-lecie jego podpisania. Stanowi∏ on zwieƒczenie procesu pojednania pomi´dzy paƒstwami po tragicznych wydarzeniach II wojny Êwiatowej, którà rozp´ta∏ na nieszcz´Êcie Polski i Âwiata faszyzm hitlerowski.
Na czym polega fenomen Traktatu z 17 czerwca 1991 r. o dobrym sàsiedztwie i przyjaznej
wspó∏pracy?

Niewyobra˝alne wczeÊniej p´kni´cia w bloku
wschodnim, a nast´pnie rozpad Zwiàzku Radzieckiego, stworzy∏y niepowtarzalnà szanse dla, wydawa∏oby
si´, „przekl´tego” po∏o˝enia geopolitycznego Polski.
Otó˝ w zamian za ostateczne i definitywne potwierdzenie granicy Polski na Odrze i Nysie ¸u˝yckiej oraz
otwarcie nowego rozdzia∏u dobrosàsiedzkiej i przyjaznej wspó∏pracy, nasz kraj przyjà∏ do wiadomoÊci
i zaakceptowa∏ zjednoczenie dwóch paƒstw niemieckich, co w praktyce oznacza∏o wch∏oni´cie przez Republik´ Federalnà Niemiec by∏ej NRD.
Jednak naszej Izbie sà bliskie przede wszystkim relacje gospodarcze – jakie znaczenie mia∏
traktat dla tej sfery?

Sta∏ si´ fundamentem niespotykanego rozwoju
inwestycji niemieckich w polskà gospodark´ oraz
wymiany handlowej. JesteÊmy ca∏oÊciowo wa˝niejszym partnerem handlowym dla Niemiec ni˝ Rosja
i zajmujemy przed nià 10. miejsce z obrotami zbli˝ajàcymi si´ do 60 mld euro. Natomiast liczbowo podmioty z RFN reprezentujà w Polsce najszerszà grup´
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Adw. Jolanthe Mendt, wiceprezes Rady Fundacji „Laetitia” i Marian Mazurek podczas Szczytu Gospodarczego Polska
– Niemcy

inwestorów zagranicznych. Równie˝ polscy inwestorzy, w ostatnich latach, coraz odwa˝niej wchodzà
na rynek niemiecki. Przoduje tutaj firma cz∏onkowska
Izby – Solaris Bus & Coach oraz Orlen Deutschland.
Ta pierwsza, która wybi∏a si´ na lidera innowacyjnoÊci w tej dziedzinie, w 2010 r. dostarczy∏a na rynek
sàsiadów ponad 2000 autobusów. W Hanowerze
mieszkaƒcy je˝d˝à wy∏àcznie autobusami tej marki
– dawniej niewyobra˝alne (!).
A tak z perspektywy pragmatycznej – jakie cechy, które sà udzia∏em niemieckich inwestorów
i reprezentujàcych ich mened˝erów, wywar∏y
pozytywny wp∏yw na naszych przedsi´biorców
i sà nadal godne naÊladowania?

Przede wszystkim dyscyplina realizacyjna, konsekwencja w dzia∏aniu, transparentnoÊç i przestrzeganie zasady „complience”, odpowiedzialnoÊç, terminowoÊç w dzia∏aniu, pilnowanie bezpieczeƒstwa
finansowego firmy…
Du˝o tego, a w czym majà przewag´ nasi inwestorzy i liderzy polskich firm?

Ogólnie mówiàc, w kreatywnym podejÊciu

do przedsi´biorczoÊci, a konkretnie w podejÊciu
do rzeczywistoÊci gospodarczej, pozytywnej spekulatywnoÊci nakierowanej na poszukiwanie nowych
rozwiàzaƒ (innowacji), pewnej elastycznoÊci i otwartoÊci na rozwiàzania nierutynowe. Obrazowo, nasi koledzy z zachodu sà bardzo dobrzy w doglàdaniu „maszyny”, b´dàcej w pe∏nym ruchu (wymiana trybików,
piel´gnacja, itp.), a polscy biznesmeni cz´Êciej wpadajà na pomys∏, czy nie warto wymieniç ca∏ego fragmentu linii technologicznej. Efekt: np. firma Fakro
– Êwiatowy lider w produkcji okien dachowych przeÊcignà∏ dawno niemieckie „Roto”.
Ostatnia kwestia: co sprawia, ˝e tak dobrze rozumiemy si´ z sàsiadami w biznesie?

Wbrew pozorom wiele nas ∏àczy, przynale˝noÊç
do kultury zachodnioeuropejskiej, a obecnie te˝
do UE, zbli˝one regulacje prawa handlowego. Ma∏o
kto wie, ˝e fundamenty pomnikowego polskiego Kodeksu Handlowego z 1934 r. wzorowane by∏y na niemieckiej ustawie o spó∏ce z ograniczonà odpowiedzialnoÊcià.
Dzi´kujemy za rozmow´.
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Polak, Niemiec
– dwaj… przedsi´biorcy
Wirtschaft-Gipfel Polen-Deutschland,
czyli Szczyt Gospodarczy Polska
– Niemcy, 20 czerwca 2011 r. Oferta
wspó∏pracy. Organizatorzy: Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej i Deutsch-Polnische Industrie und Handelskammer (Polsko-Niemiecka Izba Przemys∏owo-Handlowa).
olsko-Niemiecki Szczyt Gospodarczy skupi∏
si´ przede wszystkim na inwestycjach w obu
krajach, a tak˝e na problemach i szansach
zwiàzanych z energetykà. Bardzo mocno jednak zaakcentowano element historyczny – przypominajàc
o podpisanym 20 lat temu Traktacie o przyjaznej
wspó∏pracy i dobrym sàsiedztwie pomi´dzy obydwoma krajami. Po zakoƒczeniu Szczytu, podczas którego list od Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Bronis∏awa Komorowskiego odczyta∏ Olgierd Dziekoƒski, sekretarz stanu w kancelarii prezydenta, powsta∏y tezy na wspólne posiedzenie rzàdów Polski i Niemiec, które odby∏o si´ nast´pnego dnia, we
wtorek, 21 czerwca. Ale po kolei, nie tylko o gospodarce.
Podczas Szczytu dosz∏o do wyjàtkowej uroczystoÊci: prezydent Pracodawców Rzeczypospolitej
Polskiej Andrzej Malinowski wr´czy∏ by∏emu ministrowi spraw zagranicznych Niemiec Hansowi-Dietrichowi Genscherowi „Wektora” – niezwykle presti˝owà nagrod´ Pracodawców RP. Nagroda zosta∏a
przyznana za odwa˝nà, wyprzedzajàcà epok´ wizj´,
za zbudowanie fundamentów pojednania i wzajemnych interesów obydwu paƒstw.

