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Summary

Na przestrzeni ostatnich lat Polska
przyzwyczaiła obserwatorów do tego, ˝e jej
gospodarka relatywnie dobrze radzi sobie na
tle innych paƒstw regionu oraz całej
Unii Europejskiej. Kryzys zastukał jednak
i do naszych drzwi.
Ni˝szy od oczekiwaƒ wzrost polskiego PKB
w III kwartale nie powinien byç zaskoczeniem,
poniewa˝ stanowi potwierdzenie
wczeÊniejszych odczytów innych wskaêników
makroekonomicznych, badaƒ nastrojów
przedsi´biorców oraz danych dotyczàcych
stopy bezrobocia.
Du˝a niepewnoÊç dotyczàca perspektyw
rozwojowych i wypłacalnoÊci niektórych
krajów strefy euro oraz samej strefy pobudza
pesymizm wÊród przedsi´biorców
i gospodarstw domowych, a w konsekwencji
zwi´ksza ostro˝noÊç w kreowaniu popytu
inwestycyjnego i konsumpcyjnego.
By móc to zmieniç, przedsi´biorcy
potrzebujà: szybszej deregulacji,
unowoczeÊnienia prawa pracy, ułatwieƒ
kredytowych, przyspieszenia reform i podj´cia
staraƒ o wejÊcie do strefy euro.

Dzi´kujàc za owocnà współprac´,
˝yczymy zdrowych, spokojnych,
pełnych serdecznych spotkaƒ
w rodzinnym gronie
Êwiàt Bo˝ego Narodzenia
a w Nowym Roku
samych dobrych wiadomoÊci,
stabilnego wzrostu, sukcesów i radoÊci.
Izba Przemysłowo-Handlowa
Inwestorów Zagranicznych w Polsce
Pracodawcy RP
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SUMMARY

Summary
In recent years, it’s been well observed that
Polish economy has been doing relatively well in
comparison to other countries in the region and
throughout the European Union. The crisis,
however, has knocked to our door.
This is the reason we dedicate so
much space to matters related to
the crisis in this issue of the magazine. We begin, however, with
optimism. The Bureau of Employers of the Republic of Poland
has once again chosen winners of
„Konfederatka” prize and „Konfederatka – Employers” Friend”
prize. Among the winners there
were all individuals and institutions recommended by the
Chamber of Industry and Commerce of Foreign Investors in Poland: dr Christine Babiak,
Poznan governor John Grabkowski and Kostrzyn-Słubice
Special Economic Zone.
This is the best proof that there
are people whose activities contribute to the development and
integration of the business community.
As it might have been expected it
failed to reach a compromise already during the first summit of
the EU council devoted to a budget for the period of years 20142020. The next occasion of
re-trial of strengths occurs at the

next summit, perhaps already in
late January and early February 2013. No matter how huge
means will be accrued to Poland
in the 2014-2020, it is certain
that this is the last such large financial envelope allocated to cohesion policy and civilizational
disparities between the old and
the new members of the EU. In
order to get prepared to distribute these funds The Employers of
the Republic of Poland designated a Platform for the European
Funds, chaired by Miroslaw
Âlachciak, a vice president of the
Employers of the Republic of Poland and the leader of Kujawsko-Pomorskie Association of
Employers and Entrepreneurs.
An important part of the October policy statement by Prime
Minister Donald Tusk was n announcement of the creation of
a company called Polish Investments (IP). Guiding principle of
the idea of it can be reduced to
one basic issue: the necessity of
using the state property and finance to set in motion and finan-
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ce huge, key Polish infrastructure investments.
We are looking at a rising, but
not only Polish, problem now.
According to the study of the International Labour Organization, nearly 75 million young
people around the world are
unemployed. This is 12.6% of
the population, in the European
Union almost 23%, in Poland – 27%, and in the last five
years, the number has been constantly growing.
We check if there is indeed
a chance for „Enter the Dragon”? It has been eight months
since last April, when during
a visit of Prime Minister Wen Jiabao in Warsaw, media reported:
„The Chinese began their offensive on the Vistula River Bank.
Thereby they raise entry leading
to Central and Eastern Europe.
Is this another step in China's
long-term strategy of „go global”?
We wonder whether traditional
Polish products have a chance to
equal the Italian pizza career?
Especially since all indications
are there to show that after the
times when the market was dominated by products similar to
one other, an era is coming in
which what most will be appreciated will be authentic and marked with individuality.
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Konfederatki
przyznane
Prezydium Pracodawców RP po raz kolejny wybrało
laureatów nagrody Konfederatki i Konfederatki – Przyjaciel
Pracodawców. WÊród nagrodzonych znalazły si´ wszystkie
osoby i instytucje rekomendowane przez Izb´ Przemysłowo-Handlowà Inwestorów Zagranicznych w Polsce: dr Krystyna
Babiak, starosta poznaƒski Jan Grabkowski oraz Kostrzyƒsko-Słubicka Specjalna Strefa Ekonomiczna.
Laureatami
corocznie
przyznawanych
Konfederatek sà
osoby, które swojà
pracà i postawà
przyczyniajà si´
do rozwoju
organizacji,
integracji jej
członków
i popularyzacji
statutowej
działalnoÊci.
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„Gdy osiem lat temu po raz pierwszy
przyznawaliÊmy Konfederatki, pragn´liÊmy nagradzaç nimi ludzi wyjàtkowych. Tych, którzy budujà presti˝ i sił´
pracodawców, cz´sto nie zdajàc sobie
sprawy z tego, jak znakomità robot´ wykonujà dla naszego Êrodowiska. ChcieliÊmy, by nagrody te stymulowały
do dalszego wysiłku, słu˝àcego rozwojowi gospodarki i dobru publicznemu – powiedział, otwierajàc gal´
wr´czenia nagród, prezydent Pracodawców RP Andrzej Malinowski. – DziÊ
z satysfakcjà mog´ powiedzieç, ˝e ten

wcale niełatwy cel – bo przecie˝ rozmaitych nagród jest w Polsce wiele – udało
si´ nam osiàgnàç. Konfederatki stały si´
presti˝owymi wyró˝nieniami, a ich laureaci cieszà si´ zasłu˝onym uznaniem
i szacunkiem” – dodał Andrzej Malinowski.
Podczas uroczystej gali statuetk´ osobiÊcie odebrał jedynie jeden z nominowanych przez Izb´, Jan Grabkowski.
Konfederatki 2012 odebrali: Stefan
Dzienniak, członek zarzàdu, ArcelorMittal Poland S. A; Piotr Grzegorczyk, prezes zarzàdu, PKS Polonus S. A.,

Z ˚YCIA IZBY
Konfederatka
– Przyjaciel
Pracodawcy to
nagroda
przyznawana
osobom prawnym
lub fizycznym,
działaczom
gospodarczym bàdê
ludziom spoza
Êrodowiska
przedsi´biorców,
którzy swojà
działalnoÊcià
przyczyniajà si´ do
rozwoju i integracji
Êrodowiska
przedsi´biorców.

Ogólnopolski Zwiàzek Pracodawców
Transportu Samochodowego; Jerzy
Karwowski, prezes zarzàdu, Centrum
Kompleksowej Rehabilitacji Sp. z o.o.;
Mieczysław Majewski, prezes zarzàdu,
Wytwórnia Sprz´tu Komunikacyjnego
„PZL – Âwidnik” S.A.; Zbigniew
Rudowicz, prezes zarzàdu, ZM
„MESTIL” Sp. z o.o. w Gorzowie Wielkopolskim; Stanisław Wyrzykowski,
prezes zarzàdu, INEX Anna Wyrzykowska; Julian Zieliƒski, prezes zarzàdu,
Elewacje S.A.
Natomiast Konfederatki – Przyjaciel
Pracodawcy odebrali:
W kategorii urz´dy i instytucje paƒstwowe: Marcin Jabłoƒski, wojewoda lubuski; Tadeusz Jarmuziewicz, sekretarz
stanu, Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej; Maciej ˚ywno, wojewoda podlaski.
W kategorii samorzàdy terytorialne:
Henryk Doering, wójt gminy Krokowa;
Jan Grabkowski, starosta poznaƒski;
Tomasz Kucharski, burmistrz dzielnicy
Praga-Południe; Włodzimierz Szordy-

kowski, dyrektor Departamentu Rozwoju Gospodarczego Urz´du Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego.
W kategorii zwiàzki zawodowe: Jan
Przywoêny, przewodniczàcy Zwiàzku
Zawodowego Kolejarzy Okr´gu Centralnego Mi´dzyzakładowej Organizacji
Zwiàzkowej Pasa˝erskich Przewozów

ChcieliÊmy, by nagrody te
stymulowały do dalszego wysiłku,
słu˝àcego rozwojowi gospodarki
i dobru publicznemu.
Regionalnych w Spółce „Koleje Mazowieckie – KM” Sp. z o.o.
W kategorii instytucje naukowe: prof.
dr hab. in˝. Jan Machowski, dyrektor
Instytutu Elektroenergetyki, Politechnika Warszawska; prof. dr hab. in˝. Antoni Szumanowski, kierownik Zakładu
Nap´dów Wieloêródłowych, Wydział
Samochodów i Maszyn Roboczych, Politechnika Warszawska.
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PRACODAWCY RP

Kanadyjsko-polski
szczyt gospodarczy

Przedsi´biorcy z obu krajów spotkali si´ po raz pierwszy
od przeszło 65 lat – podkreÊlił wag´ wydarzenia prezydent
Pracodawców RP Andrzej Malinowski.

Podczas Szczytu
doszło
do nawiàzania
wielu kontaktów,
zawarto tak˝e
wst´pne
porozumienia.
Najwi´cej
zainteresowania
wzbudzały polskie
spółki
energetyczne
i wydobywcze
– PGNiG, JSW,
KGHM, Tauron.

Inicjatorami i zarazem organizatorami
zorganizowanego w Calgary i Toronto
9-10 paêdziernika Szczytu Gospodarczego byli Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej oraz Canadian Employers Council.
Rozpoczàł go Okràgły Stół poÊwi´cony
energetyce. Urszula Pasławska z Ministerstwa Skarbu Paƒstwa przedstawiła główne cele polityki energetycznej naszego
kraju: uniezale˝nienie si´ od innych krajów (poprzez gaz łupkowy i energi´ atomowà) oraz zwi´kszenie bezpieczeƒstwa
energetycznego i konkurencyjnoÊci.
Wspomniała te˝ o inwestycjach w sektorze energetycznym, m.in. o bardzo wa˝nym dla Polski terminalu LNG
w ÂwinoujÊciu.

W gospodarce

Przedstawiciele polskiej delegacji zaprezentowali tak˝e mo˝liwoÊci inwestycyjne
w naszym kraju. – Polska to jeden z najwi´kszych rynków w Europie, a nasze poło˝enie powoduje, ˝e jesteÊmy bramà
zarówno na wschodnià Europ´, jak i dalej – na rynki azjatyckie – powiedziała
Ilona Antoniszyn-Klik, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki.
– Podj´liÊmy decyzj´ o zorganizowaniu
misji gospodarczej do Kanady nie bez powodu – kraj ten został bowiem uznany
przez Ministerstwo Gospodarki za jeden
z pi´ciu najbardziej perspektywicznych rynków dla naszego kraju – przypomniał w swoim wystàpieniu Andrzej
Malinowski.

liczmy na siebie

Zdaniem Pracodawców RP Niemcy samodzielnie nie uratujà europejskiej
gospodarki ani nie b´dà lokomotywà ciàgnàcà Polsk´.
Niemcy sà najwi´kszym partnerem handlowym Polski. Ich udział
w polskim eksporcie wynosi
26%, a w imporcie – 22%. Wzajemne obroty handlowe wyniosły
w 2011 r. 69 mld euro. JednoczeÊnie dla Niemiec nasz kraj jest zaledwie 13. partnerem handlowym. Niemieckie inwestycje
w Polsce wynoszà ponad 20 mld
euro, a polskie w Niemczech
– 1 mld euro.
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„Powy˝sze statystyki jednoznacznie wskazujà na stopieƒ zale˝noÊci
polskiej gospodarki od sytuacji
ekonomicznej po zachodniej stronie Odry. Gdy gorzej dzieje si´
w Niemczech, z kilkumiesi´cznym
opóênieniem odczuwamy to
w Polsce. Potrzebne sà wi´c: dywersyfikacja handlowa, znalezienie nowych rynków zbytu
i skierowanie uwagi przez przedsi´biorców na inne paƒstwa, nie

tylko z Unii Europejskiej. W procesie internacjonalizacji powinien
pomagaç rzàd, gdy˝ le˝y ona w interesie paƒstwa” – mówi ekspert
Pracodawców RP Piotr Wołejko.
Nale˝y te˝ rozwa˝yç szereg reform o charakterze strukturalnym: zmniejszenie długu publicznego, deregulacj´ gospodarki,
uelastycznienie prawa pracy oraz
racjonalizacj´ zatrudnienia w administracji publicznej.

