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Przepis
na dobrobyt
Innowacyjność, rodzimy kapitał i demografia zdominowały debaty w ramach kolejnej edycji
programu „Czas na patriotyzm gospodarczy”. Proste rezerwy i przewagi Polska już wykorzystała
w minionym 25-leciu – zgodnie stwierdziła elita polskiego biznesu i polityki.
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Dwudziesty szósty
rok wolności

Kluczem do cywilizacyjnego rozwoju
byli, są i będą polscy przedsiębiorcy
Wnioski i rekomendacje

TOMASZ SIEMIENIEC
redaktor naczelny „PB”

S

pecjalnym wydaniem „Pulsu Biznesu” podsumowujemy trzecią edycję redakcyjnego
przedsięwzięcia „Czas na patriotyzm gospodarczy”. Bilanse części wcześniejszych można
znaleźć w elektronicznym archiwum naszego dziennika z 2013 r. — pierwszą podsumowaliśmy w numerze
122 z 28 czerwca, a drugą w numerze 227 z 28 listopada. Polecamy tamte wydania, ponieważ wszystkie
elementy projektu są składanką większej całości.
Kolejna edycja już jest planowana, ale raczej
bez numeru, ponieważ będzie miała formułę
zdecentralizowaną — skoncentruje się na patriotyzmie lokalnym. Jesienią w samorządzie terytorialnym
nastąpi naturalne ożywienie programowe w związku
z przypadającymi 16 listopada wyborami.
Trzecia edycja naszego cyklu debat naturalnie wpisała
się w srebrny jubileusz odzyskania przez Polskę
wolności. Państwowe obchody koncentrowały się
wokół pamiętnej daty 4 czerwca, nasza debata
inauguracyjna na Stadionie Narodowym odbyła się
z pewnym wyprzedzeniem 20 maja, a cztery tematyczne już w czerwcu. Obok prezentujemy
w pigułce tezy tych bardzo kreatywnych dyskusji,
a także zbiorczą listę ich uczestników.
Po szczegóły zapraszamy w głąb 32-stronicowego
dodatku, a najbardziej zainteresowanych
— do obejrzenia pełnych nagrań, zamieszczonych
pod adresem www.patriotyzm.pb.pl. Ogólna ocena
gospodarczego bilansu 25-lecia wyszła na piątkę
z minusem w szkolnej skali sześciostopniowej.
Zdecydowanie słabiej wygląda natomiast rzetelny
obrachunek zgromadzonego w tym czasie
przez Polskę kapitału społecznego.
Cały cykl umacnia nas w przekonaniu, że kategoria
patriotyzmu gospodarczego niejedno ma imię.
Dlatego naturalne i logiczne jest pytanie:
co dalej? Stawialiśmy je już po zakończeniu dość
optymistycznej części drugiej. Obecnie nabrało
ono jednak całkiem nowego znaczenia.
Debaty zakończyliśmy we wtorek 10 czerwca,
a od soboty 14 czerwca Polska weszła w erę
podsłuchową. „PB” najwcześniej ze wszystkich mediów uzyskał możliwość publikacji pierwszego z nagrań — rozmowy Marka Belki, prezesa Narodowego
Banku Polskiego, z Bartłomiejem Sienkiewiczem,
ministrem spraw wewnętrznych, ale z oferty
nie skorzystaliśmy. Niezależnie od oczywistego
poruszenia warstwą słowną tej rozmowy
uznaliśmy bowiem, że w tym przypadku
nie ma mowy o przewadze interesu publicznego
nad prawami rozmówców do ich prywatności.
Nikt — o zdrowych zmysłach — nie ma
też wątpliwości, że te nielegalne nagrania
osłabiają polskie państwo. A przecież debaty
„Czas na patriotyzm gospodarczy”
właśnie służą m.in. budowie międzynarodowej
pozycji Polski. Wykonaliśmy także wiele pracy
dla podnoszenia w naszym kraju standardów
relacji polityki i biznesu, które publikowanie
bezprawnie zebranych podsłuchów
na nowo paraliżuje.
Liczymy, że po politycznym przesileniu sytuacja
na szczytach władzy powinna się uspokoić.
Wybory parlamentarne odbędą się planowo
we wrześniu 2015 r. i wtedy każdy uwzględni
również kryzys podsłuchowy wśród wielu
czynników decydujących o głosie wrzucanym
do urny. Do tego wydarzenia pozostaje jeszcze
ponad rok, którego zarówno polska gospodarka,
jak i szeroko rozumiane państwo nie może roztrwonić. Dwudziesty szósty rok wolności nie ma
prawa wyjść gorzej od minionego ćwierćwiecza.

Ć

wierćwiecze
1989-2014 udało się
w przechodzącej
transformację polskiej
gopodarce na uśrednioną
piatkę z minusem,
oczywiście
w obecnej szkolnej
skali sześciostopniowej.

W

unijnej perspektywie finansowej
2014-20, ostatniej
tak pomyślnej dla Polski,
najważniejsze staje się
zbudowanie gospodarki
autentycznie innowacyjnej
i konkurencyjnej.

U

wolniona polska
przedsiębiorczość
zasługuje na ocenę
zdecydowanie wyższą
niż kapitał społeczny,
którego znaczna
część została, niestety,
w minionym ćwierćwieczu
roztrwoniona.

D

ialog polityki
z biznesem
powoli zaczyna
przybierać
kształt oczekiwany
przez przedsiębiorców,
ale wciąż brakuje
przede wszystkim
obustronnego zaufania.

DEBATA NR 2 — 5.06.2014, RELACJA NA STR. XII-XIII

DEBATA NR 3 — 5.06.2014, RELACJA NA STR. XIV-XV

Łączenie tradycji
z innowacyjnością

Sprzeczności
trzeba łagodzić

Wnioski i rekomendacje

Wnioski i rekomendacje

P

P

olski rząd w
uzgodnieniu
z przedsiębiorcami musi
wreszcie
zdefiniować
główne branże,
w których nasza
gospodarka jest
zdolna
do osiągnięcia
realnego
sukcesu w skali
światowej.

O

prócz
wyboru
narodowych
specjalności
konieczne
jest przeorientowanie kierunków
eksportu oraz
inwestycyjnej
ekspansji
polskiej
gospodarki poza
najważniejszym
obszarem Unii
Europejskiej.

P

omoc
publiczna
dla firm powinna
być dozowana
bardzo
ostrożnie
niezależnie
od formy ich
własności,
ponieważ usypia
biznesową
czujność
i zabija ducha
przedsiębiorczości.

łatnicy
podatków
i aparat
skarbowy
zawsze będą
znajdować się
po dwóch
stronach
barykady,
ale zasady
gry fiskalnej
muszą być
uczciwe
i równe
dla wszystkich.

N

ajwiększym
utrapieniem przedsiębiorców
pozostaje
niejednoznaczność,
a nawet
sprzeczność
przepisów
podatkowych
oraz nadmierne
możliwości
interpretacyjne
urzędników.

P

rzetargi
skażone są
powszechnym
stosowaniem
w Polsce
kryterium
najniższej
ceny, które
traktowane
jest przez
zleceniodawców
z sektora
publicznego
jako najbardziej
bezpieczne.

Prenumerujesz dziennik „Puls Biznesu”?
Czytaj za darmo „Puls Biznesu+” cyfrowy tygodnik biznesowy
Najlepiej oceniana
polska aplikacja prasowa
w Appstore

Więcej: aplikacje.pb.pl

PULS BIZNESU, 30 CZERWCA 2014
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W debatach wystąpili:

Ostatnich unijnych miliardów
nie można po prostu konsumować
Wnioski i rekomendacje

P

ożyteczne wydanie
ostatniego wielkiego
strumienia pieniędzy
z budżetu
Unii Europejskiej staje się
wielkim wyzwaniem
dla aparatu państwa oraz
polskich przedsiębiorców.

DEBATA NR 5
— 10.06.2014, RELACJA
NA STR. XX-XXI

Demografia
blokadą
polskiego
wzrostu

O

okolicznością
sprzyjającą
rozwojowi jest
wynegocjowanie przez
rząd z Komisją Europejską
możliwości inwestowania
w twardą infrastrukturę,
ponieważ w tej dziedzinie
Polska najbardziej odstaje.

B

ędący wielkim
zbiorowym
inwestorem samorząd
terytorialny będzie
musiał szukać nowych
źródeł finansowych,
wykorzystując m.in.
możliwości partnerstwa
publiczno-prywatnego.

C

ała polska
gospodarka wymaga
zmiany mentalności,
uruchomienia rezerw
przedsiębiorczości
i innowacyjności,
aby po roku 2020
mogła się rozwijać
o własnych siłach.
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Wnioski
i rekomendacje

W

Polsce
dramatycznie
narasta typowy dla
krajów rozwiniętych
problem starzenia się
społeczeństwa, z którym
nasze państwo, niestety,
zupełnie nie umie sobie
poradzić.

P

rogramy wsparcia
dla młodych
rodzin są symboliczne
i absolutnie
niewystarczające,
a trudna sytuacja
na rynku pracy odstrasza
kobiety od rodzenia
nawet jednego dziecka.

S

ystem edukacji
okazuje się
nieelastyczny,
dostosowany
do zainteresowań
młodego pokolenia
i mody, a nie do
realnych potrzeb
gospodarki
oraz możliwości
znalezienia zatrudnienia.
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Dla naszych Klientów najwi×NszÇ wartoĉÉ majÇ zaufanie, wiarygodnoĉÉ i bezpiecze÷stwo.
Od blisko stu lat, z najwi×kszÇ precyzjÇ, produkujemy banknoty i zabezpieczone dokumenty.
Dynamicznie dostosowujemy si× do potrzeb kaĢdego z naszych kontrahentów, wykorzystujemy
najnowoczeĉniejsze technologie i wciÇĢ rozwijamy nowe kompetencje.
Dostarczamy rozwiÇzania IT zwiÇzane z wydawaniem i rejestrowaniem dokumentów
oraz zajmujemy si× systemami obsõugujÇcymi transakcje dokonywane za pomocÇ kart põatniczych.
PatrzÇc w przyszõoĉÉ, nie zapominamy o tradycyjnie najwaĢniejszych wartoĉciach – solidnoĉci
i wiarygodnoĉci. Z najwi×kszÇ troskÇ chronimy dane nie tylko naszych Klientów,
ale wszystkich obywateli.

PRODUCENT BANKNOTÓW, DOKUMENTÓW I KART PŁATNICZYCH
www.pwpw.pl
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Czas na patriotyzm gospodarczy
DEBATA „PB”

Jedyne takie spotkania
GRZEGORZ NAWACKI
g.nawacki@pb.pl

D

woje wicepremierów, dwóch
ministrów, sześciu szefów
największych polskich firm, trzech
prywatnych przedsiębiorców
kontrolujących firmy warte w sumie
ponad 20 mld zł — taka grupa spotkała się
na wtorkowej debacie „Pulsu Biznesu”
zorganizowanej na Stadionie Narodowym.
Spotkanie na takim szczeblu odbyło się drugi
raz w historii. Poprzednie było
niemal dokładnie rok temu, gdy „PB”
inaugurował program „Czas na patriotyzm
gospodarczy”. Dla niektórych obserwatorów
największym zaskoczeniem było to,
że w jednym miejscu i w jednym czasie

udaje się zgromadzić takie grono, i to w celu
długiej, merytorycznej dyskusji.
Dla reszty — inna atmosfera spotkania. Rok
temu przedsiębiorcy apelowali do polityków
o docenienie ich roli i stworzenie klimatu
wspierania przedsiębiorczości, w tym — już
na wstępie usłyszeli od wicepremier Elżbiety
Bieńkowskiej, że „polskie firmy stały się
naszą dumą”. Dyskusja była żywsza i bardziej
konkretna. To najlepszy dowód na to, że
dialog biznesu z polityką zaczyna przybierać
normalny, pozytywny kształt. Małą zasługę
można zapewne zapisać na konto cyklu debat
zorganizowanych w ramach projektu „PB”.
W tym roku temat debat nasunął się sam

— najwybitniejsi przedsiębiorcy, menedżerowie i kluczowi przedstawiciele administracji
rządowej podsumowali 25 lat transformacji
gospodarczej, ale to ono jedynie wstępem
do dyskusji o przyszłości, o tym, jakie są
wyzwania i co zrobić, by kolejne 25 lat było
przynajmniej równie udane. Minione 25 lat
to gigantyczny sukces polskiej gospodarki.
Oczywiście nie wszyscy Polacy odczuwają to
w równym stopniu, ale wszyscy mają prawo,
a nawet obowiązek, być dumni z polskich
przedsiębiorców, bo choć w wielu branżach
musieli i muszą rywalizować z konkurentami,
którzy mają znacznie dłuższe doświadczenie
i nieporównywalnie większą bazę kapitałową,

to z tej rywalizacji coraz częściej wychodzą
jako zwycięzcy. Coraz śmielej wychodzą na
zagraniczne rynki i coraz częściej podbijają
je nie tylko niższą ceną, ale lepszą jakością
i elastycznością. Ale duma nie powinna
wpędzać nas w samozachwyt, gdyż kolejne
ćwierćwiecze zapowiada się na trudniejsze
— proste rezerwy i przewagi Polska już
wykorzystała. Teraz trzeba naprawdę się
postarać. Polacy mają wielką szansę na to,
by odnieść sukces, byle tylko przedsiębiorcy
i politycy działali razem, ręka w rękę. Misją
„Pulsu Biznesu” jest ich do tego mobilizować
i w tym wspierać. Dlatego kontynuujemy
program „Czas na patriotyzm gospodarczy”.

25 lat w gospodarce
Elita biznesu i polityki spod flagi
biało-czerwonej jest zgodna
— od ćwierć wieku idziemy
w dobrym kierunku.
Czasem gubimy rytm, jednak
wyprzedzamy kraje, z którymi
na starcie byliśmy łeb w łeb
Karol
Jedliński
k.jedlinski@pb.pl  22-333-99-21

Na Stadionie Narodowym zebrali się
przedsiębiorcy posiadający majątki
warte miliardy złotych i politycy decydujący o przepływie i inwestowaniu porównywalnych kwot. Wszyscy eleganccy
i uśmiechnięci. Gdyby spotkali się 25 lat
temu, dominowałyby niemodne kreacje
w kolorze ziemi i zmęczone twarze, ale
widać byłoby również radość z pierwszych sukcesów.
— Ćwierć dekady temu każdy z nas miał
średnio pół telewizora — przypomniał
Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora
naczelnego „Pulsu Biznesu”, prowadzący
debatę z serii „Czas na patriotyzm gospodarczy”.
Pytania o ocenę 25 lat gospodarki w III
RP wydawać się mogły z dzisiejszej perspektywy kurtuazją, a odpowiedzi — formalnością.
— Szansa wykorzystana czy zmarnowana? Co można było zrobić lepiej? Jakie oceny w szkolnej skali wystawicie za dwie i pół
dekady zmian? — pytał Grzegorz Nawacki,
a Mateusz Morawiecki, prezes BZ WBK,

OPTYMIŚCI
REALIŚCI:
Szóstki i piątki
— takie oceny
w szkolnej skali
dominowały
w podsumowaniu
25-lecia zmian
gospodarczych
w Polsce.
Nie był to urzędowy
optymizm, lecz efekt
analizy subtelnie
przyprawionej
emocjami. [FOT. MW]

szykował już w odpowiedzi nieoczekiwaną
łyżkę dziegciu.