P

„W ostatnich 35 latach cz´sto bywa∏em w Warszawie, a okolicznoÊci wizyt by∏y bardzo ró˝ne. DziÊ
przyjecha∏em z uczuciem wielkiej wdzi´cznoÊci
– powiedzia∏ wzruszony Genscher, odbierajàc nagrod´. – Wdzi´cznoÊci, bo pami´tam polskich biskupów, którzy przebaczyli i prosili o przebaczenie.
Wdzi´cznoÊci za to, ˝e zmieni∏o si´ spojrzenie Polaków na przesz∏oÊç, wdzi´cznoÊci dla naszego sàsiada, który utorowa∏ drog´ do zjednoczenia Nie-
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G∏os zabra∏ wicepremier Waldemar Pawlak

miec, wdzi´cznoÊci dla polskiego Papie˝a i Jego
autorytetu, bez którego to by si´ nie wydarzy∏o
– powiedzia∏ w goràcym przemówieniu Genscher.
– Tego nigdy Wam nie zapomnimy, bo to otworzy∏o naszà przysz∏oÊç – doda∏ 84-letni dzisiaj, niemiecki polityk. PodkreÊli∏, ˝e nagroda „Wektora” to
tak˝e wyostrzenie znaczenia podpisanego 20 lat temu Traktatu, majàcego wymiar nie tylko polityczny,
ale i gospodarczy. – Wspó∏praca Polski i Niemiec
to gwarancja spokoju w Europie. DziÊ solidarnoÊç
Europejczyków jest niezwykle wa˝na. Polski przyk∏ad przed laty jest zach´tà dla krajów, które dziÊ
borykajà si´ z ogromnymi problemami” – zakoƒczy∏ H.-D. Genscher.

Sygnatariusze Traktatu, Hans-Dietrich Genscher
i Jan Krzysztof Bielecki, dyskutowali podczas
Szczytu o roli tego dokumentu dla relacji obu krajów.
„Nigdy nie by∏ w Niemczech czymÊ dyskusyjnym
– powiedzia∏ o Traktacie Genscher. – Wiedzia∏em, ˝e
przyjdzie taki dzieƒ, gdy nasz wielki sàsiad ze wschodu b´dzie ˝y∏ w wolnoÊci. ZrozumieliÊmy, ˝e musimy
daç Polsce ca∏kowità wolnoÊç i bezpieczeƒstwo, by
razem tworzyç nowà Europ´” – doda∏ Genscher.
A Jan Krzysztof Bielecki zastanawia∏ si´:

„Co by si´ sta∏o, gdyby tego Traktatu nie by∏o?
Mam nadziej´, ˝e nawet bez niego uda∏oby si´
stworzyç dialog mi´dzy krajami. ¸àczy∏y nas przecie˝ wspólne wartoÊci, które Polska mog∏a przywróciç po 1989 r. Traktat uÊwiadomi∏ jeszcze bardziej to, jak wa˝ne dla bezpieczeƒstwa w Europie sà
stosunki pomi´dzy naszymi krajami”.

Zdaniem mówcy podpisanie Traktatu by∏o nowym
otwarciem. By∏y premier przypomnia∏ jednoczeÊnie,
˝e w chwil´ póêniej wielu polskich pos∏ów chcia∏o
stawiaç sygnatariuszy przed Trybuna∏em Stanu
za zdrad´ narodowych interesów. Tymczasem ˝ycie
udowodni∏o, jak wiele wzajemnych obaw i l´ków by∏o
bezpodstawnych, np. tych zwiàzanych z nap∏ywem taniej si∏y roboczej z Polski. „Niemcy strasznie si´ tego
bali i dlatego wynegocjowali 7-letni okres ochronny.
DziÊ wiele niemieckich firm czeka na Polaków
z otwartymi ramionami” – przypomnia∏ J. K. Bielecki.

„Podpisanie Traktatu by∏o naprawd´ historycznym dniem – powiedzia∏a Cornelia Pieper, sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Spraw Za-
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granicznych. – Studiowa∏am w Warszawie, kiedy
powstawa∏a ‘SolidarnoÊç‘, kiedy zaczyna∏y si´
strajki. Wtedy s∏owa o obaleniu muru i zjednoczeniu Niemiec by∏y czymÊ nierealnym – powiedzia∏a
pani minister. – Ciesz´ si´, ˝e dziÊ obie gospodarki tak wspaniale ze sobà wspó∏pracujà. Stosunki
polsko-niemieckie nigdy nie by∏y tak dobre, jak teraz. Nie doszlibyÊmy do tego, gdyby nie przedsi´biorcy z obu krajów. Sympatie Polaków i Niemców
zmieni∏y si´ diametralnie na plus i to jest najlepszym dowodem, ˝e oba narody traktujà wzajemne
stosunki jako coÊ wyjàtkowego” – zakoƒczy∏a minister Pieper.