PRACODAWCY RP

Media publiczne

w społeczeƒstwie demokratycznym
Granice komercjalizacji mediów publicznych, znaczenie
oÊrodków regionalnych Telewizji Polskiej oraz sytuacja
polskich mediów publicznych na tle ich europejskich
odpowiedników – to najwa˝niejsze kwestie, które zostały
poruszone podczas konferencji „Media publiczne
w społeczeƒstwie demokratycznym. Europa i Polska”.

Nale˝y jak
najszybciej podjàç
działania
zmierzajàce do
poprawy sytuacji,
b´dàcej powa˝nym
zagro˝eniem dla
stabilnego
funkcjonowania
mediów
publicznych.
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W Polsce jest około 14,3 mln odbiorników telewizyjnych (dane GUS), ale
jedynie w 4,2 mln gospodarstw domowych (na ponad 13 mln) sà one zarejestrowane. Dodatkowo tylko 1,2 mln
abonentów wnosi opłaty terminowo.
Ponad 3 mln zalega z płatnoÊciami
na kwot´ ponad 2 mld zł, co daje Êrednio 690 zł na ka˝dego dłu˝nika.
W wi´kszoÊci paƒstw Unii Europejskiej
odsetek osób uchylajàcych si´ od płacenia abonamentu nie przekracza 10%.
W Wielkiej Brytanii to 5,2%, w Czechach – 5%, w Austrii – 4%, w Niemczech – 2%.
Polskie stawki abonamentu nale˝à
do najni˝szych w Europie. W przeliczeniu na europejskà walut´ płacimy około 45 euro. W Niemczech opłata
wynosi 200 euro – niemal tyle samo co
w Wielkiej Brytanii (199 euro).

Nasz kraj ma te˝ najni˝szy wskaênik finansowania paƒstwowego wÊród europejskich mediów publicznych monitorowanych przez Europejskà Uni´
Nadawców (EBU). W przeliczeniu na
jednego mieszkaƒca w Polsce na media
publiczne przeznacza si´ 12,60 zł. Dla
porównania: na Słowacji to 22,80 zł,
na W´grzech – 41,90 zł, a w Hiszpanii – 65,60 zł. Najwi´cej pieni´dzy z bud˝etu w przeliczeniu na jednego
mieszkaƒca do mediów publicznych trafia w Norwegii – 434,50 zł. Niewiele
mniej przeznaczajà Niemcy – 381,80 zł,
Dania – 357,90 zł. Z kolei w Finlandii
kwota ta wynosi 315,90 zł, w Wielkiej
Brytanii zaÊ 302,90 zł.

Francja
Od stycznia 2009 r. programy telewizji
publicznej o zasi´gu ogólnokrajowym

PRACODAWCY RP
(Francja metropolitalna) nie nadajà reklam w godz. 20.00–6.00 (dozwolone
sà natomiast w tym czasie sponsoring
oraz tzw. reklama generyczna, tj. reklama produktów i usług pod ich nazwà
pospolità). Od 1 grudnia 2011 r.
– po całkowitym przejÊciu na nadawanie cyfrowe – planowane było wycofanie reklam w godz. 6.00–20.00, ale
termin ten przesuni´to na 2016 r. Utrat´ wpływów reklamowych zobowiàzano si´ pokrywaç wpływami z bud˝etu
w ramach wieloletnich wzajemnych zobowiàzaƒ mi´dzy paƒstwem a France
Televisions.
Głównym fundamentem bud˝etów mediów publicznych Francji stała si´ corocznie rewaloryzowana i powszechna
opłata audiowizualna. Ponadto ustawà
z 5 marca 2009 r. ustanowiono dwa rodzaje podatku, które majà zrekompensowaç wydatki zwiàzane z likwidacjà
reklamy w telewizji publicznej. Podatek
audiowizualny przewiduje pobór
– w zale˝noÊci od dochodów – 1,5
lub 3% wpływów reklamowych pochodzàcych od najwi´kszych nadawców
komercyjnych oraz 0,9% obrotów operatorów telekomunikacyjnych. Parlament został ustawowo zobligowany
do powołania komitetu monitorujàcego wdra˝anie reformy finansowania telewizji publicznej, która ma oceniaç
adekwatnoÊç przyznawanych pieni´dzy
w stosunku do realizowanej misji publicznej.

Słowacja
Od 2013 r. abonament na Słowacji
przestanie istnieç, a media publiczne
b´dà finansowane ze słowackiego bud˝etu, corocznie otrzymujàc 0,142%
narodowego PKB. Prace nad nowà
ustawà o abonamencie trwały od

2006 r. Wówczas około 33% obywateli
zobowiàzanych do płacenia abonamentu uchylało si´ od tego obowiàzku. Dlatego 1 kwietnia 2008 r. wprowadzono
ustaw´, na podstawie której opłat´ abonamentowà połàczono z rachunkiem
za elektrycznoÊç (podobne, ale mniej
radykalne rozwiàzanie, czyli system
identyfikacji abonentów przez firmy
energetyczne, wprowadzono wczeÊniej
w Czechach). Zwolnione z płacenia zostały gospodarstwa domowe, w których mieszka osoba niepełnosprawna,
a emeryci oraz gospodarstwa domowe
z niskimi dochodami płacà połow´
abonamentu. W przypadku przedsi´biorstw, wielkoÊç abonamentu uzale˝niono od liczby osób w nich zatrudnionych. Na podstawie wspomnianych
przepisów, nadawcy publiczni powołali
spółk´ odpowiedzialnà za zbieranie
abonamentu. W nowej ustawie zwi´kszono wysokoÊç abonamentu do ok. 54
euro rocznie. Dodatkowo słowacka telewizja otrzymuje dofinansowanie z bud˝etu i korzysta z reklam.

Najpilniejszym
zadaniem
powinno byç
podniesienie
poziomu
ÊciàgalnoÊci
abonamentu
radiowo-telewizyjnego
i nowelizacja
ustawy
o opłatach
abonamentowych
oraz ustawy
o radiofonii
i telewizji.

Finlandia
W Finlandii od poczàtku 2013 r. b´dzie
obowiàzywaç nowa forma opłaty radiowo-telewizyjnej. Zamiast dotychczasowego, istniejàcego od 80 lat
abonamentu, zostanie wprowadzony
powszechny podatek progresywny. Jego stawka b´dzie ni˝sza ni˝ obecnie
obowiàzujàca (252 euro) i wyniesie,
w zale˝noÊci od dochodów podatnika,
od 50 do 140 euro dla gospodarstwa
domowego. Wy˝sze stawki przewidziano dla firm. Jak wynika z wyników badaƒ opinii społecznej, t´ form´ opłaty
radiowo-telewizyjnej akceptuje 62%
Finów. 29% jest przeciwnych, pozostali
5
nie majà na ten temat zdania.
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Platforma

ds. funduszy europejskich

Przed partnerami społecznymi stoi ogromna
odpowiedzialnoÊç zwiàzana ze stworzeniem systemu
dystrybucji funduszy europejskich na lata 2014-2020 oraz
zamkni´ciem obecnej perspektywy na lata 2007-2013. Aby
sprostaç tym wyzwaniom, Pracodawcy RP powołali Platform´
ds. Funduszy Europejskich, na której czele stanàł Mirosław
Âlachciak, wiceprezydent Pracodawców RP.
Powodem, dla
którego
stworzyliÊmy
Platform´, jest
skala wyzwaƒ
stojàcych
przed naszà
gospodarkà,
a wi´c w ogromnej
mierze przed
przedsi´biorcami
i organizacjà
reprezentujàcà ich
interesy
– powiedział
prezydent
Pracodawców RP
Andrzej Malinowski.
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„Planujàc przyszłà perspektyw´ finansowà współpracujemy z organizacjami pracodawców i tylko wraz z partnerami
społecznymi jesteÊmy w stanie zaprogramowaç ten system optymalnie, dlatego
z wielkim uznaniem przyjmuj´ paƒstwa
inicjatyw´” – powiedział Paweł Orłowski,
podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego. PodkreÊlił, ˝e w nowej perspektywie finansowej ok. 60%
Êrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, jak i Europejskiego
Funduszu Społecznego ma byç zarzàdzane przez regiony, dlatego muszà one udowodniç, ˝e osiàgnà zaplanowane cele
rozwojowe. „Mamy ÊwiadomoÊç tego, ˝e
kołdra zawsze b´dzie za krótka, dlatego
musimy koncentrowaç si´ na projektach
dajàcych po pierwsze najwi´kszà wartoÊç
dodanà, po drugie – najlepsze perspektywy na przyszłoÊç. Ârodki europejskie zainwestujemy tak, by maksymalnie
wykorzystaç specyficzne potencjały poszczególnych terytoriów” – zadeklarował.
Głównymi celami MRR w nowej perspektywie finansowej sà konkurencyjnoÊç,
innowacyjnoÊç, przedsi´biorczoÊç, badania i rozwój w powiàzaniu z przedsi´biorczoÊcià oraz efektywnoÊç energetyczna (m.in. odnawialne êródła energii),
a tak˝e realizacja wa˝nych inwestycji infrastrukturalnych (równie˝ drogowych)
oraz edukacja na wszystkich poziomach,

walka z ubóstwem i wykluczeniem, zapewnianie dost´pu do usług na obszarach,
gdzie jest on gorszy ni˝ gdzie indziej, inwestowanie w popraw´ funkcjonowania
paƒstwa, w tym zwi´kszenie efektywnoÊci administracji publicznej.
Orłowski przedstawił harmonogram
wdra˝ania strategii oraz stan prac nad dokumentami na nowà perspektyw´. „Rozpocz´liÊmy konsultacje regionalne Zało˝eƒ Umowy Partnerstwa, zbieramy te˝
opinie innych partnerów i do koƒca marca przedstawimy projekt umowy do akceptacji Rady Ministrów” – powiedział.
„Gratuluj´ pomysłu stworzenia Platformy, to idealny czas na jej powołanie – powiedziała Bo˝ena Lubliƒska-Kasprzak,
prezes PARP. – Unijne fundusze sà Êrodkiem do realizacji naszego głównego celu, jakim jest rozwój przedsi´biorczoÊci
i szeroko poj´tej innowacyjnoÊci” – dodała.
Celami Platformy jest m.in. działalnoÊç
doradcza w zakresie funduszy europejskich dla administracji rzàdowej, konsultowanie dokumentów programowych dla
obu perspektyw finansowych oraz wypracowywanie stanowisk, analiz i ekspertyz. Dodatkowo Platforma b´dzie przygotowywaç w imieniu Pracodawców RP
rekomendacje w sprawach zwiàzanych
z systemem dystrybucji funduszy europejskich.
5

PRACODAWCY RP

„Nie”

dla Jednolitego Patentu Europejskiego

Pracodawcy RP ostrzegajà przed negatywnymi konsekwencjami, jakie
b´dzie miało dla rodzimych przedsi´biorców przystàpienie Polski do umowy
o Jednolitym Patencie Europejskim (JPE).
Obecnie ochron´ praw patentowych w Unii Europejskiej mo˝na zastrzec za pomocà patentów
krajowych lub patentu europejskiego, wydawanego przez Europejski Urzàd Patentowy w Monachium (EPO) w jednym
z trzech j´zyków (angielskim,
francuskim lub niemieckim). Jednak wiele paƒstw (w tym Polska)
wymaga od właÊciciela patentu
przedstawienia tłumaczenia patentu europejskiego na j´zyk
urz´dowy, który obowiàzuje
w paƒstwie uprawomocniajàcym.
W jednolitym systemie patentowym nie b´dzie koniecznoÊci do-

konywania tłumaczeƒ na j´zyki
narodowe paƒstw. „Proponowany system utrudni dost´p do
zgłoszeƒ patentowych tym pod-

dów nie zgłaszajà patentów, ale
muszà Êledziç zgłoszenia patentowe, aby nie naruszyç praw innych przedsi´biorców.