Refleksja Górala
Najpierw jednak głos zabrał Jakub
Karnowski, prezes Grupy PKP, w której
wciąż próbuje zepchnąć na boczny tor
wagon z napisem PRL.
— Wypadamy rewelacyjnie w porównaniu z otaczającymi nas krajami, trudno
z tym polemizować. Nie mieliśmy ujemnego PKB od kilkunastu lat. Stąd moja ocena:
„5+” — stwierdził Jakub Karnowski.
Adam Góral, prezes Asseco, znany
z tego, że lubi rozprawiać o styku polityki
i biznesu, nie był aż tak hojny, co nie znaczy, że lata III RP uważa za niewypał.
— Sukces jest niewątpliwy. Ci, którzy
krytykują, że młodzi wyjechali z Polski
i szukają szczęścia za granicą, powinni
wiedzieć jedno: gdyby w latach 80. można było wyjechać, zrobiłoby to 30 mln
osób — podkreślał Adam Góral, który wierzy, że stworzymy jeszcze lepszy kraj, bo
mamy rezerwy.
Szef Asseco dał „4+”, bo kilka błędów
było — m.in. sprzedaż dużych państwowych firm bez udziału polskiego kapitału.
Efekt? Za mało jest dużych firm spod flagi
biało-czerwonej, zdolnych podejmować
ryzyko i ciągnąć mniejsze i średnie biznesy za sobą.

— Stawiam „4-”, dorzucę trochę dziegciu — tak Mateusz Morawiecki zaczął swoją ocenę minionych 25 lat w gospodarce,
uśmiechając się z przekąsem.

Kombatanci Kulczyka
— Pytamy o ocenę minionych lat głównie tych,
którzy odnieśli w tym czasie sukces. Nie możemy jednak zapominać o bardzo wysokim
bezrobociu, dwucyfrowym nawet w okresach

szybkiego wzrostu w Polsce. Exodus ludności?
Też nie jest sukcesem — skwitował prezes BZ
WBK i szybko podniósł temperaturę debaty.
Wywołany do tablicy poczuł się Janusz
Piechociński. Wicepremier i minister gospodarki swoją ocenę rozbił na trzy części.
Najsłabiej ocenił kolegów z klasy politycznej, stawiając im ledwie „3”.
— Polityka jest coraz gorsza, mniej skuteczna i nastawiona głównie na konflikt.
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Kluczem są przedsiębiorcy
ELŻBIETA BIEŃKOWSKA
wicepremier
minister infrastruktury i rozwoju

P

owinniśmy być dumni, że dwadzieścia
pięć lat 1989–2014 było jednym z najlepszych, o ile w ogóle nie najlepszym
ćwierćwieczem w historii Polski. To czas
szczególny głównie dzięki przedsiębiorcom, ale
też dzięki kilkudziesięciu takim rzemieślnikom,
jakim obecnie jestem ja, dla których ważne jest,
co się chce osiągnąć i w jakim tempie. Udana
okazała się zbitka pomysłów z wizjonerstwem
przedsiębiorców na temat prowadzenia ich firm.
Od dziesięciu lat sytuację istotnie zmieniło członkostwo Polski w Unii Europejskiej. O pieniądzach
unijnych nie lubię mówić, ponieważ trochę się je
przecenia. To ogromne kwoty, ale traktuje się je
jak mannę z nieba, a przecież to pieniądze, które

potrafimy zainwestować, a nie po prostu wydać.
Jesteśmy coraz bogatsi, z roku na rok polski PKB
się zmienia, zrobiliśmy w okresie unijnej dekady
naprawdę ogromny krok, jeśli nie skok. Dlatego
na lata 2014–20, w których zagospodarujemy
dofinansowanie z różnych źródeł, nie tylko unijnych, możemy patrzeć naprawdę z optymizmem.
Kluczem dla powodzenia Polski w tej nowej
siedmioletniej perspektywie są przedsiębiorcy.
Planowana dla nich kwota skacze z 4 mld EUR do
18 mld EUR. Najważniejsze staje się zbudowanie
w tym okresie siły polskiej gospodarki — innowacyjnej i konkurencyjnej. To jest hasło na siedem
najbliższych lat i do jego zrealizowania musimy
być przygotowani. Poprzednie lata, a zwłaszcza
dekada w UE, potwierdziły, że uczymy się na
doświadczeniach i potrafimy je rozwijać. Dzięki
temu jesteśmy krajem, na który reszta państw
europejskich patrzy naprawdę z podziwem
i radością — tylko my tak czasami nie patrzymy.
Cieszę się, że jestem z polskimi firmami, które stały się naszą dumą, i które — mam nadzieję — przez
najbliższe lata będą w Europie bardzo widoczne.

V

Patriotyzm – także europejski
JANUSZ PIECHOCIŃSKI
wicepremier
minister gospodarki

C

czas przyspieszył i nie można go marnować. Rok temu inaugurowaliśmy redakcyjną inicjatywę patriotyzmu gospodarczego po jednym z najtrudniejszych
kwartałów polskiej gospodarki, a dzisiaj spotykamy
się po kwartale optymistycznym, dającym nadzieję
na ustabilizowanie się tempa wzrostu. Ale razem
możemy więcej, czas więc na patriotyzm gospodarczy również w naszych wzajemnych relacjach. Czas
na zdobywanie nowych rynków, skuteczne zmierzenie się z polskim przekleństwem z przeszłości
„cudze chwalicie, swego nie znacie”. Gdy dokonujemy audytu minionych dwudziestu pięciu lat, to
wśród tych, którzy zmienili rzeczywistość, widzimy
wielu polskich przedsiębiorców. Czas na racjonalną

ocenę tego, co zachodzi w gospodarce światowej.
Czas także na patriotyzm europejski jako istotny
element dopełniający gospodarczy patriotyzm
narodowy. W ciągu trzech, a najdalej pięciu lat
staną przed nami nowe wyzwania — megastrefy
powstającej dzięki umowie o wolnym handlu
i inwestycjach UE z USA. Czas także na odnalezienie
się Polski w nowej rzeczywistości unijnej perspektywy budżetowej 2014–20, która będzie okresem
wzrostu konkurencyjności, pomnażania kapitału
ludzkiego i budowania kapitału społecznego. To
czas szczególny, w którym politycy muszą stworzyć
odpowiednie warunki przedsiębiorczości w
nowoczesnym państwie. Polityka tylko wtedy służy
dobrze ludziom, gdy służy gospodarce, bo to w niej
tworzą się dochody i nadzieje, w niej realizuje się
rodzina i przyszłość. Czas więc na mądrą wspólnotową politykę poszerzania swobody i wolności
gospodarczej, na umacnianie tego, co z takim trudem budujemy — najlepszej przestrzeni otaczającej
polską przedsiębiorczość. Czas na potwierdzenie,
że nie boimy się tych wyzwań, potrafimy omijać
zagrożenia i wykorzystywać szanse. Stać nas na to.

udało się na piątkę
Sukces jest
niewątpliwy.
Ci, którzy
krytykują,
że młodzi
wyjechali
z Polski
i szukają
szczęścia
za granicą,
powinni
wiedzieć
jedno: gdyby
w latach 80.
można było
wyjechać,
zrobiłoby to
30 mln osób.
Adam Góral
prezes Asseco

Demokrację i postawy obywatelskie oceniam na „3+”. Gospodarka i duch przedsiębiorczości? Mocne „4” — stwierdził
Janusz Piechociński.
Jan Kulczyk na Stadion Narodowy przyszedł w dużo lepszym nastroju. Można powiedzieć, że wręcz hurraoptymistycznym.

liarder, stwierdzając, że przecież nasza
gospodarka jest najlepsza w Europie, i wytykając przedmówcom „kombatanctwo”.
— Panie doktorze, stan zachwytu czy
stan totalnej krytyki są złe dla nas jako
kraju — odpierał zarzuty Adam Góral.

– Szóstka z wykrzyknikiem!

Energia Jagiełły
Jacek Krawiec, prezes Orlenu, nie zamierzał jednak kryć optymizmu po 25 latach

Jesteśmy prymusem, pytanie, co z tym
sukcesem zrobimy — zadeklarował mi-

przygody z wolnym rynkiem. Nie odwoływał się jednak do emocji, lecz wyjął
kartkę, z której zacytował kilka twardych
faktów, bo — jak powtarza — sukcesy można zmierzyć.
— Polskie PKB w 16 lat wzrosło trzykrotnie i rosło szybciej niż w regionie.
Rozwijaliśmy się w ostatnich dekadach
mocniej niż Turcja, kraje BRICS, Indie,
Malezja czy Irlandia. Wciąż jednak jesteśmy za Estonią, Malezją czy Chinami
w rankingu konkurencyjności otoczenia
rynkowego. Dlatego daję „5-” — skwitował Jacek Krawiec.
Michał Sołowow zaznaczył, że Polska
zmieniła się nie tylko z perspektywy strzelistych wieżowców Warszawy. Oczywiście,
mogliśmy osiągnąć więcej, ale…
— …łatwo przyzwyczajamy się do tego,
co dobre. To był niesamowity okres, zapoczątkowany przez ustawę Wilczka.
Fantastyczna atmosfera, kto mógł, zakładał firmę. PKB rósł średnio o 8,8 proc.
co roku. A pomyśleć, że w 1989 r. moja
mama, wówczas wykwalifikowana nauczycielka, wicedyrektorka szkoły, zarabiała równowartość 60 USD miesięcznie
— wspominał inwestor z Kielc, oceniając
25-lecie na „6” .
A to i tak mało, bo Zbigniew Jagiełło,
prezes PKO BP, zaproponował… „8”.
— W 1989 r. miałem 25 lat. Proponuję
zatem, żebyśmy się spotkali w 2039 r.
i ocenili, co się udało w kolejnej generacji.
Dziś nasze wyzwania są zupełnie inne niż
25 lat temu, chociażby demograficzne. To,
co towarzyszy nam przez cały czas, to dobra energia — mówił prezes największego
banku w Polsce.

Zioło Klesyka
Dobrej energii jest więcej, bo zdaniem
Rafała Baniaka, wiceministra skarbu,
pozostała ona także w portfelach 2 mln
Polaków. Tylu z nas od 1989 r. wzięło
udział w prywatyzacjach firm, kupując
ich akcje. Dziś to w sumie 6,5 mld zł majątku.
— Wciąż jednak skarb państwa ma
udziały w 12 spółkach z WIG30, państwowy majątek jest pomnażany. Daję pełne
„5”. Co się nie udało? Wciąż jesteśmy
za mało innowacyjni, za mało nastawie-

ni na inteligentny rozwój — analizował
Rafał Baniak.
Mateusz Szczurek podkreślał, że bieg
po zwycięstwo jeszcze się nie skończył.
I że w jednym z pewnością zachowaliśmy
się, jako naród, inteligentnie. Nie forsowaliśmy tempa rozwoju, budując bazę,
zamiast dmuchać bańki.
— Nasz wzrost ma solidne podstawy,
nie jest windowany długiem czy nierównowagami społecznymi. W skali makro
jesteśmy gotowi wyskoczyć wyżej, dalej.
Przemy do przodu, potykając się czasem
o skutki niszczącej gry między sektorem
publicznym a prywatnym, gdzie brakuje
wzajemnego zaufania. Ale i tak niech będzie piąteczka — zakończył minister finansów, który w 1989 r. miał ledwie 14 lat.
Do braku zaufania, jaki towarzyszył biznesowi przez ostatnie dekady, nawiązał
też Herbert Wirth, prezes KGHM Polska
Miedź.
— Kapitał społeczny oceniam zatem na
„3”. Przedsiębiorczość zdała egzamin
na „6”, średnia daje „4,5”. Choć jest
dobrze, weźmy nawet naszą spółkę, która dzięki wolności gospodarczej przeszła
drogę od państwowego molocha do firmy
globalnej — wykładał Herbert Wirth.
Podobną ścieżką idzie PZU, którego
prezes lata transformacji ocenił z równym
entuzjazmem jak Jan Kulczyk.

– 6 z kwiatuszkiem, domkiem i wykrzyknikiem. Jeśli ktoś

lata temu powiedziałby mi, że będę siedział w takim otoczeniu i sytuacji, to bym
mu powiedział: „niemożliwe”. Że się napalił jakiegoś zioła. Generalnie, jako Polacy
mamy skłonność do samobiczowania.
Część z nas zdobyła już tę istotną pewność siebie w tym, co robi i jak robi. Mamy
sukcesy w walce z zachodnimi firmami
na Zachodzie. Exodus? Są młodzi Polacy,
którzy w londyńskim City wygryzają kolegów z Niemiec czy Francji, widziałem
na własne oczy — podsumował Andrzej
Klesyk, prezes PZU.
Średnia wszystkich ocen to zatem niecałe „5”, powiedzmy „5-”. A w kuluarach
jeden ze znanych przemysłowców komentował: „Mnie też wyśmiali, gdy w 1989 r.
mówiłem, że będę miał nie statystyczne
pół telewizora, ale fabrykę telewizorów”.

VI
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Czas na patriotyzm gospodarczy

Wystarczy utrzymać
tempo rozwoju
Innowacyjność, rodzimy kapitał i demografia — jeśli popracujemy
nad tymi sprawami, za 25 lat możemy żyć tak, jak dzisiaj żyją Norwegowie
Jacek
Kowalczyk
j.kowalczyk@pb.pl  22-333-99-38

Przez ostatnie 25 lat polska gospodarka rosła
w średnim tempie 4 proc. rocznie, co oznacza, że PKB w przeliczeniu na mieszkańca
podskoczył o 260 proc. To wynik lepszy,
niż odnotowały kraje, które w tym czasie
osiągnęły niekwestionowany sukces gospodarczy, np. Irlandia, Korea Południowa
czy Brazylia.
Czy uda nam się utrzymać podobne
tempo rozwoju w kolejnych 25 latach?
Gdyby tak się stało, w 2039 r. zamożność
Polaków byłaby porównywalna z obecnym poziomem życia w Norwegii czy
Singapurze (wzrost PKB na mieszkańca
o kolejne 260 proc. oznaczałby, że za 25 lat
wyniesie on 57 tys. USD). Trudne zadanie,
ale nie niemożliwe. Trzeba jednak uporać
się z kilkoma kwestiami, które zostawione
same sobie mogą hamować rozwój.