Prowadzàcy debat´ o roli Traktatu red. Krzysztof
Ziemiec podkreÊli∏ wykazanà przed 20 laty przez w∏adze obu krajów ogromnà, politycznà dalekowzrocznoÊç. Na pytanie, co zrobiç, by Europa upora∏a si´
z aktualnymi problemami gospodarczymi, J. K. Bielecki odpowiedzia∏, ˝e Polsce – choç nie jest w strefie euro – nie wolno odwracaç si´ od tych k∏opotów.
„Nie mo˝emy mówiç, ˝e nas to nie obchodzi – powiedzia∏ Bielecki. – Polska prezydencja w UE trafia
na trudny moment, ale mamy ucho do solidarnoÊci.
DoÊwiadczyliÊmy jej przed laty, dlatego wiemy, jak
jest ona wa˝na” – doda∏ Bielecki.
Hans-Dietrich Genscher powiedzia∏ natomiast
o szansie, jakà mo˝e daç wspólne posiedzenie obu
rzàdów: „To wi´cej ni˝ symboliczny akt, to dobry poczàtek jeszcze ÊciÊlejszej relacji. Takie spotkania powinny byç regu∏à”.

Zza Odry i za Odrà
W Polsce jest zarejestrowanych ponad 6 tys. firm zza
Odry, Niemcy sà drugim pod wzgl´dem inwestycji
krajem. Dlatego nic dziwnego, ˝e w∏aÊnie inwestycje
by∏y jednym z czo∏owych tematów Szczytu. S∏awomir Majman, prezes Polskiej Agencji Informacji
i Inwestycji Zagranicznych, prowadzàc panel poÊwi´cony temu zagadnieniu, przedstawi∏ wiele krzepiàcych danych o dobrej koniunkturze Niemiec, co
powinno prze∏o˝yç si´ na jeszcze wi´cej inwestycji
w Polsce i polskich sukcesów inwestycyjnych
w Niemczech.
90% niemieckich inwestorów uwa˝a, ˝e nasza
gospodarka podà˝a w dobrym kierunku. Czy dziÊ Polska jest atrakcyjna dla niemieckiego inwestora?
Obecni na Szczycie przedstawiciele niemieckiego
biznesu w Polsce stwierdzili, ˝e tak. Dlaczego? Bo jesteÊmy w UE. Poza tym chwalà polskà stabilnoÊç politycznà i ekonomicznà, a tak˝e wykszta∏conych i lojalnych pracowników.
Christian Bleiel, prezes Volkswagen Motor Polska przedstawi∏ bardzo pozytywne doÊwiadczenia dotyczàce dzia∏alnoÊci na polskim rynku. Wykwalifikowani pracownicy, specjalne strefy gospodarcze i dobre stosunki z samorzàdami; wszystko to powoduje,
˝e – jego zdaniem – inwestowanie w Polsce jest
atrakcyjne.
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Zdaniem Dagmar Linder, dyrektor zarzàdzajàcej
kierownictwa regionu Europy Ârodkowowschodniej
Deutsche Bank, Polska mo˝e si´ pochwaliç stabilnà
sytuacjà gospodarczà. „Polska znakomicie znios∏a
kryzys, Êrednie i du˝e przedsi´biorstwa majà du˝y
potencja∏ rozwoju, a wasi pracownicy sà kompetentni i znajà j´zyki obce” – wymienia∏a Linder. Z kolei
Torsten Weber, cz∏onek zarzàdu Remondis International – firmy, która przez 19 lat zaanga˝owa∏a w Polsce kapita∏ w wysokoÊci 1 mld z∏ podkreÊli∏, ˝e inwestujà w m∏odych Polaków, zatrudniajàc kadr´ bezpoÊrednio po studiach.
S∏awomir Majman przytoczy∏ równie˝ dane, z których wynika, ˝e a˝ 3/4 polskich inwestycji zagranicznych (ich wartoÊç dochodzi do miliarda euro), trafi∏o
do naszego zachodniego sàsiada. Jak si´ czujà polskie firmy w Niemczech? Czy inwestowanie za Odrà
jest trudne? „Jestem bardzo dumny, ˝e reprezentuj´
najwi´kszà polskà inwestycj´ w Niemczech – powiedzia∏ dr Józef Niedworok, prezes Orlen Deutschland.
– Prze∏amaliÊmy jeden z najwi´kszych stereotypów
mówiàcy o tym, ˝e polska firma nie mo˝e odnieÊç
sukcesu na niemieckim rynku. DziÊ mamy 3 mld euro obrotu, dajemy prac´ kilku tysiàcom pracowników.
Niemiecki urzàd skarbowy jest szcz´Êliwy, bowiem
zasilamy go ogromnymi podatkami. No i co równie
wa˝ne – niemieccy klienci bardzo nas lubià. To nie
wszystko – w najbli˝szym czasie chcemy kupiç kolejnych 200-250 stacji” – powiedzia∏ dr Niedworok.
Przyk∏adem na osiàganie w Niemczech biznesowego
sukcesu sà te˝ Azoty Tarnów. Andrzej Skolmowski,
wiceprezes zarzàdu tej firmy stwierdzi∏, ˝e obecnoÊç
u zachodniego sàsiada to po prostu realizacja biznesowej strategii. Innym przyk∏adem jest Ciech, który
w samym apogeum kryzysu finansowego kupi∏ niemieckà firm´. „Dla Niemców by∏o nie do pomyÊlenia, ˝e Polacy kupujà firm´, w której pracowali ca∏e
˝ycie. A my podnieÊliÊmy produkcj´ o 30% i z optymizmem patrzymy w przysz∏oÊç” – mówi∏ cz∏onek
zarzàdu, Artur Osuchowski.
Doskona∏ym przyk∏adem polskich inwestycji
w Niemczech jest równie˝ firma Solaris Bus & Coach, reprezentowana na szczycie przez prezes zarzàdu, Solange Olszewskà. „Co by∏o i jest najwi´kszym
problemem w wejÊciu na niemiecki rynek? Trzeba
wygraç przetarg, a to wcale nie jest ∏atwe. Dlatego
musimy szukaç naszej si∏y w innowacyjnoÊci. Czy
umiemy to robiç? Na niemieckim rynku mamy 53 autobusy hybrydowe – tylu nie sprzeda∏ ˝aden niemiecki koncern w Niemczech” – pochwali∏a si´ Solange
Olszewska.
PaneliÊci wskazali tak˝e na problemy dotyczàce
inwestowania przez niemieckich przedsi´biorców
na polskim rynku. Do najwa˝niejszych nale˝à skomplikowane przepisy o prawie budowlanym i zamówieniach publicznych, a tak˝e kiepska infrastruktura.
Na zezwolenia Êrodowiskowe czeka si´ bardzo d∏ugo
– nawet i dwa lata. Torsten Weber zwróci∏ uwag´
tak˝e na projekt nowelizacji ustawy dotyczàcej gospodarowania odpadami. „Stanowi on dla nas potencjalny du˝y k∏opot, chodzi przede wszystkim o bez-