Nowy system oka˝e si´ korzystniejszy dla du˝ych
koncernów oraz dla podmiotów z paƒstw
europejskich, które sà liderami innowacyjnoÊci.
miotom, dla których j´zyk procedury zgłoszeniowej nie jest
j´zykiem narodowym” – ostrzega Anna Woênica, ekspert organizacji. B´dzie on równie˝
barierà w działalnoÊci przedsi´biorców, którzy z ró˝nych powo-

Polska delegacja

„Gdy w Polsce zacznà automatycznie obowiàzywaç patenty rejestrowane w paƒstwach, które sà
liderami innowacyjnoÊci w Europie, ryzyko ich naruszenia przez
polskich przedsi´biorców znacznie wzroÊnie” – mówi Woênica.

na posiedzeniu BIAC

Podczas niemal wszystkich punktów 64. spotkania plenarnego Komitetu ds.
Polityki w zakresie Informacji, Komputerów i Komunikacji BIAC rozmawiano
o przeciwdziałaniu negatywnym skutkom kryzysu gospodarczego.
W spotkaniu udział wzi´ła polska
delegacja z wiceprezydentem Pracodawców RP Tomaszem Misiakiem oraz Markiem Grabowskim,
dyrektorem rozwoju sprzeda˝y
i obsługi klientów Orange Polska.
Dyskutujàc o rozwoju i mierzeniu
wzrostu e-gospodarki, cyberbezpieczeƒstwie czy rozwoju usług
ICT dla społeczeƒstwa (np. e-zdrowie), zastanawiano si´
nad ich implikacjami dla powrotu

europejskiej i Êwiatowej gospodarki na Êcie˝k´ wzrostu czy przeciwdziałania bezrobociu.
Najciekawsze dyskusje wzbudził
temat big data analytics, czyli analizy du˝ych, ró˝norodnych, szybko zmieniajàcych si´ zbiorów
danych, mogàcych stanowiç innowacyjnà wartoÊç dodanà dla nowoczesnego biznesu. Wykorzystanie big data pozwala m.in.
na tworzenie spersonalizowanych

kampanii i ofert marketingowych
na podstawie analizy historii zakupów u˝ytkownika, jego zachowaƒ w sieci, itd. Jest to mo˝liwe
na skutek przetwarzania danych
dost´pnych w Internecie czy wewnàtrzfirmowych
systemach
CRM i ERP. Stwarza to ogromny
potencjał biznesowy, lecz z drugiej
strony oznacza istotne wyzwania
zwiàzane z ochronà danych u˝ytkowników.

11

WIADOMOÂCI GOSPODARCZE
Niezale˝nie
od ostatecznej
wysokoÊci
Êrodków unijnych,
b´dzie to ostatnia
tak wielka transza
pomocy
na dokoƒczenie
cywilizacyjnych
i innowacyjnych
zmian,
rozpocz´tych
dzi´ki akcesji.

Po szczycie szczyt
Mo˝na si´ było tego spodziewaç – mówili 23 listopada
nawet najwi´ksi optymiÊci po cichu liczàcy na kompromis
bud˝etowy ju˝ podczas pierwszego szczytu Rady Unii
poÊwi´conemu bud˝etowi na lata 2014-2020. Nadzieje
nadziejami, ale teraz do uzyskania kompromisu potrzebny
b´dzie kolejny szczyt, byç mo˝e ju˝ na przełomie stycznia
i lutego 2013.
JeÊli i wtedy do zgody w gronie „27”
nie dojdzie pozostanie albo kolejne
spotkanie szefów paƒstw, albo prowi-

Angela Merkel grała nie tyle o bud˝et, ile o przyszłoÊç samej
Unii, o jej jednoÊç.

zorium bud˝etowe. To drugie rozwiàzanie oznacza w praktyce postawienie
pod znakiem zapytania tak˝e (a mo˝e
zwłaszcza) mo˝liwoÊç realizacji długofalowych inwestycji z programów

Ju˝ trzeba myÊleç o zapewnieniu
samorzàdom mo˝liwoÊci tworzenia puli
Êrodków własnych, niezb´dnych dla
realizacji projektów wspieranych przez
unijnà pomoc.
spójnoÊci, co dotkliwie uderzyłoby
w kraje doganiajàce tzw. starà unijnà
czołówk´, w tym w Polsk´.
Mo˝na jednak optymistycznie przewidywaç, ˝e a˝ tak êle nie b´dzie – i sà
po temu realne przesłanki. Premier Da-
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vid Cameron, wbrew wczeÊniejszym
obawom, przyjechał na szczyt bez zamiaru skorzystania z prawa weta.
W trakcie spotkaƒ posługiwał si´ co
prawda ostrà retorykà o koniecznoÊci
ci´ç (skoro ka˝de paƒstwo tnie, niech to
robi te˝ Unia), ale w koƒcu, po niewielkich poprawkach autorstwa przewodniczàcego Rady Unii Hermana Van
Rompuy`a, zamiast o wczeÊniejszych
250 mld euro, mowa była ju˝ tylko o 60
mld. Cameron wrócił do Londynu jako
twardy negocjator, który bronił wyspiarskiego przywileju rabatu wpłat
do bud˝etu UE (udzielonego znacznie
wczeÊniej, w zamian za przystàpienie
W. Brytanii do Unii) i nieust´pliwie ˝àdał dalszego zmniejszenia bud˝etu.
Paradoksalnie, po ugłaskaniu najbardziej zajadłych krytyków Unii we własnych szeregach, ta pozycja wroga
umiarkowanego mo˝e mu ułatwiç zaj´cie bardziej ugodowego stanowiska
podczas nast´pnego szczytu bud˝etowego. Zwłaszcza, ˝e w sukurs przyszła
mu niespodziewanie kanclerz Angela
Merkel, popierajàc ˝àdania dalszych
oszcz´dnoÊci, choç w znacznie mniejszym zakresie.

Niemiecka wolta
Stanowisko pani kanclerz zaskoczyło
wiele delegacji, w tym i polskà. Jak bo-
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wiem wytłumaczyç jej nagłà spolegliwoÊç wobec stanowiska brytyjskiego?
Sadz´, ˝e wyjaÊnienia nale˝y szukaç
nie tyle w wewn´trznych niemieckich
problemach okresu przedwyborczego,
ile w ch´ci wzmocnienia pozycji angielskiego premiera w jego własnym
kraju. Niemcy obawiajà si´ bowiem
pogł´biania izolacji Wielkiej Brytanii
w Unii, a nawet jej wyjÊcia z UE, bo
i takie zagro˝enie istnieje. Angela Merkel grała tu nie tyle o bud˝et, ile
o przyszłoÊç samej Unii, o jej jednoÊç.
Premier Donald Tusk wrócił ze szczytu
z umiarkowanym optymizmem, uzasadnionym stwierdzeniem szczytowego
komunikatu, w myÊl którego dalsze
prace nad siedmioletnim bud˝etem nie
spowodujà kolejnych ograniczeƒ
w funduszu spójnoÊci i Êrodkach na
wspólnà polityk´ rolnà. Co to naprawd´ oznacza – przekonamy si´ dopiero
w momencie uzgodnienia bud˝etu.

Tamtej Unii ju˝ nie ma
Unii, do jakiej wst´powaliÊmy w 2005
roku, praktycznie ju˝ nie ma. Na naszych oczach trwa jej rekonstrukcja.
Coraz wyraêniej wyodr´bnia si´ grupa
euro. Ze „starych” członków Unii wyłamujà si´ Wielka Brytania i Szwecja,
przy czym ich pozycja ró˝ni si´ diametralnie od np. sytuacji Polski.
Szwecja wspiera wa˝niejsze działania
Unii, natomiast wstrzymuje si´ od akcesu do pogł´bionej integracji.
Przypadek Wielkiej Brytanii jest zaÊ
wyjàtkowy: połowa wymiany handlowej jest zwiàzana z Europà, ale równoczeÊnie jej interesy sà bardziej
globalne, a wielostronne zwiàzki
z USA oczywiste. Według aktualnych
ocen, na wyjÊciu Londynu straciłaby
Unia, ale w jeszcze wi´kszym stopniu

Premier David Cameron przyjechał na szczyt bez zamiaru
skorzystania z prawa weta.

Wielka Brytania. Stàd wysiłki Camerona, by mimo eurosceptycznego nastawienia ponad połowy rodaków, nie
zrywaç istniejàcych wi´zów.

Ostatnia taka transza
W nowym okresie warunki korzystania z unijnych Êrodków b´dà jednak,

Trzeba znaleêç si´ w tej nowej,
prawdziwej Wspólnocie, z funkcjonujàcà
unià bankowà, ze wspólnym bud˝etem,
z ujednoliconà politykà gospodarczà.
W Unii zmierzajàcej do integracji.
to ju˝ wiadomo, zaostrzone. Niepokoi
zwłaszcza perspektywa zmian w finansowaniu projektów. Konieczne mo˝e
byç stworzenie programów pomocy
i ułatwieƒ dla przedsi´biorców, którzy
wraz z naukowcami b´dà w ogromnym stopniu ze Êrodków unijnych korzystaç. Ju˝ trzeba myÊleç o zapewnieniu samorzàdom mo˝liwoÊci
tworzenia puli Êrodków własnych, niezb´dnych dla realizacji projektów
wspieranych przez unijnà pomoc. Niezb´dna mo˝e te˝ byç reforma funkcjonowania systemu kredytowego.

Wa˝niejsze nawet
od wysokoÊci sum,
z których dane nam
b´dzie korzystaç, staje
si´ przygotowanie
do ich pełnego
wykorzystania. Mamy
pod tym wzgl´dem
spore, na ogół dobre
doÊwiadczenia, co
przyznajà bezstronnie
władze unijne.

a.d.
Fot. KPRM
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Exposé bez ideologii
Pierwsze exposé premiera Donalda Tuska, to z roku 2007,
trwało 4 godziny. Drugie, z 2011, o połow´ krócej. Najnowsze,
z paêdziernika 2012, znów było niemal o połow´ krótsze. Bez
˝adnej szkody dla całoÊci, z po˝ytkiem dla konkretów.

Donald Tusk
zapowiedział
walk´
z przedłu˝ajàcym
si´ kryzysem
na frontach:
inwestycyjnym
oraz rodzinnym.
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Premier Tusk wyraênie opowiedział si´
po stronie zwolenników szukania ratunku przed kryzysem na drodze o˝ywienia inwestycyjnego, nie zaÊ duszenia
wydatków. Dzi´ki temu chciałby
zmniejszyç – lub przynajmniej zahamowaç – rosnàce powoli, lecz nieubłaganie bezrobocie, a jednoczeÊnie dokoƒczyç ju˝ rozpocz´te (tak˝e w zwiàzku z Euro 2012), zaawansowane inwestycje, po czym rozpoczàç i poprowadziç nowe.