Więcej głową, mniej rękami
Według uczestników debaty „Czas na patriotyzm gospodarczy”, jednym z głównych
problemów do rozwiązania jest niska innowacyjność polskiej gospodarki. W 2012 r. na
badania i rozwój Polska wydała 0,9 proc.
PKB. Na 34 kraje OECD gorszy wynik ma
tylko pięć państw.
— Niska innowacyjność polskich firm to
jedna z głównych bolączek. Jeśli chcemy dalej szybko się rozwijać, musimy przestawić
gospodarkę z modernizowania na innowacyjność. To jest trudne zadanie, bo wymaga
zmiany mentalności Polaków, trzeba zbudować całą kulturę innowacji — stwierdził
Jacek Krawiec, prezes PKN Orlen.
Polska z każdym rokiem traci atut niskich
kosztów pracy. Jeśli polskie firmy mają nadal
konkurować z zagranicą, muszą zaoferować
klientom coś więcej niż niższa cena.
— Coraz bardziej o losach polskiej gospodarki decyduje to, ile w naszych produktach
jest wartości dodanej, czyli wkładu polskich
umysłów — własnej myśli inżynieryjnej czy
rodzimego designu — powiedział Zbigniew
Jagiełło, prezes PKO BP.
Zdaniem Andrzeja Klesyka, prezesa PZU,
o tym, czy polska gospodarka zwiększy

innowacyjność, w dużej mierze zdecyduje edukacja.
— Dwóch gości po filozofii, a sam skończyłem te studia, nie jest w stanie wymyślić
Google’a. Do tego potrzebni są inżynierowie
— zaznaczył Andrzej Klesyk.

Zatrzymać kapitał
Według Mateusza Morawieckiego, prezesa
BZ WBK, jednym z najważniejszych wyzwań jest zatrzymanie kapitału w Polsce.
Niemal przez cały okres 25-lecia nasza
gospodarka przyciągała inwestorów zagranicznych, którzy transferowali zyski
poza Polskę.
— Z Polski rocznie uciekało około 100
mld zł rocznie. Dla porównania, z funduszy unijnych napływa do naszego kraju
około 30 mld zł rocznie, czyli mieliśmy wyraźnie ujemny bilans kapitałowy. Musimy
tę ucieczkę kapitału stopniowo odkręcać,
by kapitał zostawał w kraju — powiedział
Mateusz Morawiecki.
Podobnego zdania był Adam Góral, prezes Asseco.

Zostawcie trochę na rozwój

C

ieszymy się, że jesteśmy największym
płatnikiem CIT w Polsce. Duma nas rozpiera,
że przyczyniamy się do tego, że kraj może się
rozwijać. Chciałbym jednak, aby rząd pamiętał,
że na naszych barkach spoczywa nie tylko obowiązek
wspierania budżetu państwa, ale też rozwoju firmy.
Chcielibyśmy, żeby po odliczeniu podatków od zysku
w spółce zostały jeszcze jakiekolwiek pieniądze
na inwestycje. Chodzi przede wszystkim o podatek
od kopalin, w ramach którego z firmy odpływa
6,5 mln zł dziennie.
Herbert Wirth, prezes KGHM

NAGRODZONA
DZIESIĄTKA:
W czasie gali
wyróżnienia
otrzymało
10 największych
płatników podatku
CIT (pełna lista
obok). W rankingu
zdecydowanie
zwyciężył KGHM,
który w 2013 r.
zapłacił 1,5 mld zł
tej daniny.
To tyle, ile łącznie
przekazali dwaj
następni płatnicy:
PKO BP i Pekao
(870 i 671 mln zł).
Za sowite przelewy
i nieuciekanie
z dochodami
na Cypr osobiście
podziękowali
szefom spółek
wicepremierzy
Elżbieta Bieńkowska
i Janusz Piechociński
oraz Mateusz
Szczurek, minister
finansów.
[FOT. S. ŁASZEWSKI]

— Uważam, że przez ostatnie 25 lat zrobiliśmy spory błąd, zbyt masowo sprzedając
polskie przedsiębiorstwa zagranicznym inwestorom. Nie można za to nikogo winić,
bo nikt w Polsce nie wiedział, jaka skala
prywatyzacji będzie optymalna. Dzisiaj
warto jednak wyciągać z tej lekcji wnioski
— stwierdził Adam Góral.
Na szczęście w ostatnich kwartałach
Polska odnotowuje niewielkie nadwyżki
w bilansie płatniczym.
— Polska wreszcie eksportuje swoje
oszczędności, czyli to my finansujemy resztę świata, a nie odwrotnie. Wydaje się, że
to już trwała zmiana — zaznaczył Mateusz
Szczurek, minister finansów.
— To jest jaskółka przełomu i trzymajmy
kciuki, by tak zostało — powiedział Mateusz
Morawiecki.

Europa to my
Czynnikiem, który może spowalniać polski
rozwój, jest też demografia. Dziś na jednego
emeryta pracują cztery osoby, a za 20-30 lat
będą tylko dwie.
— Negatywne perspektywy demograficzne to z jednej strony problem dla konsumpcji, a z drugiej — dla systemu emerytalnego,
bo przyszłe emerytury z czegoś muszą być
wypłacane — tłumaczył Zbigniew Jagiełło.
W podtrzymaniu tempa rozwoju pomogłoby też szeroko rozumiane odbiurokratyzowanie gospodarki.
— Co prawda, w ostatnich latach Polska
zrobiła spory skok w rankingu Doing
Business, mierzącym warunki do prowadzenia firm, jednak nadal jest dużo
do zrobienia, ciągle słabo wypadamy, jeśli chodzi o sprawność administracji czy
sądownictwo gospodarcze — stwierdził
Mateusz Morawiecki.

Zdaniem Jana Kulczyka, właściciela
Kulczyk Investments, zagrożeniem dla rozwoju w Polsce jest też to, że Europa jako
całość traci na znaczeniu w świecie.
— Ludność Europy się kurczy, tymczasem
ludność świata szybko rośnie. Przegrywamy
też konkurencję, jeżeli chodzi o tempo rozwoju. Polacy powinni mieć świadomość
tych procesów i dbać o interes Europy,
bo jest to także interes polskiej gospodarki
— powiedział Jan Kulczyk.

Najwięksi płatnicy podatku CIT
Firma

Zapłacony
CIT (w zł)
KGHM Polska Miedź
1 549 000 000
PKO Bank Polski
870 188 000
Pekao
670 698 000
PKN Orlen
536 165 000
PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna
364 582 400
PGNiG
342 000 000
Bank Zachodni WBK
336 406 000
Jeronimo Martins Polska
295 724 896
PZU
290 888 000
JSW
275 100 000
mBank
256 863 000
Citi Handlowy
245 384 000
PGE Dystrybucja
203 511 662
PGE Polska Grupa
Energetyczna
201 528 037
ING Bank Śląski
182 800 000
Tauron Dystrybucja
166 732 981
PSE
152 107 080
T-Mobile Polska
135 334 000
Źródło: Bisnode Polska, dane jednostkowe za 2012 r.
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Trzeba wiedzieć, w którą stronę idzie świat
Co powinno być nową
polską specjalnością?
Każdy stawia
na własnego konia.
Jedno jest pewne, szukać
trzeba w przemyśle.
Podobno każdy Polak zna
się na medycynie i piłce nożnej. Nie każdy jednak potrafi
przewidzieć, co w przyszłości
będzie się liczyć w biznesie.
Dlatego podczas pierwszej
w tym roku debaty z cyklu
„Czas na patriotyzm gospodarczy” padło pytanie o nową polską specjalność. Jednak nawet
tak tęgie głowy jak nasi paneliści nie znalazły jednoznacznej
odpowiedzi.
Zbigniew Jagiełło, prezes
PKO BP, stwierdził, że jest to IT.
— To coś, co my, Polacy,
mamy we krwi. Kształcimy
bardzo dobrych informatyków, choć na razie nie udało
nam się skomercjalizować tej
wiedzy — powiedział Zbigniew
Jagiełło.

Górski, nie Lewandowski
Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki,
dorzucił do puli pociągi, m.in.
Pesy, KGHM i dwie polskie
rafinerie, które jako jedyne
oprócz rosyjskich inwestują

w Europie. Wspomniał jednak
o niebezpieczeństwie — rywale
mogą zostawić Polskę w tyle.
— Zostaniemy zepchnięci
do roli krajów usługowych
i wrócimy do czasów, gdy eksportowaliśmy głównie szynkę,
węgiel i wódkę — ostrzegał
Janusz Piechociński.
Mówił jednak również, jak
tego uniknąć.
— Dziś Robert Lewandowski
jest jednym z najlepszych zawodników na świecie, ale nawet z nim nasza kadra jest na
72. miejscu. Za czasów drużyny Górskiego zdobywaliśmy
medale. Trzeba grać drużynowo, żeby z 40-procentowego
udziału eksportu w PKB dojść
do co najmniej 60-procentowego. Kończy się proste targowanie, trzeba znajdować partnerów, kojarzyć finansowanie,
a w tych obszarach polska
przedsiębiorczość pozostaje
w tyle. Potrzebujemy zbiorowego wysiłku, żeby nie tylko
dogonić, ale przeskoczyć konkurencję — stwierdził Janusz
Piechociński.

Najważniejsze to wiedzieć,
czego potrzebuje świat.
Jeśli będziemy potrafili się
w to wpisać, wygra Polska
i wygrają Polacy.
Jan Kulczyk, właściciel Kulczyk Investments

Pomysł na przemysł
Herbert Wirth, prezes KGHM,
podobnie jak Janusz Piechociński, wspomniał, że polskiej
specjalności trzeba szukać
w przemyśle.

— To coś, w co inwestuję
własne pieniądze: biotechnologia, inżynieria materiałowa
oparta na surowcach, które
mamy — grafenie. Jestem za-

kręcony na punkcie fotowoltaiki opartej na metalach.
Oczywiście także teleinformatyka — nie wyobrażam sobie
bez tego nowoczesnej firmy

górniczej. Naszą przyszłość
musimy oprzeć na dwóch zasobach: kompetentnych pracownikach i surowcach — mówił Herbert Wirth.
Chwalił polskich pracowników. Stwierdził, że każdy dobry
inżynier po studiach w Polsce
jest topowym specjalistą za granicą, a pracownicy KGHM, którzy jadą do Kanady czy Chile,
są tam bardzo mile widziani.
Również Jerzy Buzek, ekspremier, a dziś europoseł, mówił o przemyśle.
— W przemyśle są miejsca
pracy — np. w hutnictwie,
gdzie jest potrzebna nanotechnika i fototechnika, w czystych
technologiach, które możemy sprzedawać Chińczykom
— podpowiadał Jerzy Buzek
(więcej w tekście na str. 14).

Co Polak, to recepta
Michał Sołowow, ochrzczony
przez „PB” pierwszym przemysłowcem Rzeczypospolitej,
właściciel chemicznego Synthosa, producenta desek podłogowych Barlinek i firmy ceramicznej Rovese, wolał opierać
się na statystyce, choć przyznał, że nie zawsze należy jej
ślepo ufać.
— Najwięcej eksportujemy
wyrobów elektromaszynowych, rolno-spożywczych.

Bardzo wzrósł eksport wyrobów chemicznych — mam
nadzieję, że m.in. dzięki
Synthosowi, który eksportuje 75 proc. produkcji. Dużą
pozycję stanowią też wyroby
metalurgiczne. Mamy dodatnie saldo w handlu wyrobami ceramicznymi — Rovese
sprzedaje za granicę 70 proc.
produkcji — czy w sektorze
drzewno-papierniczym, w którym działa Barlinek. W usługach mamy dodatnie saldo
handlowe od 1994 r., a to są
najstarsze dostępne dane.
To jest nasza specjalizacja na
dziś, czy trwała — to się okaże. Co mogłoby stać się naszą
specjalnością, gdybyśmy oparli gospodarkę na dwóch fundamentach: wolności i wiedzy? — zastanawiał się Michał
Sołowow.
Dyskusję spuentował Jan
Kulczyk.
— Moglibyśmy tak dyskutować parę godzin i każdy
z nas dałby świetną receptę.
Najważniejsze to spojrzeć,
w którą stronę idzie świat,
czego świat potrzebuje. Jeśli
będziemy potrafili się w to
wpisać, wygra Polska i wygrają
Polacy — stwierdził najbogatszy
Polak.
Małgorzata Grzegorczyk
m.grzegorczyk@pb.pl  22-333-98-56

Pieniądze z Unii należy wydawać szybko
Ostatnich wielkich
wspólnotowych
pieniędzy nie można
zmarnować. Trzeba
inwestować szybko
i w perspektywiczne
branże — zgadzają się
politycy i przedsiębiorcy.
Polska nie jest drugim Egiptem
— u nas po siedmiu latach tłustych przychodzi siedem lat
jeszcze tłustszych. W ramach
unijnej perspektywy budżetowej na lata 2014-20 napłynie
prawie 106 mld EUR. To oznacza, że Polska będzie do końca
dekady największym beneficjentem wspólnotowych funduszy. Problem polega jednak
na tym, na co i jak je wydać,
by w kolejnych latach konsumować owoce obecnych inwestycji, a nie głodować, tęsknie
wspominając czasy unijnego
eldorado. Podczas pierwszej
tegorocznej odsłony debat
z cyklu „Czas na patriotyzm
gospodarczy” rozwiązania
tego problemu szukali politycy, menedżerowie i przedsiębiorcy.
Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki,
podkreślał, że tym razem inwestycji nie można odkładać na
ostatnią chwilę.
— Nie mamy czasu tracić
czasu — nie może być tak jak
poprzednio, że dopiero na

końcu unijnej perspektywy
w Polsce zaczęły być widoczne rezultaty współfinansowanych z funduszy inwestycji.
Te pieniądze trzeba wydawać
szybko, wykorzystując zdrowy polski rozsądek i współdziałanie między rynkiem
a sferą publiczną, by nowe
produkty jak najszybciej
trafiły na rynek — mówił
Janusz Piechociński.