pieczeƒstwo naszych inwestycji” – powiedzia∏ przedstawiciel Remondisu.
A co niemieccy biznesmeni poprawiliby w Polsce? Prezes VW Motors Polska skupi∏ si´ na drogach
oraz prawie pracy i czasie pracy. „Przyda∏yby si´
konta czasu pracy i wi´ksza elastycznoÊç” – podpowiada∏ Christian Bleiel, któremu za to podoba si´
w Polsce zdolnoÊç do innowacji i coraz wi´ksza wydajnoÊç pracy.
Na pytanie S∏awomira Majmana, jak u∏atwiç polskim przedsi´biorcom inwestycje w Niemczech, Solange Olszewska stwierdzi∏a, ˝e nikt nie obiecywa∏
polskim biznesmenom czerwonego dywanu. PodkreÊla∏a za to ogromnà pomoc polskich instytucji,
wspierajàcych rozwój naszych firm. Z kolei Józef Niedworok ˝yczy∏by sobie odwrócenia negatywnej tendencji demograficznej, wi´kszej klarownoÊci w zakresie biopaliw oraz tego, by wi´ksza liczba Niemców
nauczy∏a si´ j´zyka polskiego. Osuchowski wskaza∏
na przeregulowanie niemieckiej gospodarki, zw∏aszcza w ochronie Êrodowiska, co przeszkadza jego firmie w rozwoju. Zebranym spodoba∏a si´ wypowiedê
Skolmowskiego, który wyrazi∏ przekonanie, i˝ niemiecka solidnoÊç po∏àczona z polskà energià da
wspania∏e rezultaty. I tak, nomen omen, przechodzimy do problematyki energetycznej.

Klimaty, pakiety…
Drugi panel, prowadzony przez prof. Waldemara
Kamrata, by∏ poÊwi´cony w∏aÊnie energetyce i przypomnia∏ wielkie ró˝nice dzielàce w tej materii oba
kraje. Strona polska, reprezentowana przez Joann´
Schmid – wiceprezes zarzàdu ds. strategii i rozwoju
Tauronu, Micha∏a Szubskiego, prezesa PGNiG oraz
Tomasza Zadrog´, prezesa PGE Polskiej Grupy Energetycznej, podkreÊla∏a zagro˝enia, jakie niesie za sobà pakiet energetyczno-klimatyczny. Zdaniem Joanny
Szmid, przyj´cie tego pakietu spowoduje 60-procentowy wzrost cen energii, co doprowadzi do obni˝enia
si´ polskiego PKB w 2020 r. o 7,5%, natomiast
w 2030 r. – a˝ o 15%. „Wzrost cen spowoduje, ˝e
przedsi´biorstwa b´dà przenosiç produkcj´ poza granice UE. Czy nas na to staç?” – pyta∏a retorycznie
Szmid. Z jej zdaniem zgodzi∏ si´ Tomasz Zadroga.
„Nie wyobra˝am sobie strzelania we w∏asnà stop´,
a to nam w∏aÊnie grozi, jeÊli zrealizujemy pakiet. Gdyby to by∏a solidarna polityka, jakoÊ byÊmy sobie poradzili, ale skoro paƒstwa uprzemys∏owione i rozwijajàce si´, takie jak USA, Indie czy Chiny nie zamierzajà tego pakietu wdro˝yç, to europejska gospodarka
przestanie byç konkurencyjna i przegra” – powiedzia∏
prezes Zadroga. Tak˝e zdaniem Micha∏a Szubskiego
pakiet b´dzie nas wiele kosztowa∏, Europa stanie si´
miejscem bardzo drogiej produkcji. Prezes PGNiG widzi jednak szans´ dla Polski, a jest nià energia gazowa. DziÊ to zaledwie 3% ca∏ej produkcji, ale…
„Wszystko przed nami, mamy Êwietlane perspektywy.
Jestem przekonany, ˝e najbli˝sze pó∏ wieku b´dzie
nale˝a∏o w∏aÊnie do gazu” – stwierdzi∏ prezes Szubski.
Podczas panelu pojawi∏a si´ tak˝e kwestia energii
atomowej. Zadroga wyraênie zaznaczy∏, ˝e mimo