Inwestycje
Program si´ga roku 2020, a wi´c znacznie wykracza poza bie˝àcà kadencj´
parlamentu. Jak zapowiedział premier,
w tym czasie wartoÊç wszystkich krajowych inwestycji ma wynieÊç 700-800

mld zł. Na pytanie skàd wziàç wymienione w exposé 700-800 mld, pada odpowiedê: trzeba powołaç spółk´
Inwestycje Polskie (o spółce piszemy na
str. 16-17).
Na czoło zapowiedzianych przedsi´wzi´ç wysuwajà si´ inwestycje w dziedzinie energetyki: do 2020 roku ich
wartoÊç ma wynieÊç 60 mld zł. Zbudowane zostanà m.in. magazyny gazu
ziemnego, połàczenie energetyczne Polska – Litwa oraz terminal naftowy
w Gdaƒsku.
10 miliardów mniej – ale ju˝ do roku 2016 – majà pochłonàç inwestycje
zwiàzane z wydobyciem gazu łupkowego, w tym trzy kopalnie.
Premier deklaruje równie˝ kontynuacj´
budowy autostrad i dróg krajowych

WIADOMOÂCI GOSPODARCZE
oraz modernizacji kolei. Na razie konkretne plany si´gajà 2015 roku.
Jeszcze w bie˝àcym roku ma zostaç ogłoszony przetarg na obwodnic´ Poznania, w przyszłym
na odcinek autostrady A1 Tuszyn – Pyrzowice, na obwodnic´ Marek (pod Warszawà), na
dokoƒczenie trasy S7 z Gdaƒska
do Warszawy i na tras´ S19 Rzeszów – Lublin. Przewidziany
łàczny koszt programu (do
2015 r.): 43 mld zł. Na modernizacj´ kolei ma pójÊç 30 mld.
Ale najwi´cej pieni´dzy, bo
a˝ 100 mld zł, premier chce
przeznaczyç na inwestycje
w bezpieczeƒstwo wojskowo-strategiczne Polski, zwłaszcza
w budow´ systemu obrony powietrznej, w tym przeciwrakietowej. Takich pieni´dzy zapewne nie uda si´ wydaç do roku 2015.
W sferze bezpieczeƒstwa wewn´trznego miliard złotych
(2013-2015) przeznaczony ma
byç na budow´ lub modernizacj´ komend policji oraz standaryzacj´ ich wyposa˝enia.
Obiecujàco zabrzmiała obietnica solidniejszych inwestycji w nauk´. Premier na samà jej infrastruktur´ zapowiada 10 mld zł.
I wreszcie walka o jak najwy˝sze
dla Polski, „satysfakcjonujàce
minimum” w unijnym bud˝ecie
na lata 2014-2020.

Rodzina chroniona
Dotychczasowe prorodzinne
przedsi´wzi´cia rzàdów – bo nie
tylko rzàdu Donalda Tuska – nie

nale˝ały do najbardziej udanych.
Były albo przedmiotem drwin,
jak osławione becikowe, albo êle
pomyÊlane i êle realizowane, jak
koƒczàcy si´ właÊnie, bez sukcesu, mieszkaniowy program „Rodzina na swoim”.
Teraz akcenty si´ zmieniły. Priorytetem ma byç „ochrona
wskaêników demograficznych”,
zwłaszcza dzi´ki wydłu˝eniu

Pozostałe
deklaracje
Z innych propozycji zawartych
w exposé Donalda Tuska trzeba
wymieniç: premiowanie urz´dów pracy za efektywnoÊç zamiast za skrupulatnoÊç w wydawaniu pieni´dzy na nic nikomu niedajàce szkolenia; pozostawienie w spokoju (od ZUS)
umów popularnie zwanych

Premier wyraênie opowiedział si´ po stronie
zwolenników szukania ratunku przed kryzysem
na drodze o˝ywienia inwestycyjnego, nie zaÊ
duszenia wydatków.
urlopu macierzyƒskiego do pełnego roku. Rodzice b´dà mogli
sami wybieraç, czy chcà otrzymywaç 100% wynagrodzenia
przy półrocznym urlopie, czy
wolà 80% przy urlopie rocznym. Jak si´ okazało, ten projekt
nie trafił do przekonania ani
pracodawcom, ani nawet pracobiorcom.
Szkoda, bo zamysł sam w sobie
słuszny, ale raczej z gatunku
„na lepsze czasy”, gdy bezrobocie b´dzie mniejsze, o prac´ łatwiej i mo˝na podj´ç ryzyko
nawet jej chwilowej utraty po
wykorzystanym urlopie.
Do prorodzinnego pakietu trzeba te˝ wpisaç dodatkowe 320
mln zł na przedszkola w 2013 r.,
wy˝szà o 50 mln dotacj´ na
˝łobki, jak równie˝ wspomniane
ju˝ przy inwestycjach – ułatwiajàce nauczanie – 10 mld na infrastruktur´ naukowà w latach
2012-2015.

Êmieciowymi; przyj´cie nowego
prawa upadłoÊciowego; deregulacja i usprawnienie pracy sàdów gospodarczych, utworzenie
centrum sàdownictwa gospodarczego; przygotowanie nowego kodeksu budowlanego;
uelastycznienie czasu pracy i wydłu˝enie okresu rozliczeniowego czasu pracy do 12 miesi´cy
(to wyjÊcie naprzeciw postulatom pracodawców, w tym Pracodawców RP, ale słyszymy
o tym od lat); skuteczniejsze
zwalczanie nadu˝yç w ubezpieczeniach społecznych, w tym
ucieczek przed zusowskimi
składkami przez najlepiej zarabiajàcych; wprowadzenie zmian
w VAT (o małej rewolucji w tym
podatku piszemy osobno,
na str. 26). Problemów i zadaƒ,
nie brakuje. Oby nie zabrakło
równie˝ pieni´dzy i... czasu.
P. A.
Fot. KPRM
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Dobre, bo paƒstwowe?
Wa˝nym elementem paêdziernikowego exposé premiera
Donalda Tuska była zapowiedê utworzenia spółki o nazwie
Inwestycje Polskie (IP). Wokół tej idei powstał cały program,
w którym rol´ koła zamachowego ma graç działajàcy pod egidà
Ministerstwa Skarbu Bank Gospodarstwa Krajowego.
MyÊl przewodnià pomysłu mo˝na
sprowadziç do jednej, podstawowej
kwestii: nale˝y wykorzystaç paƒstwowy (jeszcze paƒstwowy…) majàtek
do rozkr´cenia i finansowania wielkich
inwestycji infrastrukturalnych, kluczowych dla Polski, przynajmniej z punktu widzenia rzàdu. Zało˝ony cel to
tak˝e podtrzymanie na wysokim poziomie inwestycji publicznych w sytuacji,
gdy „siadły” projekty zwiàzane z Euro 2012, a kryzys w Unii Europejskiej
byç mo˝e zmniejszy strumieƒ pieni´dzy
obficie dotychczas płynàcych z Brukseli. Co jest zało˝eniem słusznym, przynajmniej w Êwietle fiaska niedawnego
unijnego szczytu.

„Polskie” z prywatnymi
Premier Donald
Tusk stwierdził,
˝e Inwestycje
Polskie majà byç
dêwignià
na rzecz
inwestycji
i kredytowania
polskiej
gospodarki.
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Do 2014 r. spółka ma dysponowaç kapitałem w wysokoÊci 40 mld zł, a jej
mo˝liwoÊci inwestycyjne do roku 2018
mogà si´gnàç nawet 90 mld. OczywiÊcie, musi powstaç pytanie, skàd wziàç
takie pieniàdze? Premier Tusk, minister
skarbu Mikołaj Budzanowski i minister
finansów Jacek Rostowski odpowiadajà: z wniesionych do IP spółek Skarbu
Paƒstwa oraz nale˝àcych wcià˝ do niego tzw. resztówek w spółkach nie
do koƒca sprywatyzowanych. To by jednak dawało ok. 10 mld, tak wi´c do 40
daleko. Brakujàce 30 mld ma przynieÊç
kluczowy w tym przedsi´wzi´ciu udział
Banku Gospodarstwa Krajowego.

W exposé Donald Tusk wyjaÊniał m.in.,
˝e dzi´ki wniesieniu majàtku Skarbu
Paƒstwa do nowej spółki „aktywa paƒstwowe, które dzisiaj sà pasywne, majà
zaczàç pracowaç, wià˝àc przy okazji kapitał prywatny”. Aby tego kapitału nie
odstraszyç, podkreÊlił, ˝e w ˝adnym
przypadku nie wchodzi w gr´ finansowanie inwestycji nierentownych, ani nawet niepewnych pod tym wzgl´dem,
lecz jedynie majàcych przynieÊç zyski
obu stronom. Czyli coÊ na kształt gwarantowanego przez paƒstwo PPP. OczywiÊcie w tle pojawiajà si´ tak˝e (utrzymywane bàdê nowe) miejsca pracy.
Inwestycje Polskie majà wspólnie z inwestorami prywatnymi zakładaç spółki
celowe do realizacji poszczególnych zadaƒ. Planuje si´ równie˝ przyciàgni´cie
unijnych instytucji finansowych, wspierajàcych inwestycje w infrastruktur´
i ekologi´, zwłaszcza Europejskiego
Banku Inwestycyjnego. Mo˝liwy byłby
te˝ udział samorzàdów, choçby w takich wspólnych przedsi´wzi´ciach jak
spalarnie Êmieci.

Dlaczego BGK?
Jak podkreÊlajà twórcy programu,
BGK jest idealnym instrumentem
do realizacji tego typu przedsi´wzi´ç,
a to z uwagi na wysokà wiarygodnoÊç
kredytowà, w ratingach okreÊlanà
na poziomie A z minusem. Taki wynik
pozwala na emitowanie obligacji
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z oprocentowaniem tylko o 0,5 punktu procentowego wy˝szym ni˝ obligacje polskiego rzàdu. Jakiekolwiek inne
rozwiàzanie byłoby mniej korzystne,
poniewa˝ oznaczałoby mniejszà wiarygodnoÊç, a tym samym wy˝szy koszt
obligacji „Inwestycji…” i w konsekwencji ich mniejszà opłacalnoÊç.
Przypomnijmy, ˝e Bank Gospodarstwa
Krajowego został powołany jeszcze
w 1924 r. w celach zbli˝onych do dzisiaj mu planowanych. W Polsce Ludowej zlikwidowany, przywrócony po
upadku ustroju. Do chwili obecnej zajmował si´ niektórymi programami rzàdowymi, jak „Rodzina na swoim”,
a tak˝e rozliczaniem unijnych funduszy.

Mieszane uczucia
Zwolennicy spółki IP, jak jej czołowy
animator, właÊnie J. K. Bielecki, wskazujà – niezale˝nie od wymienionych ju˝
korzyÊci – ˝e podobne programy nie sà
bynajmniej oryginalne i z powodzeniem stosujà je czołowe paƒstwa zachodniej Europy, a wÊród nich Niemcy,
w których Kreditanstalt für Wiederaufbau, majàcy podobne cele, wyrósł
na trzecià bankowà pot´g´ Republiki
Federalnej. Z kolei Francja powołuje
paƒstwowy Bank Inwestycji Publicznych, głównie do pomocy rodzimym
firmom, które chcà si´ rozwijaç i majà
ciekawe projekty, ale trudno im zdobyç – na godziwych warunkach – kredyty w komercyjnych (prywatnych)
bankach.
Pomysł paƒstwowej spółki inwestycyjnej ostro skrytykował prof. Leszek Balcerowicz. Stwierdził on, ˝e na dłu˝szà
met´ b´dzie to pyrrusowe zwyci´stwo,
gdy˝ pociàgnie za sobà wzrost interwencjonizmu paƒstwowego. W konsekwencji nastàpi tak zwany efekt

wypychania, co oznacza, ˝e przynajmniej cz´Êç Êrodków przeznaczonych
na kredyty nie b´dzie dost´pnych dla
prywatnych przedsi´biorców, bo zostanà zaanga˝owane w paƒstwowe przedsi´wzi´cia.
Mieszane uczucia ma prof. Stanisław
Gomułka, który zwraca uwag´, ˝e premier, mówiàc o przej´ciu przez BGK
cz´Êci udziałów w spółkach Skarbu
Paƒstwa, nie precyzował, czy b´dà one
sprzedawane, czy te˝ u˝yte jako zabezpieczenie, dzi´ki któremu bank b´dzie
po˝yczał na rynkach finansowych, by

Nie wchodzi w gr´ finansowanie
inwestycji nierentownych, lecz jedynie
majàcych przynieÊç zyski obu stronom.
z tych po˝yczonych pieni´dzy finansowaç inwestycje. JednoczeÊnie Gomułka
uwa˝a, ˝e jest to ruch w dobrym
kierunku, bo „chodzi o ograniczenie
spadku inwestycji publicznych, przy
jednoczesnym utrzymaniu celów finansów publicznych”. Sposób, w jaki zamierza si´ rozwiàzaç ten dylemat, jest
dziÊ chyba jedynym mo˝liwym i tym samym sensownym – konkluduje prof.
Gomułka.
Z kolei znany publicysta ekonomiczny
Witold Gadomski obawia si´ powrotu
do gospodarki nakazowej i jest zdania,
˝e nowa spółka stanie si´ – jak w przypadku innych nale˝àcych do Skarbu
Paƒstwa – kolejnym łupem polityków,
którzy ju˝ dziÊ ostrzà sobie naƒ z´by.
W przekonaniu Gadomskiego powstanie „moloch zarzàdzany z klucza politycznego”, co to wi´cej pieni´dzy
zmarnuje, ni˝ spo˝ytkuje z publicznà
korzyÊcià.