Ostatni dzwonek
Wicepremier podkreślał, że
Polska ściga bogatszą Europę
i nie może w tym pościgu potykać się o złe przepisy.
— Dziś największym wyzwaniem jest uzdrowienie otoczenia regulacyjnego polskiej
przedsiębiorczości. Jeśli nie
zrobimy tego w ciągu 3-5 lat,
przegramy i zostaniemy zredukowani do roli kraju usługowego, zwłaszcza gdy powstanie megastrefa ekonomiczna
z USA. Naszym celem powinno
być osiągnięcie w ciągu dekady PKB na poziomie 110 proc.
średniej unijnej i zwiększenie
udziału eksportu w produkcie
krajowym do 60 proc. — mówił
Janusz Piechociński.
Unijne miliardy mogą w tym
pomóc, ale bez rozsądku
polskich władz i przedsiębiorców, zamiast doganiać
Europę, będziemy tracić do
niej dystans.
— Tych pieniędzy nie można przejeść, rozdać wszystkim

Unijnych pieniędzy
nie można przejeść, rozdać
wszystkim po równo i wspierać
wszystkie branże. Potrzebujemy
jasnej polityki sektorowej,
by pieniądze szły tam, gdzie
można je najlepiej wykorzystać.
Janusz Piechociński, wicepremier i minister gospodarki

Priorytety przy wydawaniu
unijnych pieniędzy są dwa.
Pierwszy to szeroko rozumiana
infrastruktura — nie tylko drogi
czy koleje, ale też otoczenie
prawne i podatkowe.
Drugi to edukacja ukierunkowana
na wykształcenie techniczne
czy np. biotechnologiczne.
Andrzej Klesyk, prezes PZU

po równo i wspierać wszystkie
branże. Potrzebujemy jasnej
polityki sektorowej, by pieniądze szły tam, gdzie można je najlepiej wykorzystać

— do branż, które będą inwestowały w badania i rozwój, wspierając jednocześnie
szkoły wyższe i jednostki
naukowe, pracujące nad no-

wymi technologiami — mówił
Janusz Piechociński.
Od niedawna wielkie pieniądze płyną na zaniedbywaną przez lata infrastrukturę
kolejową. Tymczasem — przynajmniej na pierwszy rzut
oka — na torach jest o wiele
gorzej, niż było. Widzą to nawet w PKP.
— Gdy 25 lat temu jeździłem z rodzinnego Sosnowca
do Warszawy, podróż trwała
o godzinę krócej. Przez lata
nakłady na kolej były zbyt niskie, by utrzymać infrastrukturę w stanie niepogorszonym.
Nawet po wejściu do UE sytuacja się nie zmieniła, bo długo pieniądze szły na alternatywne inwestycje. Sytuacja
zmieniła się dwa lata temu
i teraz próbujemy szybko nadrobić braki — w ubiegłym roku
wydaliśmy na infrastrukturę 5
mld zł, teraz będzie to 7 mld zł
— mówił Jakub Karnowski, prezes PKP.
Jego zdaniem, dzięki pieniądzom z Unii Polska nadrobi cywilizacyjne zapóźnienia,
datujące się na XIX wiek.
— To rok wielkiej kumulacji inwestycji, dlatego czasy
przejazdów w całym kraju się
wydłużają. Wkrótce będzie
jednak o wiele lepiej, bo nie
tylko remontujemy — po
prawie wieku zacieramy też
granice między zaborami,
np. w ramach inwestycji
w linię między Częstochową

a Opolem — mówił Jakub
Karnowski.

Szkolne błędy
Andrzej Klesyk, prezes PZU,
wskazał na dwa priorytety w wydawaniu unijnych pieniędzy.
Upierał się, że nie przeznaczyłby
ich na modną innowacyjność.
— Innowacyjność to ładne
hasło, ale mam nadzieję, że to
nie politycy będą o niej decydować, bo to nie jest ich zadanie.
Priorytety są dwa. Pierwszy to
infrastruktura — tyle że nie rozumiana wyłącznie jako dobre drogi, ale dużo szerzej: jako stabilne
otoczenie prawne i podatkowe.
Drugi priorytet to edukacja, bo
dziś kształcimy gigantyczną liczbę ludzi, którzy są coraz bardziej
sfrustrowani i nie potrafią poradzić sobie w świecie. Z całym
szacunkiem, dwóch studentów
filozofii nie wymyśli kolejnego
Google'a — trzeba inwestować
w ludzi z wykształceniem technicznym czy np. w biotechnologów — mówił Andrzej Klesyk.
Z tezą, że „czego Jaś się nie
nauczy, na tym Polska nie zarobi”, zgadzał się też Zbigniew
Jagiełło, szef PKO BP.
— Kształcimy nie twórców,
tylko odtwórców — tymczasem
w życiu trzeba robić coś, czego jeszcze nikt inny nie zrobił.
Pieniądze trzeba inwestować
w edukację i wiedzę, ale z sensem — mówił Zbigniew Jagiełło.
Marcel Zatoński
m.zatonski@pb.pl  22-333-98-15
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Adam Góral: Żyjemy hasłem „innowacje”.
Nie lubię go, bo nie do końca jest zdefiniowane.
Ale innowacją powinniśmy nazywać produkt,
który ludzie chcą kupować. prezes Asseco
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Demografia i system edukacji Zajrzyj do portfela
to wyzwania dla gospodarki
SŁAWOMIR GRELA
prezes zarządu Polskiej Wytwórni
Papierów Wartościowych

ANDRZEJ KLESYK
prezes PZU

P

roblem strukturalnego
bezrobocia, zwłaszcza
wśród młodych, dotyczy
nie tylko Polski. Był to jeden
z najszerzej omawianych
tematów podczas tegorocznego Światowego Forum
Ekonomicznego w Davos.
Na świecie jest ponad
200 mln bezrobotnych,
z czego 75 mln to osoby
młode. To szokujące
dane i jeden z problemów,
z którym musimy się
zmierzyć w nadchodzących latach.

To nie jest chwilowa
luka w podaży pracy,
którą można zasypać
wzrostem gospodarczym.
Paradoksalnie, bezrobocie
wynika z postępu technicznego, wypierającego te prace,
które zwykle wykonywałyby
osoby młode. W pędzie
za niższymi kosztami
zautomatyzowaliśmy
powtarzalne czynności.
Zlikwidowaliśmy
stanowiska, do obsługi
których szybko można
przyuczyć młodego
pracownika.
Naprawa tej sytuacji
na pewno wymaga działań
administracyjnych
— promocji inwestycji,
ulg dla nowych firm,
zmniejszenia kosztów
pracy. Jednak tak naprawdę
są to aktywności pozorne.
Nie spowodują realnej,
trwałej zmiany,
jeśli nie będzie za nimi
szła reforma systemu
edukacji.
W ostatnich latach świat bardzo się zmienił, ale nasza edukacja pozostała na poziomie
połowy XX wieku. Polskie,
i nie tylko polskie uczelnie
kształcą nawet dobrze, ale
teoretycznie. Nie uczą pragmatyki biznesu i umiejętności

Uczelnie
kształcą
nawet dobrze,
ale teoretycznie.
Nie uczą
pragmatyki biznesu
i umiejętności
społecznych,
komunikacji,
pracy w grupie,
umiejętności
przystosowania
do zmian.

społecznych, komunikacji,
pracy w grupie, umiejętności
przystosowania do zmian.
Doświadczam tego
na co dzień jako szef PZU.
W wielu rekrutacjach nie
możemy znaleźć do pracy
ludzi, jakich potrzebujemy.
Wśród wielu młodych
kandydatów brakuje takich,
którzy zaoferują wartość
dodaną od razu
po rozpoczęciu pracy.
Jako pracodawca mam
prawo tego oczekiwać.
W końcu młodzi
ludzie przygotowują
się do podjęcia pracy
przez kilkanaście lat
szkoły i studiów!
Podczas Forum
w Davos
wszyscy
zwracali
uwagę
na to
niedostosowanie
systemu
edukacji
do realiów.
Na
przykład
przedstawiciele
Szwajcarii mówili, że dla nich
priorytetem jest
inwestowanie
w infrastrukturę i edukację.
Dzięki temu
są najbardziej
konkurencyjną
gospodarką świata.
Niezmiennie na
czele najbardziej
innowacyjnych
krajów znajdują się
Stany Zjednoczone.
Jeśli chodzi o system
edukacji różni nas
niemal wszystko.
W rekrutacji na studia
— u nas liczą się punkty
z matury, na uczelni
amerykańskiej — trzeba
napisać minimum dwa
eseje. W Ameryce nie
ma ściągania egzaminie,
u nas nieuczciwość to
norma. Uczelnie wyższe
w Polsce, poza kilkoma
wyjątkami, nie monitorują,
ilu absolwentów znajduje
pracę w zawodzie i z jakimi
zarobkami. W Ameryce jest
to jedno z głównych
kryteriów oceny
prestiżu i poziomu
szkoły. Paradoksalnie
Amerykanie także nie są za-

dowoleni z poziomu edukacji
i starają się ją poprawić.
Tych różnic jest więcej. Od lat
niestety nie tylko nie widać
postępu, ale mam wrażenie,
że nasz dystans do najlepszych się powiększa. Bez
wprowadzenia radykalnych
zmian w systemie edukacji
nie ma szans na wyjście
z impasu.

K

iedy ktoś pyta mnie,
czym zajmuje się
Polska Wytwórnia Papierów
Wartościowych, mówię
— zajrzyj do portfela.
Większość z tego, co tam
masz, powstała w PWPW.
Spółka ta doskonale wpisuje się w ideę patriotyzmu
gospodarczego, pełni bowiem
istotną funkcję w systemie
bezpieczeństwa państwa
i obywateli.
Jako producent banknotów,
dokumentów oraz systemów
do ich wydawania, PWPW
pozostaje gwarantem wiarygodności procesów transakcji
i identyfikacji. Jest również
doskonałym przykładem na
to, że państwowa spółka może
być innowacyjną, dochodową
i sprawnie zarządzaną firmą,
która nie tylko zaspokaja
potrzeby rodzimego rynku, ale
i z powodzeniem konkuruje
na rynkach międzynarodowych.
Polska — podobnie jak inne
duże i poważne państwa,
które dbają o swoje bezpieczeństwo — powierza
produkcję wszystkich swoich
banknotów i najważniejszych
dokumentów narodowemu
wytwórcy. W PWPW
powstają blankiety dowodów osobistych i książeczki
paszportowe, w firmie
produkowane i personalizowane są również prawa jazdy
oraz dowody rejestracyjne.
Powstają tu także banderole
akcyzowe, znaczki i różnego
rodzaju karty,
np. legitymacje służbowe
czy Karta Dużej Rodziny.
Zdobyte na polskim rynku
doświadczenie wykorzystujemy na rynkach międzynarodowych. Dziś obywatele
Bangladeszu, Litwy oraz
Armenii posługują się paszportami wyprodukowanymi
przez PWPW. Nasza firma
dostarczyła również elektroniczne dowody dla Armenii
oraz banknoty dla Gruzji,
Gwatemali i Paragwaju. Jest
także operatorem systemu
i producentem kart do tachografów cyfrowych w Armenii,
Azerbejdżanie i Gruzji.
Status polskiego i międzynarodowego wytwórcy banknotów
i dokumentów zobowiązuje
nas do ciągłego doskonalenia
i podnoszenia kompetencji,
bowiem firma taka jak PWPW
nie może sobie pozwolić
na brak innowacyjności.
W produkcji zabezpieczonej
jest ona podstawą działalności, dlatego już teraz opracowujemy rozwiązania, które

PWPW jest doskonałym przykładem
na to, że państwowa spółka
może być innowacyjną, dochodową
i sprawnie zarządzaną firmą, która nie tylko
zaspokaja potrzeby rodzimego rynku,
ale i z powodzeniem konkuruje na rynkach
międzynarodowych.
będziemy mogli zaproponować wówczas, gdy okażą
się one niezbędne. W firmie
nieustannie prowadzi się projekty badawczo-rozwojowe,
ukierunkowane na poszukiwanie nowych rozwiązań
w dziedzinie zabezpieczeń.
Mamy na tym polu poważne
osiągnięcia, które nie tylko
doczekały się patentów, ale
weszły w fazę produkcyjną,
wyznaczając standardy na rynku producentów banknotów
i dokumentów.
Jednym z opracowanych
i opatentowanych przez
PWPW rozwiązań jest PCP
— technologia, która zakłada
powiązanie procesu personalizacji karty z procesem jej
produkcji. W tej technologii
produkowane jest nowe
polskie prawo jazdy, uważane
za jeden z najlepiej zabezpieczonych dokumentów na
świecie. PWPW opracowała
również własną poliwęglano-

wą stronę personalizowaną
przeznaczoną do paszportów
biometrycznych trzeciej generacji. Autorskim rozwiązaniem
firmy jest również Extreme ID,
karta identyfikacyjna, która
zawiera w swojej strukturze
niepalny, personalizowany,
element metalowy — odpowiednik wojskowego nieśmiertelnika.
Istotne znaczenie PWPW
dla bezpieczeństwa państwa
i obywateli jest dziś faktem
niepodważalnym. Warto
również pamiętać,
że Wytwórnia jest przedsiębiorstwem dochodowym.
W 2013 r. firma osiągnęła
przychody na poziomie ponad
695 mln zł oraz zysk brutto
wynoszący blisko 164 mln zł;
wyniki tegoroczne będą jeszcze lepsze. Łącznie w okresie
2007–13 PWPW zasiliła
Skarb Państwa — w formie
dywidendy i podatków
— kwotą ponad 1,5 mld zł.

PULS BIZNESU, 30 CZERWCA 2014

IX

Marek Grodziński: Innowacyjność i narzekanie to typowo polskie cechy, które okazują się
pozytywne. Pracownicy wykonując pracę cały czas
myślą, jak zrobić to lepiej. wiceprezes i dyrektor centrum BPO CapGemini
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Kazimierz Pazgan: Polscy naukowcy
opracowują genialne produkty, ale przedsiębiorstwa nie mają na nie pieniędzy i te rozwiązania trafiają
w ręce kapitału zagranicznego. właściciel Konspolu
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Patriotyzm gospodarczy a bezpieczeństwo
Wykorzystać
potencjał kolejowych
gruntów
DR REMIGIUSZ LEWANDOWSKI
Wydział Nauk Ekonomicznych
i Zarządzaniu UMK w Toruniu,
dyrektor ds. strategii w PWPW

JAROSŁAW BATOR
dyrektor zarządzający
ds. nieruchomości, Polskie Koleje
Państwowe SA

J

uż od kilku lat PKP SA we
współpracy z podmiotami
prywatnymi realizuje projekty deweloperskie, polegające
na komercyjnym zagospodarowaniu nieruchomości
pozostających we władaniu
spółki. Spółka oferuje grunty
o ogromnym potencjale,
w bardzo dobrych lokalizacjach, często w ścisłych
centrach miast.