INWESTOR ZAGRANICZNY – 2/2011

WIADOMOÂCI GOSPODARCZE

Widok ogólny auli podczas obrad Szczytu

awarii w Fukushimie plany jego firmy co do inwestycji w energi´ atomowà nie zmieni∏y si´ i PGE zamierza uruchomiç co najmniej dwie elektrownie. „Rozumiem sprawy bezpieczeƒstwa, ale nie mo˝emy zapomnieç o najtaƒszym êródle energii elektrycznej.
Walczmy o konkurencyjnoÊç europejskiej gospodarki, inwestujmy w czystà energi´” – apelowa∏ prezes
Zadroga, który jednoczeÊnie przypomnia∏, ˝e w Polsce a˝ 90% energii pochodzi z w´gla, a w Niemczech
zaledwie 50%. Dlatego te˝ tak wa˝na jest koncepcja
dla Europy stworzenia tzw. europejskiego miksu
elektrycznego, który polega∏by na tym, ˝e Niemcy
i Polska dostarcza∏yby energi´ z w´gla, a Francja
– z elektrowni atomowych.
Opozycyjne do tych g∏osów by∏o wystàpienie
Marcusa Rappa, prezesa zarzàdu RWE Polska.
„W Niemczech uwa˝a si´, ˝e ten pakiet to szansa,
a nie ryzyko, choç oczywiÊcie i u nas sà przedsi´biorstwa bardzo energoch∏onne. Jednak od kilku lat
mocno inwestujemy w odnawialne êród∏a energii”
– stwierdzi∏ Rapp.
„Nie powinniÊmy wywo∏ywaç paniki, nie bardzo
podoba mi si´ wizja koƒca Êwiata po przestawieniu
si´ z energetyki w´glowej – powiedzia∏ z kolei dr
Klaus-Dieter Barbknecht, cz∏onek zarzàdu ds.
sprzeda˝y gazu VNG. – Europejska gospodarka nie
straci swojej konkurencyjnoÊci. Co wi´cej, jestem
przekonany, ˝e gdy innym paƒstwom zacznie po prostu Êmierdzieç, pójdà za naszym przyk∏adem” – powiedzia∏ Barbknecht.
Zdaniem Adama Stanyera, cz∏onka zarzàdu
Gdaƒskiego Przedsi´biorstwa Energetyki Cieplnej,
niemiecka rezygnacja z atomu jest nieodwracalna.
„Musimy byç odpowiedzialni za produkty, bezpieczeƒstwo dostaw i Êrodowisko naturalne” – powiedzia∏ Stanyer. Barbknecht i Rapp podkreÊlali tak˝e
fakt, ˝e w Niemczech nie ma odpowiedniego magazynu na materia∏y promieniotwórcze. Zdaniem Rappa
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wielkie energetyczne projekty to przesz∏oÊç – powinno si´ postawiç na ma∏e, przydomowe obiekty. Prezes Zadroga odpowiedzia∏ im, ˝e nie widzi ró˝nicy
mi´dzy odpadami radioaktywnymi a sk∏adaniem CO
powstajàcym przy spalaniu w´gla. Przytoczy∏ tak˝e
przyk∏ad projektu biogazowni w ka˝dej niemieckiej
gminie – dziÊ po∏owa z nich jest nieczynna. „Nie wyobra˝am sobie energetyki zeroemisyjnej bez energetyki gazowej. Musimy zainwestowaç w czystà energi´, w wychwyt i przechowywanie CO2” – powiedzia∏
prezes Zadroga.

Spotkanie ministrów
Na zakoƒczenie Szczytu Gospodarczego dosz∏o
do spotkania ministrów gospodarki Polski i Niemiec
– wicepremiera Waldemara Pawlaka i wicekanclerza, dr. Philippa Röslera. „Po kryzysie okaza∏o si´, ˝e
handel mi´dzy naszymi krajami jest wi´kszy ni˝ mi´dzy Niemcami a Rosjà – powiedzia∏ Waldemar Pawlak. – To Êwiadczy o wa˝noÊci wspó∏pracy. Gratuluj´
Niemcom bardzo dobrych wyników gospodarczych,
co powinno prze∏o˝yç si´ tak˝e na dobre wyniki naszej gospodarki. Utrzymanie dobrej koniunktury europejskiej ma du˝e znaczenie dla ca∏ej Europy” – doda∏ wicepremier.
Minister Rösler przypomnia∏ fakt, ˝e Polska jest
piàtym partnerem handlowym Niemiec w Europie,
a wyprzedzajà nas tylko takie pot´gi, jak Francja,
W∏ochy, W. Brytania i Hiszpania. „Niemieccy przedsi´biorcy chwalà polskich pracowników, ich kwalifikacje i pracowitoÊç” – powiedzia∏ wicekanclerz przypominajàc, i˝ w 2009 r. Polska by∏a jedynym krajem
Unii Europejskiej ze wzrostem gospodarczym.
Wa˝nym elementem dyskusji by∏a pomoc dla
Grecji. Zdaniem Waldemara Pawlaka nale˝y pomagaç, ale to nie mo˝e byç prezent, tylko mechanizm,
który uzdrowi tamtejszà gospodark´. „Pomoc dla
Grecji jest sprawà oczywistà, ale musi byç obwaro-