Do 2014 r.
spółka ma

dysponowaç
kapitałem
w wysokoÊci
40 mld złotych,
a jej mo˝liwoÊci
inwestycyjne
do roku 2018 mogà
si´gnàç nawet

90 mld.

P.A.
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Chory rynek pracy, chora edukacja

Byle nie
słomiany ogieƒ
To nie jest tylko polski problem. Jak wynika z badaƒ
Mi´dzynarodowej Organizacji Pracy, prawie 75 mln młodych
ludzi na całym Êwiecie pozostaje bez pracy. To 12,6%,
w Unii Europejskiej niemal 23%, w Polsce – 27%,
przy czym od pi´ciu lat ich liczba stale wzrasta.

Firmy wybierajà
Polsk´, poniewa˝
rynek pracy
dostarcza osoby
znajàce obce
j´zyki,
z wykształceniem
kierunkowym
finansowym
i informatycznym.
No i taƒsze, bo
gorzej opłacane
w porównaniu
z tzw. Zachodem.
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Sà w Polsce regiony, w których wi´kszoÊç
bezrobotnych, nawet 60%, to ludzie poni˝ej 34. roku ˝ycia. WÊród nich zarówno maturzyÊci nie przygotowani do
˝adnego zawodu, jak i absolwenci szkół
wy˝szych: z licencjatem, z magisterium,
znajomoÊcià obcego j´zyka i obsługi komputera.
Wydawaç by si´ mogło: fachowcy. Czy
jednak naprawd´? „Absolwenci majà dost´p do informacji, ale nie potrafià ich
analizowaç, odrzucaç Êmieci ani wynajdywaç najbardziej wartoÊciowych danych” – stwierdził w toczàcej si´
na łamach „Gazety Wyborczej” dyskusji
Andrzej Klesyk, szef PZU SA, firmy zatrudniajàcej ok. 12 tysi´cy osób i wyjaÊnia: „Do konsultingu przyjmujemy
absolwentów matematyki, fizyki, biologii. Ci z właÊciwymi dyplomami si´ nie
nadajà. Szukamy zdolnych do nie schematycznego myÊlenia, którzy potrafià
selekcjonowaç wiedz´, pracowaç w zespole. Ale takich nasze szkoły nie wypuszczajà”.
Nie jest to opinia odosobniona. Polscy
absolwenci chocia˝ sà do zawodu przygotowani dobrze, to jednak głównie
w teorii. „Pod tym wzgl´dem sà naprawd´ super, Êwietnie wyuczeni. Ale praktyczne zdolnoÊci biznesowe oraz
umiej´tnoÊci społeczne…” – zauwa˝a Ja-

cek Levernes, jeden z szefów Hewlett-Packard Polska.

Nie jest a˝ tak êle
Jednak wielu pracodawców, zwłaszcza
zagranicznych, chwali młodych polskich
pracowników za kreatywnoÊç, lojalnoÊç
i wysokie kompetencje. Nie bez znaczenia jest te˝ fakt, ˝e sà te˝ taƒsi od swoich
zachodnich kolegów. Coraz cz´Êciej zagraniczne koncerny otwierajà u nas centra nowoczesnych usług biznesowych
i zatrudniajà absolwentów polskich szkół
wy˝szych. W takich centrach pracuje
ju˝ 85 tys. ludzi, a w przyszłym roku ich
liczba przekroczy 100 tys. Liderem jest
Kraków, gdzie zatrudnionych jest ponad 20 tys. osób; 14 tys. pracuje w Warszawie, 13 tys. we Wrocławiu, 8 tys.
w TrójmieÊcie i prawie tyle samo w Łodzi. Polska – jak wynika z badaƒ firmy
doradczej Hackett Group – jest uwa˝ana za trzecià z najlepszych lokalizacj´ sektora usług, za Indiami i Chinami.

Flirt z naukà
Nie jest te˝ tak êle ze współpracà mi´dzy
szkolnictwem wy˝szym (i szerzej: naukà)
a gospodarkà. Boeing współpracuje z Politechnikà Gdaƒskà przy kształceniu informatyków. PGNiG wraz z Politechnikà
Warszawskà stworzyło wspólny profil
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edukacyjny do kształcenia kadr dla energetyki. Krakowska AGH podpisała 270
umów o współpracy z ró˝nymi firmami.
Ale prawdà jest te˝, ˝e na badania i rozwój technologii wydajemy tylko 0,26%.
PKB, podczas gdy np. Japonia ok. 3%.
Dlatego minister nauki i szkolnictwa
wy˝szego Barbara Kudrycka zaproponowała, by od 2013 r. wprowadzony został
jednoprocentowy odpis z podatku CIT
na dowolnà instytucj´ naukowà.

Marzenie o doradcy
Bezrobocie w Polsce nie ogranicza si´ tylko do ludzi młodych, poni˝ej trzydziestki. Pracy poszukujà kobiety i m´˝czyêni
w sile wieku, jeszcze przed ukoƒczeniem 50 lat. Problemy z zatrudnieniem
majà tak˝e ci z górnej półki wiekowej – kilka czy nawet kilkanaÊcie lat
przed emeryturà. Łàcznie mamy ponad dwa miliony ludzi, których statystyka okreÊla jako bezrobotnych. Połowa
spoÊród nich szuka pracy dłu˝ej ni˝ przez
rok.
Skutkiem biurokratycznych procedur,
w du˝ym stopniu marnuje si´ – i tak niedostateczny – wysiłek bud˝etu paƒstwa,
aby tym, którzy mogà i powinni pracowaç, t´ prac´ zapewniç. Taki wniosek wynika ze statystyki. W 2010 r. dzi´ki
pomocy z urz´dów pracy zatrudnienie
znalazło 411 tys. osób. W 2011 – tylko 213 tys. O blisko połow´ mniej. I to
w czasie, gdy gospodarka, w porównaniu
rok do roku, urosła o 4%.
W 2010 r. na walk´ z bezrobociem poÊredniaki dysponowały sumà 5,3 mld zł,
w minionym roku 1 mld zł. Wi´kszoÊç
Êrodków na sta˝e, szkolenia, dotacje
na nowe firmy zastała zamro˝ona. Pozostała cz´Êç le˝y na koncie i obni˝a – statystycznie – deficyt bud˝etowy. Tak jest
tak˝e w tym roku. Skutki sà widoczne:

znaczàco zmalała liczba bezrobotnych,
którzy wzi´li udział w szkoleniach, pracach interwencyjnych i robotach publicznych. O połow´ zmniejszyła si´ liczba
dotacji dla przedsi´biorców rozpoczynajàcych działalnoÊç gospodarczà.
Trudno liczyç, by w tym roku było inaczej. I to mimo przewidywaƒ, ˝e pod koniec roku stopa bezrobocia z 12,9%
wzroÊnie do 14%. Niezale˝nie od wielkoÊci przeznaczonych na ten cel Êrodków,
wa˝niejsza jest efektywnoÊç pomocy paƒstwa. Kierunek pilnej reformy urz´dów
pracy to indywidualne zaj´cie si´ bezrobotnym. Jednego poszukujàcego pracy,
w wieku 50+, trzeba wysłaç na szkolenie
komputerowe. Innego – na przeszkolenie
w innym ni˝ dotychczas zawodzie. Jeszcze innemu – pomóc w zało˝eniu firmy.
Tu potrzeba profesjonalnych doradców,
ze znajomoÊcià sytuacji gospodarczej,
szkolnictwa, tak˝e psychologii.
Czas te˝ najwy˝szy, by wprowadziç na rynek pracy jak najszerszà palet´ form za-

W sektorze usług
biznesowych
pracuje ju˝
85 tys. ludzi,
a w przyszłym
roku ich liczba
przekroczy
100 tys. Liderem
jest Kraków
– ponad 20 tys.
osób, 14 tys.
pracuje
w Warszawie,
13 tys. we
Wrocławiu,
8 tys.
w TrójmieÊcie
i prawie tyle
samo w Łodzi.

Absolwenci majà dost´p do informacji,
ale nie potrafià ich analizowaç, odrzucaç
Êmieci ani wynajdywaç najbardziej
wartoÊciowych danych.
trudnienia. Obecnie w resorcie pracy
myÊli si´ o formie umowy chałupniczej
(nakładczej) z opłacanymi składkami, ale
z brakiem okresu wypowiedzenia;
o umowach projektowych (umowa wygasa po ukoƒczeniu projektu); o mo˝liwoÊciach płacenia składek emerytalnych
przez zatrudnionych w formie umowy
o dzieło itp.
Sztywne przepisy jedynie hamujà wzrost
zatrudnienia. Podobnie, jak brak bodêców (dotacji, preferencji podatkowych)
dla firm tworzàcych miejsca pracy.
5

19

WIADOMOÂCI GOSPODARCZE

WejÊcie
Smoka
Min´ło osiem miesi´cy
odkàd w kwietniu br. z okazji
wizyty w Warszawie
premiera Wen Jiabao polskie
media informowały:
„Chiƒczycy rozpocz´li
ofensyw´ nad Wisłà.
Wybijajà tu wrota
prowadzàce do Europy
Ârodkowo-Wschodniej.
To kolejny etap realizacji
długoterminowej chiƒskiej
strategii „Go global”. Czy
rzeczywiÊcie jest szansa
na „wejÊcie Smoka”?
Czy w Warszawie powstanie chiƒska dzielnica na wzór tej
w Londynie?

Chiƒskie
inwestycje
w Polsce były
dotychczas
niewielkie, ich
wartoÊç nie
przekroczyła
çwierç miliarda
euro. Ostatnio
jedynà du˝à
transakcjà, oprócz
nieszcz´snej
autostrady A2, był
zakup cywilnej
cz´Êci huty
Stalowa Wola
przez firm´
LiuGong.
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Kwietniowa wizyta chiƒskiego premiera w Polsce nie była pierwszà w naszym kraju. Podczas poprzedniej,
w 1987 r., Chiny były zacofanym krajem. Wtedy polska myÊl techniczna pomagała Krajowi Ârodka
w rozwoju gospodarczym. Od tego
czasu Chiny wyrosły na drugà,
po USA, pot´g´ gospodarczà Êwiata,
o czym przypominajà: dwucyfrowy
przez kilka lat wzrost PKB (w zeszłym
roku ju˝ poni˝ej 10%, w tym roku poni˝ej 7,5%), zalew kuli ziemskiej towarami „made in China”, najwi´ksze
rezerwy finansowe (ponad 3,2 biliony
dolarów) i wreszcie pozycja Êwiatowego inwestora nr 1.
Władze chiƒskie decydujàc si´ na przyspieszenie rozwoju współpracy z krajami naszego regionu, podejmujà
próby zastàpienia nieco ucià˝liwego

partnerstwa z Unià Europejskà – partnerstwem gospodarczym z poszczególnymi, wybranymi krajami UE.

Czas na Europ´
Ârodkowo-Wschodnià
Pierwsze powa˝ne kłopoty w stosunkach z Unià dotkn´ły Chiƒczyków
w zeszłym roku, gdy Komisja Europejska nało˝yła cło antydumpingowe
na wykorzystywany przez drukarnie,
importowany z Kraju Ârodka, papier.
Komisja za˝àdała ponadto opłat
za emisj´ dwutlenku w´gla wydzielanego przez silniki samolotów chiƒskich linii lotniczych làdujàcych
na terenie Unii. Teraz na czoło spornych spraw wysunàł si´ wspólnotowy
projekt odwetowego zamykania unijnego rynku zamówieƒ publicznych dla
krajów, które ograniczajà swój rynek
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dla przedsi´biorców z UE. WÊród takich krajów sà tak˝e Chiny. Realizacja
takiego projektu zablokowałaby chiƒskie inwestycje w Europie, a przecie˝
to tutaj Chiny lokujà nie tylko czwartà cz´Êç swego eksportu, ale tak˝e
czwartà cz´Êç rezerw walutowych.