Realizując inwestycje, PKP
bierze pod uwagę zarówno
interes publiczny, jak i kryteria biznesowe. Zwycięskie
koncepcje zagospodarowania
nieruchomości uwzględniają
użyteczność danego terenu pod względem obsługi
ruchu pasażerskiego, funkcji
komercyjnych oraz innych
czynników wynikających
z prowadzonych wcześniej
analiz. Dzięki takiemu podejściu możliwe jest optymalne
zagospodarowanie nieruchomości i osiągnięcie zysków
gwarantujących zadowolenie
zarówno PKP, jak i dewelopera.
Szerokie zainteresowanie
dotychczasowymi i obecnie
prowadzonymi projektami
ze strony potencjalnych
inwestorów potwierdza
odpowiednie przygotowanie
inwestycji przez PKP oraz
ich wysoką atrakcyjność.
Wśród projektów zrealizowanych dotychczas w tej
formule, PKP mogą pochwalić się Zintegrowanymi
Centrami Komunikacyjnymi
w Poznaniu i Katowicach,
gdzie oprócz nowoczesnych
dworców kolejowych i autobusowych powstały również
galerie handlowe.
Inwestycją deweloperską
objęte są również tereny Warszawy Zachodniej
i Gdańskiej, gdzie wraz
z nowymi dworcami kolejowymi powstaną najwyższej
jakości węzły komunikacyjne
oraz zabudowa komercyjna.
W ramach współpracy z prywatnym inwestorem PKP
chce zagospodarować
także tereny w innych
miastach, m.in.
w Gdyni (teren
Międzytorza);
Krakowie (okolice ul. Bosackiej)
i Wrocławiu
(Dworzec
Świebodzki). Projekty

PKP
optymalizuje
wykorzystanie
posiadanych
nieruchomości
i zwiększa przychody.
Deweloperzy mają
natomiast okazję
zagospodarować
teren
o dużym potencjale
inwestycyjnym.
deweloperskie przygotowywane przez PKP obejmują
jednak nie tylko duże miasta.
W mniejszych miejscowościach (m.in. Dębicy, Koninie
czy Włocławku) spółka będzie
realizować tak zwane Małe
Projekty Deweloperskie,
polegające na komercyjnym
zagospodarowaniu terenów
w bezpośrednim sąsiedztwie dworców kolejowych.
Nieruchomości zostaną
przeznaczone głównie pod
zabudowę handlową.
Inwestycje prowadzone w
formule projektu deweloperskiego dają wiele korzyści
podmiotom zaangażowanym w ich realizację. PKP
optymalizuje wykorzystanie
posiadanych nieruchomości i zwiększa przychody.
Deweloperzy mają natomiast
okazję zagospodarować teren
o dużym potencjale inwestycyjnym. W rezultacie, niezagospodarowane przez wiele
lat nieruchomości odzyskują
dawny blask, służąc szerokiemu gronu odbiorców.

W

najczęściej spotykanym
ujęciu patriotyzm gospodarczy jest rozumiany jako
zbiór różnych relacji między
podmiotami życia gospodarczego, prowadzących do wyboru przez konsumentów nie
zagranicznych, ale krajowych
wyrobów lub usług i — w efekcie — do wzrostu PKB. W ujęciu
szerszym obejmuje całokształt
decyzji podejmowanych przez
obywateli, firmy oraz administrację publiczną, ukierunkowanych na wzrost gospodarczy
własnego kraju. Dotyczy zatem
nie tylko wspomnianych relacji, ale także polityki gospodarczej, a szczególnie podatkowej,
priorytetów w zakresie rozwoju nauki i określonych dziedzin
gospodarki, czy stojących
przed firmami wyborów co do
kraju, w jakim chcą prowadzić
działalność gospodarczą.
Dokonywane przez konsumentów lub firmy wybory z
założenia muszą być dobrowolne i nie powinny naruszać ich
interesów ekonomicznych, czy
związanych z jakością produktów albo ich ceną. Spełnienie
tego warunku chroni przed
ryzykiem złej alokacji zasobów
i przekłada się na wyższą krajową produkcję, zatrudnienie
oraz wpływy podatkowe.

Relacje między podmiotami
życia gospodarczego mogą być
rozpatrywane na kilku poziomach. Najczęściej widoczny
jest poziom B2C. Wizja kupowania w sklepach krajowych
produktów była dla irlandzkiego rządu tak atrakcyjna, że
zaangażował się w jej kampanię promocyjną. Akcja „Buy
Irish” w 1981 r. została uznana
za sprzeczną z Traktatem
EWG, ale zwróciła społeczną
uwagę na omawiane kwestie.
Podobnie jest z relacjami na
poziomie B2B czy B2G. W tym
przypadku również, w warunkach porównywalnej jakości
i ceny, wybór nabywcy winien
paść na krajowy produkt.
Przy tej okazji warto także
zwrócić uwagę na negatywne
konsekwencje przyporządkowywania cenie kryterium absolutnego. Problem oczywiście
dotyczy nie tylko przetargów
publicznych, ale także obrotu

pomiędzy prywatnymi podmiotami. Zarówno na rynku
„public” jak i „commerce”
brakuje szerszego spojrzenia
na kryteria wyboru dostawcy,
uwzględniającego de facto
postulaty CSR, a w jego ramach
— idei patriotyzmu gospodarczego i wspomnianych wyborów stojących przed obywatelami, firmami i państwem.

(opodatkowanie w kraju, niestosowanie agresywnych strategii
podatkowych) i wpływy podatkowe, kreowanie zatrudnienia
oraz wzbogacenie narodowego
potencjału technologicznego.
W przypadku państwowych
firm, takich jak PWPW, pojawia
się jeszcze dodatkowa korzyść
— dywidenda. Tego typu fiskalne
korzyści są znaczne.

Szczególna rola w kształtowaniu
patriotyzmu gospodarczego
dotyczy władz państwowych,
polityki gospodarczej oraz
praktyk udzielania zamówień
publicznych. Przykładem ilustrującym ten rodzaj relacji jest
PWPW, spółka Skarbu Państwa
specjalizująca się w produkcji
banknotów oraz dokumentów
i związanych z nimi systemów
IT. Firma jest wyłącznym
producentem m.in. polskich
banknotów, paszportów,
dowodów osobistych czy praw
jazdy. Zarówno praktyka dużych
państw europejskich jak i teoria
postulują powierzanie tego
rodzaju produkcji narodowym
wytwórcom. Konsekwencją
takich działań jest zapewnienie
bezpieczeństwa publicznego
i ekonomicznego, a w jego ramach — bezpieczeństwa identyfikacyjnego oraz transakcyjnego,
mającego kluczowe znaczenie
dla prawidłowości obrotu gospodarczego i prawnego. Z kolei
efekty pośrednie obejmują realizację funkcji agenta fiskalnego

PWPW pełni istotną funkcję w
systemie bezpieczeństwa narodowego, pozostając równocześnie źródłem innowacji w dziedzinie zabezpieczeń banknotów,
dokumentów i towarzyszących
im systemów IT, utrzymując
stabilną i wysoce zadowalającą
sytuację finansową oraz prowadząc aktywną ekspansję na
rynkach zagranicznych. Spółka
ta stanowi przykład naturalnego
partnera państwa w dziedzinie
jej kompetencji technologicznych. Tego rodzaju status
PWPW nie jest jednak zagwarantowany żadnymi przepisami
prawa, tak jak ma to miejsce
w wielu innych państwach UE.
Brak zapewnionej regulacjami
prawnymi wyłączności PWPW
SA na produkcję banknotów, dokumentów i związanych z nimi
systemów IT rodzi zagrożenia
związane z próbami wykluczenia
spółki z rodzimego rynku, a tym
samym osłabienia bezpieczeństwa wewnętrznego kraju i utraty suwerenności technologicznej
w omawianym zakresie.

KOMENTARZ

Najważniejsza jest praca tu i teraz
WIESŁAW WŁODARSKI
prezes FoodCare

boliczna, a nasz sukces pokazuje,
że tylko polska firma, doskonale
znająca rynek i dzisiejszych
konsumentów — mogła poradzić
sobie z fenomenem Frugo. Wielu
próbowało, my reaktywowaliśmy Frugo na dobre.

P

rzed trzydziestu laty biznes
prowadziło się całkiem
inaczej niż dzisiaj. Kiedyś trudno
było o surowce, o dostęp do
know-how, do technologii. Był za
to ogromny rynek zbytu. Teraz
mamy nieograniczony dostęp
do wszelkich zasobów — produktowych, technologicznych,
ale także ludzkich. Największym
wyzwaniem, które stoi przed
polskimi firmami z branży
spożywczej jest zatem skutecznie
zawalczyć o konsumenta.
Patriotyzm gospodarczy to
przede wszystkim konsekwencja — w prowadzeniu biznesu,
w jego rozwoju i w pokonywaniu trudności. Od wielu lat
inwestuję w polskie produkty,
tworząc marki, po które sięgają
pokolenia Polaków, ale też konsumenci na całym świecie — od
Chin, aż po Stany Zjednoczone.
Wnikliwie obserwuję i analizuję
zmiany, które dokonały się na
przestrzeni ostatnich 25 lat.
Z pewną nostalgią wspominam
czasy, gdy dla galaretek Gellwe

tworzyliśmy pierwsze opakowania na wzór zagranicznych,
aby przyciągały klientów tak, jak
zachodnie.
Dziś z satysfakcją obserwuję wyrównaną rywalizację naszych marek Black czy Frugo z globalnymi
potentatami nie tylko w Polsce,
ale także na wielu zagranicznych
rynkach. Symbolem przekroczenia pewnej granicy w mentalności Polaków było dla mnie Frugo.
Ono zawsze dążyło do wolności,
pachniało Zachodem, było kolorowe, trochę na przekór buntownicze. Inwestycja w tę markę była
dla mnie w pewnym sensie sym-

Kupując dziś Frugo czy Blacka
w Chicago, Nowym Jorku, czy
w Wiedniu, myślę o tym, że
jeszcze kilkanaście lat temu nie
przypuszczałem, że uda nam się
stworzyć i wypromować brandy
tak rozpoznawalne za granicą.
Dziś, nasze flagowe marki są
obecne w ponad 50 krajach.
Jesteśmy doceniani za wysoką jakość, walory smakowe
i odżywcze, a także atrakcyjną
cenę. Z powodzeniem konkurujemy z globalnymi firmami
w poszczególnych segmentach. Nie bez znaczenia jest
też marketing. Nasze działania
niczym nie ustępują kampaniom
reklamowym realizowanym
przez wielkie koncerny, o czym
świadczy zaangażowanie do
współpracy gwiazdy światowego
formatu, jaką jest Mike Tyson.
Nie mamy kompleksów.

Patriotyzm gospodarczy
to także praca tu i teraz.
Nie wyobrażam sobie, abyśmy
nie wspierali lokalnych
społeczności. U siebie
— w Małopolsce — pracujemy,
tworzymy miejsca pracy,
a także inwestujemy w rozwój
dzieci i młodzieży. FoodCare
nieprzypadkowo już od wielu
lat jest mecenasem polskiego
sportu — sponsorujmy reprezentację polski w piłce nożnej,
wspieramy krakowskie kluby
piłkarskie, Basket Ligę Kobiet czy
Cracovia Marathon.
Pozostaje jednak jeszcze
wiele do zrobienia. Sukcesu
polskich firm upatruję w mądrej
współpracy — ponad wskaźnikami, udziałami rynkowymi czy
konkurencją. Możemy osiągnąć
jeszcze więcej współpracując
i wtedy mamy szansę wejść
na kolejny poziom rywalizacji z globalnymi gigantami.
Konsekwentny wzrost polskich
firm z branży FMCG, przekładający się na wzrost gospodarczy,
to dla mnie definicja patriotyzmu
gospodarczego.
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Tomasz Salomon: Nie lubię terminu
„innowacyjność” bez słowa „konkurencyjność”.
Znakomicie się przecież uzupełniają.
zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia w Ministerstwie Gospodarki

KOMENTARZ PARTNERA DODATKU

Przyszłość może być dla Polski złotym wiekiem
JACEK KRAWIEC
prezes PKN Orlen

P

rzy okazji 25-lecia transformacji polskiej gospodarki pojawia się wiele pytań
o ocenę naszych wspólnych
dokonań, o to czy wykorzystaliśmy tę szansę i co można
było zrobić lepiej. I chociaż
słychać różne opinie, nikt
chyba nie zaprzecza, że
ćwierć wieku temu byliśmy
w dramatycznej sytuacji
społecznej i gospodarczej,
a zmiany były potrzebne
w każdej sferze naszego życia.
Musieliśmy działać szybko
i musieliśmy eksperymentować: nie było innej drogi, jak
wielki skok w nieznane.
Dziś, Polska należy do grupy
najszybciej rosnących gospodarek, a miarą naszego
sukcesu gospodarczego jest
to, że z bankruta staliśmy
się gospodarką aspirującą do G20, a wartość PKB
na mieszkańca to ponad
65 proc. średniej unijnej. Nie
mała w tym zasługa sektora
prywatnego, którego udział
w tworzeniu PKB od początku
transformacji stale wzrastał
— od 30 proc. w 1990 r. do
ponad 70 proc. obecnie.
Wzrost gospodarczy przełożył się także na poziom
życia Polaków. Kompleksowy
wskaźnik Human
Development Index oceniający jakość życia zwiększał
się rok rocznie średnio
o 0,5 punktu procentowego,
a Polska w 2013 r. znalazła się
na 39. pozycji spośród 187 badanych krajów.
Jednym z przykładów sukcesu
polskiej gospodarki jest
też PKN Orlen. W okresie
transformacji gospodarczej
spółka zmieniła się radykalnie — z lokalnej firmy w lidera
branży energetyczno-paliwowej w Europie Środkowej
i Wschodniej, zarządzającego
największą siecią stacji paliw
w regionie. Jesteśmy także liderem produkcji petrochemikaliów i jednocześnie konsekwentnie rozwijamy segment
wydobycia i wytwarzania
energii elektrycznej. W obszarze wydobycia aktywnie
angażujemy się w poszukiwania złóż gazu i ropy z łupków
w Polsce, a poprzez swoją
kanadyjską spółkę TriOil
Resources Ltd., prowadzimy
wydobycie węglowodorów
ze złóż niekonwencjonalnych
w Kanadzie.
Oczywiście, istnieją takie
dziedziny, w których zostało
jeszcze dużo do poprawy.
Głównymi z nich są ogólne
warunki do rozwoju ekonomicznego oraz szeroko pojęta
wolność gospodarcza i ła-

twość prowadzenia biznesu.
W rankingu konkurencyjności
gospodarek Polska zajmuje
dopiero 42. miejsce za takimi
krajami jak Malezja, Chiny,
Estonia czy Tajlandia.
Kolejną bardzo ważną dziedziną pozostającą w kategorii potencjału jest rozwój
technologii i innowacyjność
— dotychczas nie udało się