wana warunkami, które trwale podniosà jej gospodark´. To problem nie z perspektywy ksi´gowego, lecz
ca∏ej gospodarki europejskiej” – podkreÊli∏ polski
minister, dodajàc, i˝ od kontroli wa˝niejsza jest
transparentnoÊç dzia∏aƒ.
Philipp Rösler tak˝e podkreÊli∏ ch´ç niesienia pomocy, ale jego zdaniem Grecy powinni pomóc sobie
sami. „Polska jest doskona∏ym przyk∏adem, jak szybko mo˝na doprowadziç gospodark´ do konkurencyjnoÊci” – powiedzia∏ wicekanclerz. Na pytanie Romana M∏odkowskiego, moderatora tej cz´Êci Szczytu,
czy greckie problemy mogà spowodowaç oddalenie
si´ obu krajów od siebie, Rösler odpowiedzia∏:
„Chcemy ustabilizowaç euro, by inne paƒstwa nie
zakazi∏y si´ greckà chorobà. Polska i Niemcy nie
oddalà si´ od siebie. Wystarczy przypomnieç, ˝e
Polska dobrowolnie przy∏àczy∏a si´ do paktu stabilizacyjnego”.
Obaj politycy uwa˝ajà, ˝e przysz∏oÊç wspó∏pracy
gospodarczej pomi´dzy Polskà i Niemcami rysuje si´
bardzo pozytywnie. „Oba kraje majà ze sobà bardzo
dobre relacje – podkreÊli∏ Waldemar Pawlak.
– W dzisiejszej, trudnej sytuacji coraz bardziej ceni
si´ partnera, który jest blisko i daje gwarancje wywiàzywania si´ z kontraktów i dostaw. Czy nie jesteÊmy
uzale˝nieni od Niemców? Nie, bo nasze gospodarcze
relacje sà ró˝norodne” – sam sobie odpowiedzia∏ wicepremier. Podobne zdanie mia∏ Philipp Rösler: „Doceniamy polskà gospodark´, jej in˝ynierów i informatyków, a tak˝e ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa.
A Pawlak podkreÊli∏ jeszcze solidnoÊç i stabilnoÊç
niemieckich rozwiàzaƒ prawnych, co powoduje, ˝e
polscy przedsi´biorcy patrzà z zazdroÊcià na niemieckich partnerów.
Delikatnym problemem, który równie˝ zosta∏ poruszony podczas spotkania obu ministrów, by∏ ewentualny, polsko-niemiecki sojusz w sprawie redukcji
emisji dwutlenku w´gla. Zdaniem Waldemara Pawla-
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Minister Westerwelle uspokaja
Interesujàce uzupe∏nienie pewnych polsko-niemieckich i europejskich kwestii gospodarczych stanowi (choç przede wszystkim traktuje o sprawach stricte politycznych) wywiad ministra spraw Zagranicznych
Republiki Federalnej Niemiec Guida Westerwellego dla „Rzeczpospolitej”, zwiàzany ze
spotkaniem rzàdów Polski i Niemiec w dwudziestà rocznicà traktatu. Przytaczamy poni˝ej jego fragmenty.

Historyczny gmach Politechniki Warszawskiej z aulà g∏ównà. Tu odbywa∏ si´ Szczyt Gospodarczy Polska – Niemcy

ka dyskusja jest potrzebna, ale rozwiàzania wymagajà
ciàg∏ej refleksji, czy te regulacje sà potrzebne i czy
nie ograniczà konkurencyjnoÊci europejskiej gospodarki. „Polska ma krytyczne zdanie na ten temat”
– podkreÊli∏ Pawlak. Rösler nie wykluczy∏ wspólnej
koalicji, równie˝ na p∏aszczyênie europejskiej, choç
z drugiej strony powiedzia∏ równie˝, ˝e pakiet klimatyczny daje szans´ bardziej proekologicznych dzia∏aƒ.
Osobnà kwestià by∏y zagro˝enia zwiàzane z wyraênym przesuni´ciem si∏y ekonomicznej w stron´ Azji,
Afryki i Ameryki Po∏udniowej. Jak utrzymaç europejskà konkurencyjnoÊç? „To nic zaskakujàcego, ˝e inne
kraje si´ rozwijajà. Bierzemy udzia∏ w globalnej konkurencyjnoÊci, musimy walczyç o swoje towary, musimy dzia∏aç jako wspólna Europa – powiedzia∏ min.
Rösler. – Silne narodowe gospodarki przek∏adajà si´
na silnà Europ´” – doda∏ minister gospodarki Niemiec. Z kolei Waldemar Pawlak zauwa˝y∏, ˝e Unia Europejska ma unikalne doÊwiadczenia zwiàzane z ró˝norodnoÊcià europejskiego rynku, co ma du˝e znaczenie, jeÊli myÊli si´ o konkurowaniu w innych regionach Êwiata, tak ró˝nych od europejskiej kultury.

Przyzwyczaili si´ do Polski
Podczas Szczytu zabrali g∏os m.in. prezydent Polsko-Niemieckiej Izby Przemys∏owo-Handlowej Piotr
Maria Âliwicki oraz Mario Ohoven, prezydent Federalnego Stowarzyszenia Gospodarczego Ârednich
Przedsi´biorstw. Âliwicki podkreÊli∏, ˝e jego organizacja stara si´ reprezentowaç interesy cz∏onków obu
krajów.

„Znalaz∏em si´ w wyjàtkowym gronie, choç by∏em i jestem jedynie odbiorà wydarzeƒ, który skorzysta∏ z historycznej okazji. Widaç skal´ zmian, jakie zasz∏y w ciàgu ostatnich 20 lat, zarówno w skali makro, jak i mikro – powiedzia∏ Âliwicki. – 20 lat
temu nie byliÊmy kandydatem do roli cudownego
dziecka Europy. Niemieccy przedsi´biorcy potrze-
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bowali czasu, by przyzwyczaiç si´ do Polski. DziÊ
nasza gospodarka musi przenieÊç ci´˝ar swojego
rozwoju z rzemios∏a na badanie i rozwój, bo tania
si∏a robocza to ju˝ przesz∏oÊç. Musimy budowaç
przewagi konkurencyjnoÊci naszej gospodarki, infrastruktura, rozbudowywanie wspólnych po∏àczeƒ
energetycznych, szersze otwarcie na partnerstwo
publiczno-prywatne – to wszystko wyzwania, jakie
czekajà nasz kraj” – zakoƒczy∏ Âliwicki.