„Go China”
Pi´tà achillesowà w obustronnych stosunkach handlowych Polska – Chiny
jest ra˝àca dysproporcja importu i eksportu. Od lat import z Chin dziesi´ciokrotnie przewy˝sza nasz eksport.
W ubiegłym roku wartoÊç polskiego
eksportu do Chin wyniosła zaledwie 1,34 mld euro, przy imporcie
z Chin o wartoÊci 13,24 mld. euro.
Niekorzystna dla nas jest tak˝e struktura eksportu i importu. Chiƒczycy
sprzedajà nam towary przetworzone,
poczàwszy od maszyn po odzie˝ i buty, my dostarczamy Chiƒczykom głównie miedê i chemikalia organiczne.
Polska jest najwi´kszym handlowym
partnerem Chin w Europie Ârodkowej, tyle tylko, ˝e dla gospodarki naszego dalekowschodniego partnera sà
to iloÊci Êladowe. Dla nas import stamtàd stanowi pokaênà pozycj´ – trzecie
miejsce w całoÊci importu (ok. 9%).
W tej sytuacji wa˝ne staje si´ dla nas
stopniowe niwelowanie dysproporcji.
Szans´ stwarza zmiana profilu chiƒskiej konsumpcji. Wraz ze skokowym
wzrostem bogactwa cz´Êci społeczeƒstwa, roÊnie popyt na wyroby z wy˝szych półek – spo˝ywcze (w tym
alkohole), kosmetyczne, jubilerskie.
Tak˝e farmaceutyki. To sà te nisze,
które jesteÊmy w stanie wypełniç.
Napływajà te˝ sygnały o mo˝liwoÊciach wykorzystania polskiej technologii oraz doÊwiadczeƒ w dziedzinie

górnictwa w´gla kamiennego, produkcji urzàdzeƒ i sprz´tu dla górnictwa,
a tak˝e energetyki, IT oraz dziedzin
zwiàzanych z ochronà Êrodowiska.
W marcu tego roku polski rzàd ogłosił nowy program „Go China”, który
ma promowaç współprac´ z Chinami;
ekspansja polskiego kapitału na rynek
chiƒski słusznie potraktowana została
jako priorytet.

Pierwsze
oznaki
Premier Chin Wen Jiabao zapowiedział uruchomienie specjalnej linii kredytowej, wartej 10 mld dolarów, która
b´dzie wspieraç chiƒskie inwestycje
w infrastruktur´, nowe technologie
i zielonà gospodark´ w Europie Ârodkowej. Ponadto powstanie specjalny
fundusz w wysokoÊci 500 mln dolarów, który pomo˝e firmom chiƒskim
w inwestowaniu w naszym regionie
i w rozwoju wymiany handlowej.
Zadeklarował te˝ powołanie specjalnych komitetów gospodarczych, które b´dà okreÊlaç kierunki współpracy
w poszczególnych dziedzinach.
W jaki sposób zapowiedzi mogà byç
zrealizowane? Pierwsze oznaki sà. Finansowa forpoczta, Bank of China,
6 czerwca otworzył w Warszawie swój
pierwszy polski oddział. Na nasz
rynek wchodzi te˝ najwi´kszy
pod wzgl´dem wartoÊci rynkowej
chiƒski bank – ICBC, obsługujàcy
200 mln klientów. Banki te b´dà miały za zadanie obsług´ chiƒskich inwestycji w Polsce i w regionie oraz
finansowanie prawdopodobnych fuzji
i przej´ç firm, które z powodu kryzysu znalazły si´ w powa˝nych tarapatach.

Bez aktywnej,
równie˝
finansowej, pomocy
administracji
rzàdowej,
w tym tak˝e
wyspecjalizowanych
agencji, trudno
b´dzie mówiç
o znaczàcym
wzroÊcie polskich
inwestycji
w Chinach oraz
zwi´kszeniu
eksportu polskich
towarów
do Paƒstwa Ârodka.

Fot. Ewa Ambroziewicz
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Emeryci uratujà
finanse paƒstwa?
Udane dla Polski (choç nie dla jej reprezentacji), wysoko ocenione piłkarskie
Mistrzostwa Europy zbiegły si´ w czasie z uchwaleniem ustawy emerytalnej.
Euro złagodziło na chwil´ obyczaje w polityce; ucichły gwałtowne ataki opozycji,
nawet zwiàzkowcy, w tym kolejarze i taksówkarze, odwołali zapowiadane strajki.
Fatalna postawa wi´kszoÊci polskich sportowców
podczas Igrzysk Olimpijskich w Londynie, „afera
taÊmowa” rzàdowego koalicjanta, skandal z Amber Gold, wpadki z zamianà ciał ofiar katastrofy
smoleƒskiej, fala ostrych komentarzy po tekÊcie
Rzeczpospolitej „Trotyl na Tupolewie”, wreszcie
awantury w listopadowe Âwi´to NiepodległoÊci…
Wszystkie te plagi, choç nieszcz´Êliwe dla PO i samego Donalda Tuska, odciàgały społecznà uwag´
od szokowego – a w jakiej mierze skutecznego, to
dopiero daleka przyszłoÊç poka˝e – sposobu rozwiàzania problemu przyszłych emerytur.
Zwolennicy mówià o reformie emerytalnej, krytycy o drastycznym, zwłaszcza dla kobiet, podwy˝szeniu wieku emerytalnego. Społeczeƒstwo
w sonda˝ach wypowiada si´ przeciw, „Êrednia sonda˝owa” wynosi ok. 80% na NIE.
WÊród przeciwników dominujà osoby słabo wykształcone i kiepsko zarabiajàce. Klasa Êrednia
przedsi´biorcza przewa˝nie wcale nie myÊli o emeryturze, lecz o tym, by pracowaç jak najdłu˝ej. Protestuje inna klasa Êrednia: urz´dnicy paƒstwowi
i samorzàdowi, nauczyciele, lekarze. Tak˝e słu˝by
mundurowe.

Zadowolone rynki
Wszechwładne rynki finansowe z uznaniem odniosły si´ do reform. UÊredniona opinia agencji, specjalistów i analityków brzmi mniej wi´cej tak:
ustawa emerytalna to krok w dobrym kierunku,
poniewa˝ daje wyraz zaanga˝owaniu rzàdu w osiàgni´cie celu, jakim jest równomierny wzrost i odpowiedzialna polityka fiskalna.
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JednoczeÊnie doÊç cz´sto podkreÊla si´ koniecznoÊç
prowadzenia dalszych reform (ogólnie na rynku
pracy, a niekiedy i konkretnie, np. w szkolnictwie).
Wszyscy natomiast zwracajà uwag´ na niekorzystne zjawisko na naszym rynku pracy: tylko mniej ni˝
połowa Polaków w wieku 50-64 lat pracuje, a faktyczny wiek przechodzenia na emerytur´ nie osiàga ustawowego.

Co to ma daç?
Rzàdowi eksperci wyliczyli, ˝e w najbli˝szym czasie podwy˝szenie wieku emerytalnego powinno
przynieÊç finansom publicznym nast´pujàce

Zdaniem rzàdu, podniesienie
wieku emerytalnego jest konieczne
ze wzgl´du na spodziewane zmiany
demograficzne.
oszcz´dnoÊci: w 2013 r. – 0,6 mld zł; w 2014 r.
– 2,4 mld zł; w 2015 – 5,5 mld zł. Skumulowane
oszcz´dnoÊci dla funduszu emerytalnego do roku 2060 wyniosà ponad 600 mld zł.
Warto zauwa˝yç, ˝e dla wielu dzisiejszych krytyków „67” emerytura, tak˝e wczeÊniejsza, pomostowa, stanowi realnà mo˝liwoÊç ucieczki
przed równie realnym bezrobociem. Demografowie twierdzà jednak, ˝e ju˝ za 8-10, a z pewnoÊcià
za 12-15 lat to praca b´dzie szukała Polaka. Czy
wówczas, mogàc przebieraç, te˝ b´dà woleli sterowaç ku, bez wàtpienia niskim, emeryturom?
5

Najwy˝sza JakoÊç w Budownictwie

Informacja o kolejnych sukcesach spółki INVESTIM
Investim jest Spółkà Akcyjnà działajàcà na polskim rynku od 1990 roku. Specjalizuje si´ w obsłudze inwestycji zwiàzanych z zagospodarowaniem terenu i wyposa˝eniem obiektów w elementy architektury miejskiej. Produkuje prawie 200
wzorów donic, słupków, ławek i koszy, które dostarcza do wi´kszoÊci polskich miast
oraz za wschodnià granic´.
Investim wielokrotnie otrzymywał tytuły: „Lider Rynku”, „Gepard Biznesu”, „Europejski Standard”, „Mazowiecka Firma Roku”.
Osiàgni´cia Investimu zostały zauwa˝one przez Wielkopolskie Stowarzyszenie Badaƒ nad JakoÊcià w Poznaniu.
W dniu 13 wrzeÊnia 2012 roku firmie przyznano CERTYFIKAT – Najwy˝sza
JakoÊç w Budownictwie, natomiast Dyrektor Zarzàdu Wacław Miàsek został uznany MENAD˚EREM Najwy˝szej JakoÊci 2012 roku.

Przepisy o karach
na cenzurowanym
Oprócz przepisów kodeksu karnego, który zawiera
sankcje karne gro˝àce przedsi´biorcom i mened˝erom,
w polskim systemie prawnym znajduje si´ około
60 ustaw karnych, a w nich ponad 300 przest´pstw
gospodarczych dotyczàcych ludzi biznesu.

Zagwarantowana
przez Konstytucj´
RP wolnoÊç
gospodarcza
okazuje si´
bardziej
restrykcyjna ni˝
gospodarka
nakazowa z okresu
„komuny”.
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Jak obliczono w Ministerstwie SprawiedliwoÊci jesteÊmy pod tym wzgl´dem europejskim rekordzistà i dalece wyprzedziliÊmy w ostatnim dwudziestoleciu legislatorów z PRL-u. Dobrze zatem, ˝e
resort sprawiedliwoÊci dostrzegł problem i ma zamiar go rozwiàzaç. Wypowiadajàcy si´ w tej sprawie wiceminister
Michał Królikowski stwierdził, ˝e celem
inicjatywy ustawodawczej jest nie tyle
likwidacja kar za przest´pstwa gospodarcze, ile uporzàdkowanie systemu,
wyeliminowanie niespójnoÊci i powtórzeƒ. Jednym słowem, ucywilizowanie
systemu prawnego w tej materii.
Do stowarzyszeƒ pracodawców, w tym
do IP-HIZ oraz Pracodawców Polskich
RP, ju˝ w maju tego roku trafił gotowy
projekt zawierajàcy blisko 100 zmian
w przepisach. Wprowadzenie ich umo˝liwiłoby znaczàce ograniczenie liczby
pozakodeksowych kar zwiàzanych
z prowadzeniem działalnoÊci gospodar-

czej. Z wypowiedzi ministra Królikowskiego wynika, ˝e jest to projekt wst´pny, a po konsultacjach społecznych
powstanie projekt zmian ju˝ bardziej
szczegółowy. Wtedy, przed skierowaniem go na Êcie˝k´ legislacyjnà, projektuje si´ drugà tur´ konsultacji.
Mo˝na i tak, chocia˝ lepiej byłoby, by
jeszcze przed opracowaniem wst´pnego projektu zwróciç si´ do zainteresowanych – w tym wypadku przede
wszystkim do organizacji pracodawców – o przedstawienie konkretnych
propozycji.
Oto kilka przykładów chybionych pomysłów spowodowanych obowiàzujàcà
metodà prac legislacyjnych.
WÊród stu przepisów, które projektuje
si´ zmieniç lub wykreÊliç, znalazła si´
propozycja, by za ujawnienie tajemnicy
bankowej nie groziła ˝adna kara. Obecnie za takie przest´pstwo urz´dnikowi
bankowemu grozi kara miliona grzywny
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i do trzech lat pozbawienia wolnoÊci. Zdaniem resortu, penalizacja tajemnicy bankowej jest
martwym prawem, wi´c trzeba je
usunàç. A jest martwe, bo wyroki w tych sprawach nale˝à
do rzadkoÊci.
Bankowcy ostrzegajà, ˝e zlikwidowanie sankcji mo˝e podwa˝yç
zaufanie do instytucji finansowych. Uchylenie kar oznaczaç b´dzie brak silnego prawa obywateli i przedsi´biorców do
ochrony informacji. W Szwajcarii podobny eksperyment si´ nie
sprawdził: niektóre firmy przeniosły si´ do innych paƒstw.
Po dwóch latach przepisy ochraniajàce informacje bankowe przywrócono.
Prawnicy specjalizujàcy si´
w problematyce instytucji finansowych zwracajà uwag´, ˝e proponowana zmiana utrudni
przedsi´biorcom, a tak˝e klientom indywidualnym banków, starania o odszkodowanie w wypadku poniesienia szkody w wyniku ujawnienia tajemnicy bankowej. Gdyby zmiana weszła
w ˝ycie, klient banku nie mógłby
skorzystaç z pomocy policji i prokuratury, b´dzie zdany na siebie,
wynaj´tego adwokata oraz na
koszta procesowe.
Tymczasem banki znajà kondycj´
finansowà firm, wartoÊç majàtku,
przepływy pieni´˝ne, szczegóły
dotyczàce zamiarów firmy, gdy
przedsi´biorca wyst´puje o kredyt. Sporo wiedzà te˝ o klientach
indywidualnych: o stanie ich
kont, zarobkach, wydatkach.
Trudno si´ wi´c dziwiç, ˝e stano-

wisko Komisji Nadzoru Finansowego jest zdecydowanie wstrzemi´êliwe – do łagodzenia sankcji
karnych na rynku finansowym
trzeba podchodziç niezwykle
ostro˝nie.
Inny przykład dotyczy fragmentu nowelizacji (ju˝ jedenastej!)
ustawy Prawo zamówieƒ publicznych, poÊwi´conej głównie wpisaniu unijnych rozwiàzaƒ od-

cza 20 mln euro przy robotach
budowlanych i 10 mln euro
przy pozostałych zamówieniach.
Czyli wykluczenie b´dzie oznaczało de facto eliminacj´ z całego
krajowego rynku zamówieƒ publicznych.
Przy czym wykluczenie takie b´dzie pozostawało poza kontrolà
sàdowà. Nawet przy udowodnieniu przed sàdem niesłusznoÊci