REKLAMA

wypracować efektywnego modelu inwestowania w innowacje oraz wspierania sektorów
wiedzochłonnych. Wydatki na
badania i rozwój w relacji do
PKB od 1991 r. systematycznie
spadały z 1 proc. do około
0,4 proc. w 2010 r. Dla porównania, w roku 2014 UE wydała
na ten cel 0,76 proc. PKB,
Korea Południowa 1,1 proc.
a USA 1,2 proc.. A warto

pamiętać, że innowacyjność
jest tym czynnikiem, który
powoduje, że wzrost gospodarczy staje się mniej zależny
od globalnej koniunktury,
dlatego na nim powinniśmy
opierać budowę silnej pozycji
polskiej gospodarki w najbliższych dekadach.
Według Alvina Tofflera,
uważanego przez wielu

za najwybitniejszego
futurologa przełomu wieków,
„zmiany to proces, poprzez
który przyszłość wchodzi
w nasze życie.” A przyszłość,
według Banku Światowego
będzie dla Polski nowym,
złotym wiekiem, najlepszym
czasem od ponad 500 lat.
Musimy tylko wierzyć,
że się uda. Tak, jak uwierzyliśmy 25 lat temu.
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Wolimy szwajcarski
Dzisiejsze specjalności
Polski trzeba wzmocnić,
a jeśli będziemy trzymać
rękę na pulsie,
pojawią się nowe
Małgorzata
Grzegorczyk
m.grzegorczyk@pb.pl  22-333-98-56

Kilka dni temu na murawie Stadionu
Narodowego kopano. Ale nie piłkę, tylko
piach przed imprezą Monster Truck. Nie
mogło być lepszego tła dla debaty „Pulsu
Biznesu” z cyklu „Czas na patriotyzm
gospodarczy” na temat nowej polskiej
specjalności. Zostajemy na tym samym
biało-czerwonym stadionie, ale myślimy
nieszablonowo. Czy Polska to węgiel czy
centra usług, IT czy meble? A może żywność?

Potrzebna analiza
Miejsce zobowiązuje, więc prowadzący
debatę Grzegorz Nawacki, wicenaczelny
„PB”, tonem komentatora sportowego
przypomniał, że w kilku branżach Polska
wygrała z Chińczykami, i na rozgrzewkę
rzucił pytanie, czy nasze dotychczasowe
rezerwy się wyczerpują. Adam Góral,
prezes Asseco, odpowiedział jak rasowy
trener Asseco Resovia Rzeszów.
— Brakuje mi rzetelnej analizy oceny
naszej sytuacji gospodarczej. Chcę poprosić naszych profesorów ekonomii,
żeby ocenili, w jakim miejscu znajdujemy się w każdym sektorze. Nie lekceJUŻ PISALIŚMY

„PB” 22 maja 2014 r.

„Czas na patriotyzm gospodarczy”
to cykl debat z udziałem najważniejszych
postaci administracji rządowej,
najwybitniejszych polskich
przedsiębiorców oraz czołowych
menedżerów zorganizowany przez
„Puls Biznesu”. Motywem tegorocznej
— trzeciej już — edycji projektu jest
25-lecie wolności gospodarczej.
Inauguracja odbyła się 20 maja na
Stadionie Narodowym. W trakcie cyklu
debat omówione zostaną największe
wyzwania na kolejne 25 lat, m.in.
demografia i system edukacji, bariery
ograniczające rozwój przedsiębiorczości
oraz wyzwania związane z wydaniem
ostatnich wielkich pieniędzy z UE.
Relacje z debat można
przeczytać i obejrzeć na
patriotyzm.pb.pl.

ważmy rolnictwa, w którym jesteśmy
dobrzy. Skoro tak mocna jest nasza pozycja w meblarstwie, trzeba wesprzeć
ten sektor. O sektor BPO jestem spokojny, mamy niezłe uczelnie, świat o tym
wie. Informatyka — nasi programiści
już wyrobili sobie światową renomę,
ale są dziedziny, o których nie wiemy.
Przeanalizujmy te 25 lat. Lubię mówić
o błędach, bo można się z tego dużo nauczyć — wyznał Adam Góral.
Rafał Brzoska, twórca i prezes Integer.pl,
obawiał się definiowania, w jakich kierunkach należy pójść, i absolutnie nie zgodził
się na publiczne wspieranie firm.
— Można się nastawić na kierunki, które potem okażą się niewypałem. Np. górnictwo — powinniśmy być potentatem,
eksporterem, a jak jest — każdy widzi. To
powinien być ruch oddolny. To zdolność
przedsiębiorcy do osiągania sukcesu jest
ważna. Jakakolwiek pomoc publiczna
usypia czujność, zabija ducha przedsiębiorczości. Dlatego warunki prowadzenia
biznesu powinny być takie same dla wszystkich. Trzeba wyzwalać naturalną ambicję
Polaków. Dajmy firmom wytyczać kierunki
dla siebie. Tylko dlatego stworzyliśmy od
zera rynek, którego cztery lata temu nie
było na świecie — stwierdził Rafał Brzoska.
Ale trener Brzoska przyznał, że wspiera go pięciu analityków, którzy obserwują
trendy na rynkach: pocztowym, e-commerce i logistycznym. Co poniedziałek
przedstawiają mu raport, m.in. o tym,
jakie nowe patenty zarejestrowały Apple
i Google. Dzięki temu to Integer wyznacza kierunki, którymi podążają inne firmy
z branży.

Gospodarka zawsze żywa
W sporcie wszyscy narzekają na brak pieniędzy. W biznesie też.
— Powinniśmy stworzyć narzędzia: system podatkowy, ulgi inwestycyjne, które
dadzą polskim firmom szanse rozwoju,
czyli zmuszą do inwestowania — powiedział Kazimierz Pazgan, założyciel i prezes Konspolu.
I — jak to w sporcie — uderzył w narodowe nuty.
— Ale trzeba zdefiniować, co rozumiemy
przez polski przemysł. W rolnictwie w niektórych sektorach 90 proc. produkcji jest
w rękach niepolskich. Jesteśmy światową
potęgą w produkcji jabłek, ale koncentraty z jabłek robią u nas głównie fabryki
niemieckie. Podobnie z przemysłami mięsnym, alkoholowym czy produkcją wody
— stwierdził Kazimierz Pazgan.
Salomonowy wyrok wydał najmłodszy w panelu — zastępca dyrektora departamentu Instrumentów Wsparcia
w Ministerstwie Gospodarki.
— Nie stawiałbym tak drastycznego pytania, czy dotychczasowe gałęzie gospodarki,
które przez ostatnie 25 lat ciągnęły rozwój,
się skończyły. Polacy zawsze narzekają. Nie
dostrzegam symptomów wyczerpywania
się naszego potencjału, choć to nie oznacza, że nie pojawią się nowe specjalności.

Żaden z
uczestników
debaty
nie miał
wątpliwości,
czy lepiej iść
śladem Chin
i stawiać
na niskie
koszty,
czy Szwajcarii
i walczyć
jakością.

Tradycyjne sektory to nie są skorupy.
Gospodarka jest organizmem dynamicznym. Wystarczy przykład węgla — on ciągle
zmienia, podobnie branże lotnicza czy IT
— powiedział Tomasz Salomon.
Skoro mowa o węglu, to warto przypomnieć, że w centrach usług pracuje więcej
osób niż w górnictwie.
— Też mam liberalne poglądy i uważam,
że wsparcia powinno być jak najmniej, a firmy powinny radzić sobie same, ale problem
w tym, że Czesi, Węgrzy, Rumuni i Bułgarzy
też dofinansowują inwestycje — stwierdził
Marek Grodziński, wiceprezes i dyrektor
centrum BPO CapGemini, choć akurat jego
firma żadnego grantu w Polsce nie wzięła.
Podpowiedział, jak rząd może pomóc sektorowi nowoczesnych usług biznesowych.
— Dla nas wyzwaniem jest podaż kandydatów do pracy, bo choć co roku jest w Polsce
400-500 tys. absolwentów, to wielu nie
jest przygotowanych do pracy w biznesie.
Oczekuję od państwa średnioterminowej
analizy potrzeb biznesu i skoordynowania
współpracy przedsiębiorców z uczelniami,
żeby absolwenci mieli odpowiednie kwalifikacje — powiedział Marek Grodziński.

Ręka na kasie
Choć wszyscy uczestnicy debaty są liberałami, to przecież w perspektywie Polska
ma do wydania unijne miliardy. Jak je
podzielić?
Adam Góral: Państwo dzieli pieniądze,
ale to my, przedsiębiorcy, powinniśmy
doradzać, jak to zrobić, żeby te pieniądze
jak najlepiej wykorzystać. Musimy zastanowić się, czy powinny iść tam, gdzie jesteśmy mocni.
Rafał Brzoska: Jak ktoś jest kulawy, to
czy jest to kwestia braku wizji? Czy warto
inwestować w branże, w których menedżerowie nie odnieśli żadnego sukcesu?

Adam Góral: Powinniśmy pomagać.
Rafał Brzoska: Ale czy ładować pieniądze tam, gdzie nie ma żadnego sukcesu?
Adam Góral: Nie.
Rafał Brzoska: Zgadzam się.
Prowadzący upewnia się.
— Czyli gdyby panowie byli w rządzie, to
oceniliby panowie, które branże są mocne
i właśnie je wspierali?
Obaj potakują.
— Zarządzanie państwem to nic innego, jak zarządzanie firmą. Obszary,
w których nie odnosi się sukcesu, zamyka się, a nie dotuje bez końca, żeby je
reanimować. Europa po kryzysie jest najlepszym przykładem braku przywództwa. UE to firma z oddziałami, które są
lepiej i gorzej zarządzane, np. Polska
lepiej, Francja gorzej.

Niemiecka konsekwencja
A gdzie jest najlepiej? U Kazimierza
Pazgana wygrał stary dobry niemiecki futbol.
— Niemcy są wzorcowe. Tam zawsze jest
wizja, a strategia jest realizowana. Dwa lata
temu rząd Niemiec wybrał Indonezję na
kraj priorytetowy. Każda niemiecka firma,
która zainwestuje w Indonezji, dostaje 50
proc. dotacji, 100 proc. zabezpieczenia inwestycji plus ulgi podatkowe. Chciałbym
doczekać czasów, gdy Polska będzie
mieć wizje nie roczne, tylko 5—10—15-letnie, i będzie je realizować — stwierdził
Kazimierz Pazgan.
Jako dowód niemieckiej żelaznej konsekwencji podał wejście do strefy euro,
do którego Niemcy przygotowali się perfekcyjnie.
— Nie trzeba mnie przekonywać do systemu wsparcia przedsiębiorców niemieckich. Musimy uczyć się od tych, którzy robią coś dobrze. Gdy są otwarte drzwi, nie
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ser od chińszczyzny
Pięć twarzy innowacyjności

Adam Góral
prezes Asseco

Żyjemy hasłem „innowacje”. Nie lubię
go, bo nie do końca jest zdefiniowane.
Ale innowacją nazywam produkt,
który ludzie chcą kupować, np. paczkomaty.

Rafał Brzoska
prezes Integer.pl

Ja też nie lubię słowa „innowacja”, bo jest
wyświechtane i puste. Szef dużej firmy
logistycznej twierdził, że paczkomaty to produkt
niszowy, a nie innowacja. Dziś ta firma najszybciej traci rynek na naszą korzyść. Faktycznie,
czy przyklejenie kawałka blachy jest innowacją?

Tomasz Salomon
POLSKIE USŁUGI GÓRĄ: W debacie „PB” usługi zwyciężyły z przemysłem w stosunku 3:1, w takim samym wygrał polski kapitał
z zagranicznym. Usługi reprezentowali: Adam Góral (Polska), prezes Asseco, Rafał Brzoska (Polska), prezes Integer.pl,
oraz Marek Grodziński (kapitał międzynarodowy), wiceprezes i dyrektor centrum BPO Capgemini. Polski przemysł wystawił
Kazimierza Pazgana, prezesa Konspolu. Mecz sędziował Tomasz Salomon, zastępca dyrektora Departamentu Instrumentów Wsparcia
w Ministerstwie Gospodarki. Sędzią asystentem był Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”. [FOT. WM]

trzeba ich wyważać. Powinniśmy wykorzystać niektóre elementy niemieckiej strategii — zgodził się z nim Tomasz Salomon.
— Wszystkie — wtrącił Kazimierz Pazgan.
I tu pytanie zadał nie prowadzący, tylko
prezes Asseco. Chciał wiedzieć, czym właściwie różnimy się od Niemców.
— Zdecydowanie mniejszą gęstością
sieci. Powiedzmy, że na chińskim rynku
przedsiębiorców niemieckich wspiera 100
osób, to polskich — 20 — odpowiedział
Tomasz Salomon.
— Jedna — poprawił go Kazimierz
Pazgan.
— Nie jedna, bo mamy kilka placówek,
ale tak czy inaczej — są dysproporcje, których nie da się przeskoczyć — przyznał
Tomasz Salomon.

Jak to się robi
Tu rozwiązanie podpowiedział Rafał
Brzoska.
— Niemcy wybrali nie 10 krajów, tylko
dwa. Można się skupić na 2-3 kluczowych
rynkach i wtedy wystarczy pieniędzy. No,
ale jak ktoś wspiera szpitale miliardami
złotych — stwierdził prezes Integer.pl.
— To dopiero początek reorientacji kierunków wsparcia dla przedsiębiorców.
Uruchomiliśmy programy rządowe Go
China i Go Africa, ale pamiętajmy, że to
oferta dodatkowa do rynku unijnego, który stanowi 70 proc. polskiego eksportu. To
nie jest tak, że firmy potrzebują wsparcia
tylko na rynkach, których nie znają — powiedział Tomasz Salomon.