Mario Ohoven stwierdzi∏, ˝e Europa potrzebuje
klasy Êredniej, a klasa Êrednia potrzebuje Europy.
Ma∏e i Êrednie przedsi´biorstwa ju˝ od lat 90. szuka∏y kontaktów po obu stronach Odry. „Nasz zwiàzek by∏
pionierem – organizowa∏ spotkania przedsi´biorców,
a w Pracodawcach RP znaleêliÊmy oddanego przyjaciela” – przypomnia∏ Ohoven. PodkreÊli∏ znaczenie
Polski, która poza Chinami jest jedynym krajem,
w którym Federalne Stowarzyszenie Gospodarcze
Ârednich Przedsi´biorstw ma trzy przedstawicielstwa. „Na poczàtku by∏y pewne obawy, w 2004 r.
w czarnych barwach malowano najazd polskich pracowników. My nigdy nie przy∏àczyliÊmy si´ do tego
chóru. DziÊ ci sami panikarze na gwa∏t potrzebujà pomocy z Polski – powiedzia∏ Ohoven. PodkreÊli∏ tak˝e
ogromny potencja∏, jaki ma polska gospodarka. Przytoczy∏ dane z których wynika, ˝e prawie 90% niemieckich przedsi´biorców ponownie zainwestowa∏oby w Polsce. To pokazuje, jak dobry klimat panuje
w stosunkach mi´dzy obydwoma krajami.
Z kolei w swoim przemówieniu Prezes Federacji
Przemys∏u Niemieckiego, prof. dr in˝. Hans-Peter
Keitel stwierdzi∏, ˝e oba kraje sà skazane na siebie
i zarazem mogà na sobie polegaç. „Potrzebujemy
Polski i jej krytycznie konstruktywnych ocen dotyczàcych m.in. europejskiej polityki gospodarczej”
– powiedzia∏ Keitel, podkreÊlajàc przy tym rol´ Polski w jej zbli˝ajàcej si´ prezydencji w Unii Europejskiej.
5

Jerzy Haszczyƒski pyta: Stosunkom polsko-niemieckim niewàtpliwie zaszkodzi∏ gazociàg
Nord Stream, którego budow´ Rosja z Niemcami podj´∏y, nie baczàc na interesy Polski. Polska podkreÊla, ˝e rurociàg utrudni rozwój portu
w ÂwinoujÊciu, bo nie pozwoli na pog∏´bienie
najkorzystniejszego toru wodnego. Sprawa jest
w sàdzie. Czy nie mo˝e byç jednak rozstrzygni´ta przez polityków? Czy rzàd niemiecki nie
mo˝e zagwarantowaç, ˝e polskie obawy si´ nie
spe∏nià?
Guido Westerwelle: W przesz∏oÊci omawialiÊmy to zagadnienie obszernie i, z mojego punktu
widzenia, znaleêliÊmy stosowne wyjÊcie. Problem
g∏´bokoÊci z naszego punktu widzenia zosta∏ zadowalajàco rozwiàzany: przy zachodnim podejÊciu
do portów w ÂwinoujÊciu i Szczecinie, Nord Stream obieca∏, ˝e g∏´biej wkopie rurociàg. OdnoÊnie
do portu pó∏nocnego na∏o˝ono na inwestora
– udzielajàc mu zezwolenia – nast´pujàcy warunek: jeÊli w przysz∏oÊci wystàpià udokumentowane utrudnienia w ˝egludze, zezwolenie w tym
punkcie b´dzie zweryfikowane. Obecnie nie ma
utrudnieƒ. Statki o zanurzeniu wynoszàcym 15 m
i tak nie mogà p∏ywaç na tym obszarze ze wzgl´du na naturalnà g∏´bokoÊç [wody w Ba∏tyku
– przyp. „IZ”]. (…)
Czy kryzys w niektórych krajach strefy euro,
od Grecji po Portugali´, nie zniech´ci Niemiec
do wspólnej waluty, i do pog∏´biania wspó∏pracy w UE?
Wprost przeciwnie. Podj´liÊmy znaczàce decyzje, by w d∏ugiej perspektywie zapewniç przysz∏oÊç i stabilnoÊç waluty euro. SolidarnoÊç i solidnoÊç polityki finansowej sà dwiema stronami
tego samego medalu, czyli zaanga˝owania
wszystkich na rzecz wspólnej przysz∏oÊci Europy.
UchwaliliÊmy pakt stabilizacyjny cieszàcy si´ presti˝em i skutecznoÊcià.
Sta∏y parasol ochronny b´dzie od 2013 r.
chroniç wspólnà walut´ przed atakami spekulacyjnymi. Do tego czasu b´dziemy mieli rozwiàzania
mo˝liwe do zaakceptowania przez wszystkich.
Wszystkie paƒstwa strefy euro wybra∏y drog´ dyscypliny bud˝etowej i ze swej polityki bud˝etowej
rozliczajà si´ w Brukseli. Widzimy, ˝e europejski
kryzys zad∏u˝enia przyspieszy∏ proces integracji.
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Summary
This issue has been different from the previous ones; less news appears but more journalism is covered by the most up-to-date topics on the Chamber and Poland. There is a letter, written by the President R. Kusiak, issued to the Chamber’s
members and followers – printed in Polish and English.
obert Kusiak draws attention to the connection between the two anniversaries,
which were celebrated last time. The FICIC establishment was not the beginning of radical system and economic changes or a social
phenomenon. A few people became an example
for thousands of Poles of how to make business
with your own money, by hard work and knowledge. The outbreak of entrepreneurship would not
have been that spectacular without the business
activity of our inhabitants like Mr. Wejchert, Zasada, Kulczyk or Lewandowski at the beginning of
the 1990s. However, it would not have been that
visible, if the Polish-German Treaty had not been
ratified. Nowadays, it is clear that the creators had
a really visionary idea.