Od dawna przedsi´biorcy krytykowali obowiàzujàce
przepisy, które umo˝liwiajà zamawiajàcym
wykluczenie firm z rynku na trzy lata.
noszàcych si´ do problemów
obronnoÊci i bezpieczeƒstwa.
Od dawna przedsi´biorcy krytykowali obowiàzujàce przepisy,
które umo˝liwiajà zamawiajàcym
wykluczenie firm z rynku na trzy
lata. Sàdzili wi´c, ˝e przy okazji
nowelizacji ustawy zostanà one
złagodzone. Tymczasem w skierowanym przez rzàd do Sejmu
projekcie owe przepisy zostały
jeszcze, z niewiadomych przyczyn, zaostrzone.
Zamawiajàcy mogà wi´c wykluczyç firm´ z rynku, rozwiàzujàc
z nià umow´ lub jà wypowiadajàc z powodu okolicznoÊci, za
które odpowiedzialnoÊç ponosi
wykonawca. Kto decyduje o winie wykonawcy? Zamawiajàcy,
b´dàcy w tym przypadku stronà
i s´dzià w jednej osobie. Nowe
rozwiàzanie przewiduje rozszerzenie mo˝liwoÊci wykluczenia
na wszystkie post´powania
w kraju, w których szacunkowa
wartoÊç zamówienia przekra-

decyzji o wykluczeniu, wykonawca b´dzie takiemu wykluczeniu podlegał. Taka konstrukcja
przepisów mo˝e sprzyjaç stosowaniu na wykonawców pozaprawnej presji.
Na koniecznoÊç zmiany metody
legislacji wskazujà: krytyczna
ocena jakoÊci stanowionego prawa, koniecznoÊç jego nazbyt cz´stego (niekiedy wr´cz natychmiastowego) poprawiania, brak
stabilnoÊci porzàdku prawnego.
Jest to w du˝ym stopniu wynikiem lekcewa˝enia opinii społecznej, a konkretnie: zainteresowanych okreÊlonymi przepisami Êrodowisk, jak równie˝ nieuwzgl´dniania opinii Êrodowisk
prawniczych. W sprawach zwiàzanych z prawem gospodarczym – traktowania po macoszemu opinii przedsi´biorców
i radców prawnych zajmujàcych
si´ obrotem gospodarczym.
A.D.
Fot. Krzysztof Białoskórski
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Trudne czasy
dla przedsi´biorców i… ksi´gowych
SpecjaliÊci majà racj´, gdy zwracajà uwag´ na zmiany
w niemal dwudziestoletniej polskiej tradycji rozliczania
podatku VAT i zastàpienie sporej cz´Êci krajowych
uregulowaƒ normami obowiàzujàcymi w Unii Europejskiej.

„Zmiany oceniamy
pozytywnie, gdy˝
mogà one
ograniczyç
kryminogenne
praktyki, a tak˝e
wpłynàç
na zmniejszenie
zatorów
płatniczych…
Niestety, rzàd
obiecywał wi´cej,
ni˝ dał” – mówił
Andrzej
Malinowski,
prezydent
Pracodawców RP.
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Faktury uproszczone. Podatnik dokonujàcy sprzeda˝y do kwoty brutto 450 zł, b´dzie mógł wystawiaç faktury uproszczone.
Na takich fakturach wystarczy umieszczaç
jedynie NIP nabywcy, bez koniecznoÊci
wskazywania jego adresu i nazwy.
Faktury zbiorcze. Podatnik, który dokona
wi´cej ni˝ jednej dostawy towarów lub
usług dla jednego kontrahenta w jednym
miesiàcu kalendarzowym, b´dzie mógł
wystawiaç faktur´ zbiorczà, dokumentujàcà wszystkie te czynnoÊci.
Faktury wystawiane nie tylko przez sprzedajàcego. Dopuszczono wystawienie faktury przez nabywc´ towarów i usług
w imieniu sprzedajàcego (podatnika) i na
jego rzecz. Faktury sprzeda˝y w imieniu
i na rzecz sprzedajàcego b´dà mogły wystawiaç osoby trzecie (np. przedstawiciel
podatkowy czy biuro rachunkowe),
upowa˝nione do tego przez podatnika.
Likwidacja obowiàzku wpisywania numeru rejestracyjnego pojazdu na fakturze
dokumentujàcej zakup paliwa. Dotyczy to
zarówno tankowania etyliny i oleju nap´dowego, jak i autogazu.
Zwi´kszenie swobody w posługiwaniu si´
fakturami elektronicznymi. JeÊli sprzedajàcy wyÊle do kupujàcego e-faktur´, sam
fakt jej zapłaty oznaczaç b´dzie akceptacj´
formy.
AutentycznoÊç faktur. Od nowego roku
podatnik zostaje zobowiàzany do samodzielnego okreÊlenia sposobu zapewnienia
autentycznoÊci pochodzenia, integralnoÊci

treÊci i czytelnoÊci faktur, niezale˝nie od
tego, czy zostały one wystawione w formie papierowej czy elektronicznej.
Likwidacja faktur wewn´trznych. Faktury takie od nowego roku nie b´dà miały
˝adnego skutku finansowego, podatkowego ani prawnego.
Zmiana w tzw. metodzie kasowej. Obowiàzek podatkowy powstaje po wystawieniu faktury, jeÊli nawet przedsi´biorca nie
otrzyma nale˝noÊci za usług´ czy towar.
Małe firmy mogły jednak korzystaç z tzw.
metody kasowej i płaciç dopiero po otrzymaniu zapłaty. Działało to jednak tylko
przez 90 dni; po tym terminie podatek nale˝ało bezwzgl´dnie uiÊciç. Rzàd zaproponował wydłu˝enie owego terminu do 180
dni. Metoda kasowa b´dzie nadal dotyczyła tylko tych podmiotów, które wykazujà obrót roczny do 5 mln zł rocznie (1,2
mln euro).
Faktury wystawiane tak˝e przez podatników zwolnionych z VAT. Przewidziano
mo˝liwoÊci wystawiania faktur przez podatników, którzy sà zwolnieni z VAT, ale
tylko na ˝àdanie nabywcy.
Koniec not korygujàcych. W myÊl nowych
przepisów bł´dy mo˝na b´dzie poprawiç,
tylko wystawiajàc faktur´ korygujàcà.
Przedsi´biorcy i ich ksi´gowi nowe zasady muszà opanowaç od razu, zaÊ pracownicy urz´dów i izb skarbowych na nauk´
majà praktycznie 5 lat, bo tyle – w myÊl
prawa – trwa okres, przez który mogà kontrolowaç i weryfikowaç działania firm. 5
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Mecz
Grecja – Unia trwa
Ta wiadomoÊç przeszła w mediach (przynajmniej polskich)
bez echa. Sprowadzała si´ do tego, ˝e u wylotu greckiego
tunelu zadłu˝enia zabłysło Êwiatło. A przynajmniej Êwiatełko.
Problemy zacz´ły si´ wiele lat temu,
a przyczyn mo˝na wymieniç mnóstwo:
od codziennej nieuczciwoÊci podatkowej,
poprzez afery osłabiajàce finanse paƒstwa, rozbudowana za to niewydolna administracja, lekkomyÊlne trwonienie
Êrodków unijnych, a˝ po zastygłà w marazmie klas´ politycznà, od lat uprawiajàcà podwójnà, „kreatywnà” ksi´gowoÊç.
Jeszcze w tym roku istniało np. pokaêne
biuro zajmujàce si´ budowà obiektów
na Olimpiad´ w Atenach w… 2004 r.
Do najwa˝niejszych przyczyn współczesnej greckiej tragedii nale˝y dopisaç podobnà do hiszpaƒskiej, rozbuchanà
konsumpcj´ opartà na kredytach, których skala z upływem czasu przekroczyła mo˝liwoÊci spłat.
W rezultacie, od połowy 2010 r. Grecja
stała si´ zale˝na od zewn´trznego finansowania i musiała zwróciç si´ o pomoc
do paƒstw ze strefy euro.
Ci´cia dotkn´ły niemal wszystkich obywateli (oprócz klasy politycznej i najbogatszych, co dodatkowo rozwÊcieczyło
reszt´), obejmujàc np. zmniejszenie pensji o 20-30%, emerytur i rent o 10-15%,
a tak˝e likwidacj´ wielu innych, niejako
tradycyjnych przywilejów. Wiele osób
popadło w bied´, nawet w n´dz´. Lawinowo rosło i roÊnie – podobnie jak
w Hiszpanii czy Portugalii – bezrobocie,
zwłaszcza wÊród młodych, spoÊród których połowa nie ma w najbli˝szym czasie szans na zatrudnienie.

Apogeum ci´ç zbiegło si´ z majowymi
wyborami do parlamentu. Wiatr w ˝aglach poczuły partie populistyczne jak
SYRIZA, pikowały natomiast umiarkowane, w tym niemal zawsze zwyci´ski
PASOK czy Nowa Demokracja (ND).
Kryzys gospodarczy wyniósł do parlamentu partie jawnie faszystowskie, jak
Nowy Âwit, które wraz z upływem czasu zdobywały – i nadal zdobywajà – coraz szersze społeczne poparcie.
Ostatecznie kolejne wybory niewielkà
ró˝nicà głosów wygrali zwolennicy polityki zaciskania pasa: czyli ND
i PASOK.
Niektóre z oszcz´dnoÊciowych poczynaƒ nowego gabinetu majà charakter
wr´cz rozpaczliwy: wystawiono na
sprzeda˝ siedzib´ ambasady w Waszyngtonie, konsulatu w Londynie oraz 30
podobnych nieruchomoÊci. Rzàd szuka
ch´tnych na dzier˝aw´ 40 niezamieszkanych wysp, sprzedaje du˝e działki na
słynnych wyspach Rodos, Korfu czy
Mykonos. Pod młotek poszedł dawny
pałac królewski Tatoi pod Atenami wraz
z kolekcjà Rolls-Royce`ów. Rzàd jest te˝
gotów – po raz pierwszy – wynajàç
Akropol filmowcom.
To jednak wcià˝ za mało. Bruksela spodziewała si´, ˝e dzi´ki programowi naprawczemu i 240 mld europomocy,
Ateny ju˝ w 2014 r. stanà na nogi i osiàgnà 4,5-procentowà nadwy˝k´ bud˝etowà.
5