Kazimierz Pazgan znów przypomniał,
że to nie polskie firmy eksportują 70 proc.
do UE, tylko ich zagraniczni właściciele
sami do siebie wysyłają wyprodukowane
w Polsce towary. Potem wrócił do strategii.
— Jesienią kanclerz Merkel jedzie do
Indonezji i zabiera kilkuset przedsiębiorców, choć tam są już setki niemieckich
firm. Z Polski — mimo wielu monitów
— od lat nie było tam nikogo, nawet w randze wiceministra — wypomniał Kazimierz
Pazgan, który w Indonezji buduje fabrykę.
Dodał, czego potrzeba, żeby w Polsce
powstawały światowe hity.
— Państwo musi mieć większy budżet,
żeby wspierać przedsiębiorców. My zatrudniamy młodych inżynierów z AGH,
którzy we współpracy z naszymi pracują nad stworzeniem maszyn, potencjalnych hitów światowych. Zrezygnowali
z tak daleko posuniętej automatyzacji
Japończycy, zrezygnowały firmy duńskie.
Potrzebujemy jednak trochę narzędzi,
żeby tak się częściej działo — stwierdził
szef Konspolu.

Umysł nie przemysł
Żaden z uczestników debaty nie miał
wątpliwości, czy lepiej iść śladem Chin
i stawiać na niskie koszty, czy Szwajcarii
i walczyć jakością.
— Żeby zakotwiczyć biznesy w Polsce,
musimy je oprzeć na wiedzy. W centrach
usług świetnie zdajemy sobie sprawę, że
procesy transakcyjne zostaną wkrótce

zautomatyzowane. Ale pomysły muszą
wyjść od dołu. Nie wierzę, żeby państwo
mogło pomóc firmom w zdefiniowaniu,
jak przejść od konkurencji kosztowej do
konkurencji opartej na wiedzy. Każdy
z nas musi wymyślić strategię dla siebie
— powiedział Marek Grodziński.
I tu jest kłopot.
— Polskie IT jest i będzie motorem, ale
martwi mnie, że tak niewielu przedsiębiorców ma ambicje tworzenia własnych
produktów. Moją rolą jest zaszczepianie
w młodych programistach przedsiębiorczości. Gdy przez rok staraliśmy się
o kontrakt w Etiopii, wiedzieliśmy, że
potrzebujemy wsparcia państwa, bo tam
wszystko jest scentralizowane. Poszliśmy
do ministerstw gospodarki i spraw zagranicznych. W obu zostaliśmy kapitalnie
przyjęci i usłyszeliśmy: brakuje nam takich pomysłów. Czy przedsiębiorcy się
nie zagubili? Czy nie jest tak, że delegacja
pani Merkel wie, po co jedzie, a my zabieramy się z przedstawicielami rządu, ale
nic z tego nie wynika? — miał wątpliwości
Adam Góral.
Czyli co jest tą specjalnością i jak jej
szukać? Nasi goście ustalili tylko, że wolą
szwajcarskie zegarki i ser od chińszczyzny.
I znów głos rozsądku.
— Nie powinniśmy zastanawiać się, czy
wspierać rynki czy branże, tylko jakie
rynki i jakie branże na nich. Potrzebna
jest kompilacja. A przedsiębiorcy powinni pomóc nam wybrać — stwierdził
Tomasz Salomon.

zastępca dyrektora Departamentu
Instrumentów Wsparcia
w Ministerstwie Gospodarki

Nie lubię używać słowa „innowacyjność”
bez słowa „konkurencyjność”.
Znakomicie się uzupełniają. Celem
wprowadzenia innowacyjności jest stworzenie
konkurencyjnych usług lub produktów.

Kazimierz Pazgan
właściciel Konspolu

Polscy naukowcy opracowują genialne
produkty, ale polskie przedsiębiorstwa
nie mają na nie pieniędzy i te rozwiązania
trafiają w ręce kapitału zagranicznego.

Marek Grodziński
wiceprezes i dyrektor centrum
BPO Capgemini

Innowacyjność i narzekanie to typowo
polskie cechy, które często okazują się
pozytywne. Nasi klienci doceniają,
że pracownicy, wykonując pracę,
cały czas myślą, jak wykonać ją lepiej.
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Jeśli strzyc, to po
Przedsiębiorcy chcą widzieć fiskusa
w roli przeciwnika, który unika
fauli i zmian zasad w trakcie gry.
A fiskus coraz głębiej szuka źródeł
przychodów do budżetu
Karol
Jedliński
k.jedlinski@pb.pl  22-333-99-21

— Następny potop będzie z papieru
— mawiano na początku minionego wieku,
drwiąc z urzędniczego rozbuchania.
Dekady mijają, a sentencja, choć zapewne uzupełniona o cyfrowy kontekst,
nie traci na aktualności. W ramach drugiej debaty z cyklu „Czas na patriotyzm
gospodarczy” spotkali się ci, którzy stoją
po dwóch stronach papierowej zagłady.
Obie strony wyrażały się wprost: idealnie
nie jest, ale można wiele zrobić, by administracja była wystarczająco przyjazna
polskiemu biznesowi. Jest tylko pytanie:
drogą rewolucji czy ewolucji.
— Weźmy najczulszy dla przedsiębiorców punkt: podatki — zaproponował prowadzący debatę Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora naczelnego „Pulsu Biznesu”.
No i się zaczęło.

Kartka od ministra
— Jest lepiej, niż było — mamy bieżące interpretacje skarbowe. I przynajmniej z tej strony podatnik może się zabezpieczyć. Warto
jednak dążyć do maksymalnego uproszczenia systemu podatkowego — powiedział
Maciej Duda, prezes Duda Holding.
Maciej Wandzel, prezes Black Lion Fund,
zrazu nie pokazał swojego polemicznego pazura. Potwierdził, że lepiej jest, bo po m.in.
aferze Rywina biznes z polityką był na cenzurowanym, więc w podatkach głosu nie miał.
— Z satysfakcją obserwuję, że pokonywane są pewne bariery emocjonalne, będące
skutkiem dystansu polityki do biznesu.
Zaznaczam: jest lepiej, ale nadal kiepsko.
Przed rokiem jako członek Polskiej Rady
Biznesu (PRB) na spotkaniu z m.in. premierem poruszyłem kwestie związane z rynkiem ochrony zdrowia, pewnymi przepisami. Postanowiliśmy to zaprezentować
nowemu ministrowi zdrowia, podążając za
radą premiera. Potem była wymiana kilku
pism, gdzie musieliśmy raz jeszcze tłumaczyć, kim jesteśmy i co społecznie chcemy
robić. Skończyło się odmową spotkania.
Dostaliśmy żółtą kartkę — przyznał Maciej
Wandzel, nomen omen szef rady nadzorczej Ekstraklasy SA.
Tu oczy debatujących skierowały się
na Włodzimierza Gurbę, zastępcę dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej
w Ministerstwie Finansów. Urzędnik nie zamierzał jednak świecić oczami za ministra
zdrowia. Przyznał, że nie będzie wychwalał
fiskusa pod niebiosa, ale też nie ma czego
się wstydzić.
— Naszym recenzentem są przedsiębiorcy. Wysiłek Ministerstwa Finansów wkładany w uproszczenie systemu podatkowego
jest doceniany. To duże wyzwanie legisla-

cyjne, wiemy, że jesteśmy na początku drogi. Idąc dalej, patrzymy na doświadczenia
innych krajów, wiemy, że nasz system nie
jest doskonały, modernizacja jednak się
zaczęła i planowane są kolejne kroki — tłumaczył Włodzimierz Gurba.

Duchy i zmysły
Dokąd zatem zmierza fiskus? Ma być lepiej
w kwestii zbierania podatków, ale także
w sprawie promowania uczciwych przedsiębiorców. Mirosław Barszcz, prawnik,
były minister budownictwa, były wiceminister finansów i niegdyś przełożony dyrektora Gurby, postanowił ten nieco idylliczny
obraz delikatnie urealnić. Zaczął od kwestii socjologicznych.
— Przez ostatnie 25 lat jedno się nie zmieniło — większość ludzi piastujących coraz
istotniejsze stanowiska w strukturach państwowych zaczynała swoje kariery w socjalizmie, a przyzwyczajenia, kulturę ze starej
epoki nieraz ciężko wyplenić — stwierdził
Mirosław Barszcz, by po chwili, w nieco
żartobliwym tonie, dodać anegdotę z ministerialnych czasów.
Historyjka odnosiła się do budynku
Ministerstwa Finansów, którego warszawski
gmach stoi w części na dawnym cmentarzu.
— Mówi się, że duchy nieboszczyków
mszczą się, odbierając lokatorom tego budynku zmysły — spuentował niegdysiejszy
bywalec ministerialnej siedziby i dodał, że
racjonalizacja w sferze m.in. podatkowej postępuje, a pozytywną rywalizację nakręca
m.in. aktywność Ministerstwa Gospodarki.
Wywołany do tablicy poczuł się ponownie Włodzimierz Gurba, zaznaczając, że
w ministerstwie raczej wszyscy stronią od
duchów, zatem nowa ordynacja podatkowa będzie tworzona po szerokich konsultacjach z przedstawicielami biznesu i nauki. Zapowiedział też m.in. zmniejszenie
uciążliwości kontroli podatkowych dzięki
ich cyfryzacji, skuteczniejszą walkę z szarą strefą i sięganie do kieszeni unikających
opodatkowania spółek zarejestrowanych za
granicą. Tą ostatnią kwestią wyraźnie podgrzał atmosferę debaty.
Marzenia o Cyprze
Na ripostę Macieja Wandzla nie trzeba było
długo czekać. W końcu to m.in. on, jako
przedstawiciel PRB, walczy o zmianę przepisów właśnie w kontekście spółek zakładanych za granicą. Prezes Black Lion Fund
przypomniał, że oprócz Polski tylko bodajże
jeden kraj w Unii Europejskiej nie ma w prawie pojęcia spółek holdingowych.
— Wprowadźmy te dwa paragrafy, tych
kilka zdań do przepisów i resort finansów
zobaczy to, o czym marzy. Zobaczy majątki dotychczas spoczywające w spokoju
na Cyprze czy w Holandii. Będzie większa
transparentność w przepływie kapitału. 90
proc. osób zakładało spółki za granicą po to,
żeby móc odroczyć opodatkowanie dochodów z inwestycji. W ten sposób mogło grać

według reguł, jakie mają od dawna ich koledzy z zagranicy. Zatem apeluję o przepisy
dotyczące spółek holdingowych — stwierdził
Maciej Wandzel.
Wtórował mu Maciej Duda.
— Bez spółek holdingowych trudno będzie budować polski kapitał. Rozumiem
apetyt fiskusa, ale musimy wyciekające za
granicę pieniądze ściągać nad Wisłę. Wtedy
system się domknie: pieniądze trafią do banków w Polsce i mogą posłużyć jako m.in.
środki na kredyty — podkreślał prezes Duda
Holding.
Żeby dyskusja nie straciła nic z ognia, postarał się także Mirosław Barszcz, zwracając
się wprost do Włodzimierza Gurby w sprawie dokręcania śruby podatkowej przedsiębiorcom. Postawił sto dolarów przeciwko
puszce orzeszków, że pomysł z uspołecznieniem projektu ordynacji podatkowej
upadnie z braku lidera. Jego zdaniem, nie
tędy droga. A którędy?

— Zróbmy coś wspaniałego, wielkiego. Życie podatników ułatwi jeden mały
przepis o tym, że wątpliwości w interpretacjach podatkowych rozstrzyga się
na korzyść podatnika. To będzie rewolucja. Obecnie fiskus przerzuca ryzyko
na podatnika, asekuracyjnie wydając negatywne decyzje, nie do obrony później
w sądzie. Procesy natomiast trwają latami i niejeden biznes w tym czasie upada.
Projekt zmiany prawa jest gotowy, mogę
go udostępnić — podkreślił Mirosław
Barszcz.

Bez „kawki”
Włodzimierz Gurba pomysłu nie odrzucił,
ale też twardo bronił pozycji fiskusa jako
podmiotu dbającego o narodową kiesę.
— Zwalczanie unikania opodatkowania to
pogoń za kreatywnością sektora konsultingowego — przypomniał urzędnik i zamknął,
choć na chwilę, kwestię podatków.
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przyjacielsku
Włodzimierz Gurba
zastępca dyrektora
Departamentu Polityki Podatkowej
w Ministerstwie Finansów

Zwalczanie unikania
opodatkowania
to pogoń za kreatywnością
sektora konsultingowego.

Mirosław Barszcz
prawnik
były minister budownictwa
były wiceminister finansów

Fiskus musi mieć
świadomość,
że jak owcę za bardzo się wygoli,
to może zdechnąć albo uciec.

Maciej Duda
prezes Duda Holding

Nie chodzi o kawę
dla przedsiębiorcy w każdym
urzędzie. Liczę na wsparcie,
także za granicą, na proste przepisy,
których nie trzeba interpretować.
BY ŻYŁO SIĘ LEPIEJ: Prowadzący debatę „Czas na patriotyzm gospodarczy” Grzegorz Nawacki, zastępca redaktora naczelnego „PB”
(pierwszy z lewej), Mirosław Barszcz, prawnik, były minister budownictwa, były wiceminister finansów, Włodzimierz Gurba,
zastępca dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów, Maciej Wandzel, prezes Black Lion Fund,
oraz Maciej Duda, prezes Duda Holding, zgodzili się, że idealnie na linii urzędnicy — biznes nie jest. Co do dróg prowadzących
do ideału zdania były podzielone. [FOT. MW]

Maciej Duda zatem ochoczo wypomniał
administracji publicznej, że tak PR-owo
wychwalane jedno okienko często skrzypi
w zawiasach, a w sądach rzeczywistość
skrzeczy — sprawy gospodarcze ciągną się
latami, o dostępie do większej liczby cyfrowych sądowych baz nie ma nawet mowy.
— Żadnych rewolucji w sądownictwie.
W sprawach gospodarczych problem jest
w dużych miastach, gdzie jest za mało
sędziów i asystentów sędziów. Oni wolą
pracować za taką samą pensję w mniejszych ośrodkach, gdzie mają święty
spokój. Spójrzmy też w sferę przetargową, gdzie jesteśmy niechlubnym euro-

pejskim liderem pod kątem odsetka źle
przeprowadzonych przetargów. Przecież
kryterium najniższej ceny nie jest u nas
obowiązujące, ale jest powszechną praktyką. Bo to pozornie prosty, bezpieczny
politycznie wskaźnik, co nie znaczy, że
najlepszy w każdym wypadku — przekonywał Mirosław Barszcz.
Na koniec trójgłos w apelu o urzędnicze
wsparcie dla biznesu.
Maciej Duda:
— Nie chodzi o kawę dla przedsiębiorcy
w każdym urzędzie. Liczę na wsparcie,
także za granicą, na proste przepisy, których nie trzeba interpretować.