R

S. Romanowski (a noble activist among employers) cares about entrepreneurs” integration
and cooperation. He recalls the beneficial existence of the Entrepreneurship Council and tells
why it was removed from existence. The Council
represented the entire environment vis-?-vis the
governmental power. In effect, he demands that
R. Kusiak’s initiative should be accepted in order
to equalize declarations in the important cases.
How to start? Firstly, avoid the elements; fire and
water (fire will burn away; water dries out). Secondly, spread integration over the other business
institutions which stay apart. And thirdly, consider
to the option of establishing a new economic self-government structure which is meaningful in
terms of content and had activists who represent
the common business environment.
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It would be impossible not to highlight
a spot about the 22nd Chamber’s Anniversary. Ex-members and some friends were present as
well as politicians e. g. R. Kalisz and P. Poncyliusz. The President had a speech on the assessments: „it is a paradox that many have to face
the red-tape problems which were unmanageable in the previous period and then for 20 years
nothing changed either. An example can be „the
Garbage Bill”, issued by Ministry of the Environment – the problem is to „tidy up” the businessmen instead of garbage and concentrate the efforts on the local government. The history proves
that it is a threat for business, customers and the
free market as a whole; and also a projects declaration. We feel still young – only 22 years old
– and vigorous. However, our mission has not
been accomplished yet. Too many important decisions have been made without our participation and consequently, there are too many disappointing solutions which are not „worthy” of our
acceptance. The change of that situation has been the most important high priority task
which I face together with the organization I have been elected to lead as the President.”

Moreover, there is an article on the so called,
„Garbage Bill” which has been signed by the Polish President. L. Peszek (Remondis Polska) highlights the ongoing consequences of this legislation process. In the article „Niebezpieczny precedens”, the author shows the threats from the bill

change – it affects social market system and has
been dangerous. Then a question appears: what
is the influence on the constitution, social life and
foreign investments in Poland? The Chamber is to
encourage foreign business to invest in Poland
and claims that the investments are the best way
for further development. This is the reason for the
focus on the bill from May 2011.
The problem is also about a conflict repetition, similar to the Eureco one. The independent
specialists indicated that the new law can harm
the international treaties with Germany, Spain,
France and Great Britain in the context of investments non-expropriation without compensation
and the right to equal treatment. In other words,
the case may be end up at the arbitration courts.
In the end, there is a passage about the Polish-German Economic Congress. M. Mazurek (the
Chamber’s Vice President and the head of Laetitia
foundation) took part in the congress meeting and
also chaired the event. The interview reminds us
about the importance of the close neighbourhood treaty and friendly cooperation. The treaty became instrumental in the Polish-German economic relationships. We have been a more important
business partner for Germans on the whole than
Russia and take the 10th position with the annual
turnover of 60 bln Euro. Statistically, German companies constitute the largest foreign investors”
group. Equally, the Polish players enter the German market more often in the recent years. There
is the Cambers” member at the top of investments
– Solaris and another company – Orlen Deutschland. The first one manufactured more than 2000
buses; the inhabitants of Hannover use only these
vehicles to move around which seems to be amazing. Besides, there are articles which are devoted
to the Polish Presidency in the European Union. P.
Ambroziewicz wrote a letter from Brussels about
the Union’s future.
5
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CZ¸ONKIEM IPHIZ JEST
KANCELARIA M. MAZUREK I PARTNERZY
PRAWNICZA SPÓ¸KA KOMANDYTOWA

M.MAZUREK
I PARTNERZY

®

SPECJALIZACJA*:
§ prawo handlowe
§ prawo cywilne, prawo pracy
§ ochrona Êrodowiska
§ spedycja i logistyka
§ nieruchomoÊci i budownictwo
§ s∏u˝ba zdrowia
§ zamówienia publiczne
§ partnerstwo publiczno-prywatne
*) obs∏uga klienta w j´zyku niemieckim, angielskim i rosyjskim

Kancelaria oferuje kompleksowà obs∏ug´ projektów inwestycyjnych. Z naszym udzia∏em zosta∏o
zrealizowanych na terenie ca∏ej Polski szereg wielomilionowych inwestycji, w tym z udzia∏em sektora publicznego oraz przy wykorzystaniu funduszy unijnych.
Powy˝ej od lewej: zak∏ad przerobu st∏uczki szklanej w Pile, budowa osiedla Wola Tower w Warszawie, otwarcie Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku.

M. Mazurek i Partnerzy Prawnicza Spó∏ka Komandytowa
Kancelaria w Warszawie
ul. Paƒska 73
00-834 Warszawa
tel. (≠48-22) 31 47 500
fax (+48-22) 31 47 501
kancelaria@mazurek.pl
www.mazurek.pl

Kancelaria w Poznaniu
ul. Grójecka 104
61-483 Poznaƒ
tel./fax (+48-61) 831 06 29
kancelaria.poznan@mazurek.pl

Wspó∏praca w Bonn
Anwaltskanzlei Jolanthe Mendt
R. A. Jolanthe Mendt
Habichtweg 28
53343 Wachtberg – Niederbachem bei Bonn
tel. (+49) 228-9 25 15 81
fax (+49) 228-9 25 15 82
e-mail: kanzlei@ra-mendt.de
www.ra-mendt.de