Do niedawna
panował strach
przed rozlaniem
si´ greckiej zarazy
na inne kraje. To
ju˝ si´ stało:
zalana Hiszpania
i Portugalia,
zainfekowane
Włochy; jej
symptomy
niektórzy analitycy
dostrzegajà nawet
we Francji i Belgii.
W ci´˝kiej sytuacji
jest Irlandia.
Do walki
z kryzysem
przygotowuje si´
i Polska.
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Z czeladnika partner
Z mecenasem Marianem Mazurkiem, wiceprezesem Izby
Przemysłowo-Handlowej Inwestorów Zagranicznych,
rozmawia Piotr Ambroziewicz.
Mówi Pan, ˝e w nowych polsko-niemieckich stosunkach gospodarczych mamy do czynienia
z procesem, który kiedyÊ z zapartym tchem b´dà
opisywaç historycy. Dlaczego?
Bo oto Polska z ubogiego, zdominowanego przez
wszechobecnà szarzyzn´ kraju, stała si´ partnerem
dla pierwszej w Europie pot´gi gospodarczej.
Partnerem, który nie musi si´ narzucaç.
Pami´tamy Polsk´ u progu wielkiej przemiany roku 1989? NRD nie najgorzej prosperowała, zasilana ju˝ wtedy przez bez porównania silniejsze,
drugie paƒstwo niemieckie. Ówczesnà Czechosłowacj´ wymieniano na drugim, jeÊli nie pierwszym
miejscu pod wzgl´dem rozwoju gospodarczego.
A W´gry były dla wszystkich paƒstw obozu wzorem reform gospodarczych, liderem wolnorynkowych przekształceƒ. W Polsce ˝ywnoÊç na kartki,
inflacja, przysłowiowy ju˝ ocet na sklepowych
półkach.
A teraz?
W NRD ich zachodni rodacy wpompowali bodaj 200 mld euro i do dziÊ raczej nie widzà spodziewanych efektów. Czechy – ju˝ po rozwodzie
ze Słowacjà – majà si´ nieêle, ale prze˝yły powa˝ne kryzysowe tàpni´cie. W´gry od dłu˝szego czasu drepczà gdzieÊ z tyłu.
A Polska?
Czy ktoÊ 20, 15, niechby i 10 lat temu oÊmielił si´
przypuszczaç, ˝e dzisiaj np. nasz Orlen b´dzie miał
w Niemczech 560 stacji benzynowych, a CIECH
przejmie sto procent pot´˝nej niemieckiej firmy
Sodawerk Stassfurt? A obroty handlowe Polski
z Niemcami zbli˝à si´ do 60 mld euro w skali roku, i z pewnoÊcià t´ granic´ wkrótce przekroczà?
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Gdy w 1990 r. byłem prawnikiem firmy współpracujàcej z pierwszym przedstawicielstwem na
Polsk´ wielkiego i słynnego Commerzbanku, nasz
najwi´kszy paƒstwowy bank PKO był przy nim liliputem. Dzisiaj to sprywatyzowany i upubliczniony PKO Bank Polski S.A. jest Guliwerem przy
Commerzbanku.
Orlen czy CIECH to wielkie polskie przedsi´biorstwa, ale i w dziedzinie przemysłu lekkiego – oprócz rzemieÊlniczej pracy nakładczej – staç
nas tam ju˝ na coÊ wi´cej, bo na własne marki.
Podzielam paƒskà satysfakcj´. DziÊ mamy do czynienia z szerokà, owocnà dla obu stron współpracà gospodarczà, coraz bardziej dominujàcà
nad historycznà perspektywà lub raczej retrospekcjà, o której nie wolno nam zapominaç.

DziÊ mamy do czynienia z szerokà,
owocnà dla obu stron współpracà gospodarczà,
coraz bardziej dominujàcà nad
historycznà perspektywà.
Jednak tu˝ po 1989 r. mo˝na było odnieÊç wra˝enie, ˝e stwarzaliÊmy warunki dla kapitału z południa Europy bardziej ni˝ dla tego pochodzàcego
od najbli˝szego sàsiada i najbogatszego inwestora. I najpierw budowaliÊmy np. skàdinàd potrzebne, ale jednak mniej wa˝ne odcinki autostrady A4
od Wrocławia do Opola i dalej do Katowic, zaniedbujàc jednoczeÊnie strategicznà dla biznesu tras´
Warszawa – Berlin. Autostrada stała si´ w całoÊci
przejezdna dopiero po z górà 20 latach! Uwa˝am,
˝e sporo na takich wyborach i zaniechaniach straciliÊmy.
5

CZAS INWESTORÓW

Polskie
produkty tradycyjne
Wszystko wskazuje na to, że po czasach, gdy na rynku królowały produkty
podobne do siebie, nadchodzi era, w której najbardziej będzie się liczyć to,
co autentyczne i naznaczone indywidualnością. Powrót konsumentów do żywności
tradycyjnej i niekonwencjonalnej stwarza długookresowe perspektywy rozwoju
dla jej producentów i inwestorów. Chętnych z radością powitamy również w naszej Izbie.
Polska, w której od wieków ˝yły obok siebie ró˝ne narody o ró˝nych tradycjach, kulturze i religii otrzymała w spadku po nich bogate tradycje
kulinarne skryte w starych recepturach, nazewnictwie potraw i wyrobów oraz historii samych
produktów.
Podhale słynie z mi´s i serów z mleka owczego,
Pomorze z ryb, Lubelszczyzna z ziaren. Na Podkarpaciu nadal wypieka si´ tradycyjny chleb,
przyrzàdza domowe w´dliny, pierogi z kaszà jaglanà i gołàbki z ziemniakami.
Unijni konsumenci ju˝ dawno zacz´li przedkładaç jakoÊç produktów lokalnych wytwarzanych
w tradycyjny sposób nad ˝ywnoÊç pochodzàcà
z produkcji przemysłowej. Dzi´ki wpisowi
na rzàdowà List´ Produktów Tradycyjnych i odpowiedniej promocji zarejestrowanego w niej
wyrobu mogà liczyç na szybki wzrost dochodów
ze sprzeda˝y tradycyjnej ˝ywnoÊci.
Wytwarzanie tradycyjnymi metodami, z zaniechaniem wykorzystywania konserwantów, jest jednoczeÊnie bardzo czasochłonne i kosztowne. Ale
produkcja musi si´ opłacaç bez wzgl´du na to, czy
jest to produkt regionalny, tradycyjny czy przemysłowy. I tu otwiera si´ pole dla inwestorów. W zale˝noÊci od producenta jego rola mo˝e byç bardzo
szeroka, od pomocy w zarejestrowaniu produktu,
poprzez sfinansowanie produkcji, na promocji
i organizacji sieci sprzeda˝y skoƒczywszy.
PoÊrednikiem mi´dzy producentami wyrobów
tradycyjnych a potencjalnymi inwestorami mo˝e

byç Polska Izba Produktu Regionalnego i Lokalnego. Posiada baz´ producentów regionalnych,
wiedz´, które z produktów sà autentyczne oraz
zna potrzeby lokalnych wytwórców.
Czy wypromowany zostanie produkt równie
sławny na obcych rynkach jak włoska pizza, zale˝y w głównej mierze od inwestorów. Wkładem
lokalnych producentów b´dà unikalne surowce
i receptury wytwarzania, ci´˝ar wypromowania
produktu poza regionem mo˝e byç zadaniem inwestora.

Znana na całym Êwiecie pizza,
to lokalny produkt włoski.
Polska kuchnia oferuje równie
ciekawe propozycje.
W Europie Zachodniej produkcja ˝ywnoÊci tradycyjnej nie jest niszowà, lecz znaczàcà cz´Êcià
gospodarki. Dla samych producentów prognozy
nie sà złe. Frekwencja na kiermaszach, obecnoÊç
stałej klienteli w specjalistycznych sklepach, niesamowita popularnoÊç festiwali smaku to dowód, ˝e tradycyjne produkty cieszà si´ coraz
wi´kszà popularnoÊcià. To rynek o du˝ym potencjale pod wzgl´dem popytu i sprzeda˝y. Do rozwoju brakuje mu profesjonalnego marketingu
i promocji.
M.P.
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FELIETON Z PARAGRAFEM

Kawałki dobrej,
bezsensownej roboty
Cyril Northote Parkinson (1909-1993), matematyk, pisarz, eseista, zaciekły krytyk biurokracji i nieubłagany tropiciel bezmyÊlnoÊci, opisał swego
czasu takà oto sytuacj´. Wielka spółka chce wybudowaç biurowiec za ci´˝kie miliony funtów. Dyskusja w zarzàdzie przebiega niemrawo, nikt
bowiem nie zna si´ ani na takich budowlach, ani
na tak wielkich pieniàdzach. O˝ywa, gdy przychodzi do kwestii postawienia, za kilka tysi´cy funtów,
wiaty na rowery dla pracowników. Na tym zna si´
ju˝ ka˝dy.
Przypomniał mi si´ ten esej, gdy – skàdinàd przypadkiem – musiałem zapoznaç si´ z tzw. ustawà antynikotynowà. Od razu widaç, ˝e na paleniu zna
si´ ka˝dy.

Trudno nie odnieÊç wra˝enia,
˝e nasza legislacja zbyt cz´sto
bywa sztukà dla sztuki, kiepskim
alibi dla partii, rzàdów i posłów.
Na poczàtku, jeszcze w ustawie z 1997 r., wszystko mniej wi´cej było jasne, wi´c wkrótce równie
jasne stało si´, ˝e dalej tak byç nie mo˝e. I dlatego
od kilku miesi´cy, wzorem wielkiego filozofa, ka˝dy pracodawca mo˝e rozło˝yç r´ce i rzec: wiem,
˝e nic nie wiem.
Bo mimo, ˝e chodzi o odpowiedê na pytanie zasadnicze, to pró˝no jej szukaç w znowelizowanej
niedawno ustawie. Pytanie zaÊ brzmi: czy w Êwietle obowiàzujàcych przepisów pracodawca (właÊciciel, zarzàdca) ma obowiàzek utworzyç palarni´,
czy zale˝y to wyłàcznie od jego dobrej woli? Ustawa jest pod tym wzgl´dem dwuznaczna, rysujà si´
wi´c dwa, zupełnie odmienne stanowiska.
Pierwsze odwołuje si´ do literalnego brzmienia odpowiedniego przepisu ustawy: „WłaÊciciel lub za-
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rzàdca mo˝e wyznaczyç palarni´”. Mo˝e, ale nie
musi, zatem decyzja na TAK lub NIE zale˝y tylko
od niego.
Drugie powołuje si´ na wyrok NSA o sygnaturze II SA/Łd/1887/1999, z tezà o charakterze niejako konstytutywnym. Otó˝ NSA postawił
problem palarni na najwy˝szej półce, bez mała
praw i swobód obywatelskich. Uznał mianowicie,
˝e wprowadzenie całkowitego zakazu palenia tytoniu w zakładzie pracy – i w konsekwencji brak
palarni – jest formà dyskryminacji palàcych pracowników.
I tak nowelizacja nie tylko nie rozwiała dotychczasowych wàtpliwoÊci, ale doło˝yła nowe.
Podobne absurdy dotyczà rzeczy zgoła powa˝niejszych. W jednym z przetargów drogowo-mostowych najkorzystniejszà dla inwestora ofert´
– na 452 mln złotych – zło˝yło konsorcjum X.
W Generalnej Dyrekcji Dróg i Autostrad zapanowała zrozumiała radoÊç, poniewa˝ kwota była
o 100 mln złotych ni˝sza od przewidywanej.
RadoÊç była jednak przedwczesna. Specyfikacja
przewidywała bowiem monta˝ 388 kloszy do lamp
oÊwietlajàcych most, konsorcjum X wpisało zaÊ
omyłkowo cen´ za monta˝ 380 kloszy. I tak błàd
na 48 złotych, kosztował 124 mln złotych.
Z omyłki skorzystała konkurencja, zaskar˝yła wynik przetargu – i wygrała. Miejsce Iksa zaj´ła firma
nast´pna w kolejnoÊci, tyle ˝e dro˝sza właÊnie
o 124 mln.
Trudno nie odnieÊç wra˝enia, ˝e nasza legislacja
zbyt cz´sto bywa sztukà dla sztuki, kiepskim alibi
dla partii, rzàdów i posłów, którzy zawsze mogà
powiedzieç: zarzucacie nam lenistwo, bezczynnoÊç,
to zobaczcie, ile ustaw wyprodukowaliÊmy!
Fakt. Nie ma to jak kawał dobrej, bezsensownej
roboty.
a.p.
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