Maciej Wandzel:
— Przedsiębiorcy wolą uznać, że urzędnicy są w drużynie przeciwnej, ale zarazem sędzia jest fair i zasady nie zmieniają
się w trakcie gry. No i są równe dla wszystkich.
Mirosław Barszcz:
— Fiskus musi mieć świadomość, że jak
owcę za bardzo się wygoli, to może zdechnąć albo uciec.
Wobec przyjaznego fiskusa przedsiębiorcy przed potopem z papieru uciekać
nie będą, bo taki potop oznaczać będzie
deszcz papierowych biletów Narodowego
Banku Polskiego do firmowych bilansów.

Maciej Wandzel
prezes Black Lion Fund

Przedsiębiorcy wolą uznać,
że urzędnicy są w drużynie
przeciwnej, ale zarazem sędzia
jest fair i zasady nie zmieniają się
w trakcie gry. No i są równe
dla wszystkich.
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Miliardy złotych na z
To będzie ostatnie
wielkie rozdanie funduszy
unijnych dla Polski.
Jeśli źle wydamy
te pieniądze, możemy
wpaść w kłopoty
Jacek
Kowalczyk
j.kowalczyk@pb.pl  22-333-99-38

Polska przymierza się właśnie do uruchomienia systemu rozdysponowania trzeciej puli funduszy unijnych, z unijnego
budżetu na lata 2014-20. Tym razem do
wydania mamy jeszcze więcej pieniędzy
niż w dwóch poprzednich perspektywach
finansowych. Bruksela obiecała nam około 111 mld EUR (480 mld zł). To prawie
jedna trzecia całego polskiego rocznego
PKB i o jedną czwartą więcej, niż wynosi budżet centralny państwa. Co prawda
przez ostatnią dekadę członkostwa w Unii
Europejskiej polska administracja i przedsiębiorcy zebrali już spore doświadczenie
w wydawaniu pieniędzy z Brukseli, jednak
rozsądne wykorzystanie tak ogromnej ilości pieniędzy nadal jest wielkim wyzwaniem dla polskiego państwa i gospodarki.
Nad tym, jak to najlepiej zrobić, zastanawiali się uczestnicy debaty zorganizowanej
przez „Puls Biznesu” w ramach trzeciej
edycji projektu „Czas na patriotyzm gospodarczy”.

Twardy argument
Według porozumienia, jakie w ostatnich
tygodniach wynegocjował polski rząd
z Komisją Europejską, największa część
funduszy unijnych — podobnie jak w dotychczasowych perspektywach finansowych
— zostanie zainwestowana w naszym kraju w beton, czyli zostanie przeznaczonych
na twardą infrastrukturę: drogi, kolej czy
oczyszczalnie ścieków. W ramach Programu
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
Polska ma do wydania 27,4 mld EUR, a ponadto na projekty infrastrukturalne pójdzie
będzie duża część z regionalnych programów operacyjnych, w ramach których regiony otrzymają łącznie 31,3 mld EUR.
— Cieszę się, że fundusze unijne nadal będą wspierać rozwój infrastruktury
w Polsce oraz że ważna ich część zostanie
przeznaczona na modernizację sieci kolejowej. Będziemy mogli w istotny sposób
zniwelować zapóźnienia infrastrukturalne polskich kolei. To, że pociągi w Polsce
nadal jeżdżą dość wolno, wynika właśnie
z tego, że w dużej części korzystamy ze
starej infrastruktury. W ostatnich latach,
dzięki ostatniej perspektywie finansowej,
sporo się w tej kwestii zmieniło na korzyść,
ale wciąż jest jeszcze wiele do zrobienia
— mówił Jarosław Bator, dyrektor zarządzający do spraw nieruchomości w PKP.
Siedem kluczowych lat
Na samym betonie nie da się jednak na
dłuższą metę budować rozwoju gospodar-

czego. Sam stadion nie oznacza, że można
obejrzeć ciekawy mecz, potrzebni są jeszcze zawodnicy. Tak samo w gospodarce
— infrastruktura daje podstawy do rozwoju, ale w praktyce muszą go realizować
konkretni ludzie, czyli przedsiębiorcy.
— Infrastruktura jest ważna, bo bez
niej trudno wyobrazić sobie długofalowy wzrost gospodarczy. Musimy jednak
mieć świadomość, że zbliżająca się pula
unijnych funduszy będzie ostatnim tak
wielkim zastrzykiem kapitału dla polskiej gospodarki, i nie możemy wydać jej
jedynie na stawianie budowli. Musimy
pobudzać przedsiębiorczość i innowacyjność Polaków, by kiedy strumień funduszy unijnych mocno się zmniejszy,
nasza gospodarka była gotowa rozwijać
się dalej o własnych siłach — zaznaczył
Jan Styliński, prezes Polskiego Związku
Przedsiębiorstw Budowlanych.
W podobną pułapkę wpadły wcześniej Grecja, Hiszpania czy Portugalia.
Zachłysnęły się dobrodziejstwem miliardów z funduszy unijnych i teraz, kiedy
dopalacze się skończyły, ciężko jest im
nawiązać konkurencję z bardziej innowacyjnymi gospodarkami.
— Kiedy do tych krajów szeroko płynęły fundusze unijne, ich rządy postawiły
przede wszystkim na rozbudowę infrastruktury. Rzeczywiście, mocno rozwinęły
swoją sieć autostrad i wybudowały wiele
innych budowli. Teraz widać, że nie zawsze były to jednak najlepsze inwestycje
— stwierdził Jan Styliński.
Jak więc zapobiec wpadnięciu w podobne tarapaty? Musimy przede wszystkim
robić wszystko, aby przestawić sposób
myślenia polskich przedsiębiorców.
— Rozpoczynająca się perspektywa finansowa funduszy UE musi w dużej mierze służyć temu, by budować jak najszersze
grono innowacyjnych przedsiębiorców,
czyli takich, którzy zechcą tworzyć własne
technologie i rozwiązania, a nie jedynie
kopiować zagraniczne pomysły — mówił
Jan Styliński.

Myśleć po nowemu
To znacznie trudniejsze zadanie niż budowa nawet najbardziej skomplikowanych
projektów infrastrukturalnych.
— Pobudzanie przedsiębiorczości i innowacyjności w polskiej gospodarce jest
prawdopodobnie najważniejszym zadaniem tego rozdania funduszy unijnych.
Dochodzenie do tego celu jest jednak
bardzo trudne, bo trzeba jednak działać szeroko, na wielu frontach. Musimy
nie tylko pracować z przedsiębiorcami
i naukowcami, aby pierwsi mogli łatwiej
i odważniej wykorzystywać wiedzę drugich. Powinniśmy również działać w obszarach pokrewnych, czyli np. unowocześniać administrację publiczną, by lepiej

EGZAMIN
DOJRZAŁOŚCI:
Prowadzący debatę
Grzegorz Nawacki,
zastępca redaktora
naczelnego „PB”
(na zdjęciu od lewej),
oraz zaproszeni
goście — Paweł
Borys, dyrektor
Pionu Rozwoju
Korporacji
i Inwestycji w PKO
Banku Polskim, Jan
Styliński, prezes
Polskiego Związku
Przedsiębiorstw
Budowlanych,
Jarosław Bator,
dyrektor
zarządzający
do spraw
nieruchomości
w PKP, oraz
Bartosz Mysiorski,
wiceprezes Centrum
PPP — nie mieli
wątpliwości,
po 2020 r. Unia
na pewno nie da
już Polsce takich
pieniędzy jak
dotychczas.
To ostatni moment,
by nasza gospodarka
nauczyła się żyć
bez dopalacza
funduszy unijnych.
[FOT. WM]

rozumiała potrzeby przedsiębiorców, czy
zmieniać system edukacji, by był lepiej
dopasowany do potrzeb gospodarki —
stwierdził Paweł Borys, dyrektor Pionu
Rozwoju Korporacji i Inwestycji w PKO
Banku Polskim.
Co ważne, najbliższe siedem lat będzie okresem przejściowym i czasem

próby również dla polskich samorządów. Po 2020 r., kiedy napływ funduszy unijnych mocno się zmniejszy, będą
musiały zacząć funkcjonować w nowej
rzeczywistości. Aby utrzymać nakłady
inwestycyjne na wysokim poziomie,
będą musiały korzystać z innych źródeł
kapitału niż proste, darmowe dotacje

Tak dotychczas wydaliśmy fundusze UE…

11 065 1656

2440

433

50 066 5909

3230

28 716

km Tyle powstało lub
zostało zmodernizowanych
dróg, w tym 1355 km
autostrad i dróg
ekspresowych…

km …tyle sieci
szerokopasmowego
internetu…

km …tyle wybudowanych
lub zmodernizowanych
linii kolejowych…

…tyle uruchomiono
e-usług…

…tyle zakupiono
lub zmodernizowano
autobusów i tramwajów…

…tyle wdrożono
technologii…

…tyle powstało
oczyszczalni ścieków…

…a tyle firm otrzymało
dotację na rozwój.
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mianę mentalności
Jarosław Bator
dyrektor zarządzający
do spraw nieruchomości w PKP

Cieszę się, że fundusze unijne nadal będą
wspierać rozwój niezbędnej infrastruktury
w Polsce oraz że ważna ich część zostanie
przeznaczona na modernizację sieci kolejowej.
Będziemy mogli w istotny sposób zniwelować
zapóźnienia infrastrukturalne polskich kolei.

Jan Styliński
prezes Polskiego Związku
Przedsiębiorstw Budowlanych

Infrastruktura jest ważna, bo bez
niej trudno o długofalowy wzrost.
Musimy jednak mieć świadomość, że zbliżająca
się pula unijnych funduszy będzie ostatnim
tak wielkim zastrzykiem kapitału i nie możemy
wydać jej jedynie na stawianie budowli.

Paweł Borys
dyrektor Pionu Rozwoju Korporacji
i Inwestycji w PKO Banku Polskim

z Brukseli. Zdaniem ekspertów, jednym
z rozwiązań może być partnerstwo publiczno-prywatne (PPP).
— PPP to rozwiązanie, które w wielu krajach świata świetnie się sprawdza. To model, dzięki któremu samorządy mogą silnie
inwestować w rozwój infrastruktury i usług,
nawet w warunkach słabej dostępności fi-

nansowania. Nie twierdzę, że PPP jest panaceum, które rozwiąże wszystkie bolączki,
przed jakimi stoi polska gospodarka, ale
z pewnością szersze wykorzystywanie PPP
może załagodzić problem zbliżającego się
ograniczenia napływu funduszy unijnych
do Polski — mówi Bartosz Mysiorski, wiceprezes i dyrektor generalny Centrum PPP.

Pobudzanie przedsiębiorczości
i innowacyjności w polskiej gospodarce
jest prawdopodobnie najważniejszym zadaniem
tego rozdania funduszy unijnych. Dochodzenie
do tego celu jest jednak bardzo trudne,
bo trzeba działać szeroko, na wielu frontach.

…a taki jest planowany podział na kolejne lata
Podział funduszy unijnych przyznanych Polsce na lata 2014-20 (w mld EUR)

Bartosz Mysiorski
wiceprezes i dyrektor generalny
Centrum PPP

Polityka
spójności

111

82,5

Polityka
spójności

Programy regionalne
Infrastruktura i środowisko
Inteligentny rozwój
Polska cyfrowa
Wiedza, edukacja, rozwój
Polska Wschodnia
Pomoc techniczna
Pozostałe
(programy realizowane
bezpośrednio przez KE)

31,3
27,4
8,6
2,2
4,7
2,0
0,7

5,6

28,5
Źródło: MIR

PPP to rozwiązanie, które w wielu krajach
świata świetnie się sprawdza.
To model, dzięki któremu samorządy
mogą silnie inwestować w rozwój swojej
infrastruktury i usług, nawet w warunkach
słabej dostępności finansowania.
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Włodzimierz Gurba: Zwalczanie przez
skarbówkę unikania opodatkowania to pogoń
państwa za kreatywnością sektora konsultingowego.
zastępca dyrektora Departamentu Polityki Podatkowej w Ministerstwie Finansów

Powalczmy o następne 4
Pierwsze ćwierćwiecze przerosło moje marzenia, a drugie nie musi być
gorsze. Wystarczy pokonać trzy główne bariery — mówi Leszek Balcerowicz
Jacek
Kowalczyk
j.kowalczyk@pb.pl  22-333-99-38

Gdyby w 1989 r. ktoś opowiedział panu, jak potoczyła się w kolejnych 25 latach
historia polskiej gospodarki,
byłby pan dumny czy zawiedziony?
To co się wydarzyło, przekroczyło moje marzenia. Nie
REKLAMA

znam człowieka, który przed
czerwcem 1989 r. wierzyłby, że
Polska wkrótce będzie członkiem NATO i Unii Europejskiej.
Mało kto mógł się też spodziewać, że za 25 lat określenie
„polnische Wirtschaft” będzie
w Niemczech kojarzyło się raczej z odpornością gospodarki
na kryzysy niż z bałaganem
i niegospodarnością. Rzadko
zdarzają się tak spektakularne
i pozytywne przyspieszenia
historii, dlatego tym bardziej
trzeba je docenić.

Czego zatem się pan wówczas spodziewał?
Trzeba pamiętać, że Polska
przecierała szlak: byliśmy
pierwszym krajem bloku sowieckiego, który porzucał socjalizm i wprowadzał wolny rynek. To oznaczało, że nie było
modeli, aby tworzyć precyzyjne
prognozy. Niektórzy zarzucają
nam, że źle prognozowaliśmy
ścieżkę inflacji… To kompletna
demagogia. W tych okolicznościach nikt nie był w stanie dokładnie prognozować żadnych

konkretnych poziomów jakichkolwiek wskaźników. Mogliśmy
za to przyjmować pewne prognozy daleko ważniejsze — kierunkowe.
Jakie?
Po pierwsze, zakładałem, że
jeśli radykalnie zmniejszy się
udział państwa w gospodarce
i wprowadzi się w niej konkurencję, to dynamika PKB po
pewnym czasie przyspieszy.
Sprawdziło się. Po drugie, byłem przekonany, że jeśli zdecy30099

dowanie zmniejszy się tempo
tworzenia pieniądza w gospodarce, to inflacja spadnie. Tak
się stało. Po trzecie, jeżeli otworzy się gospodarkę na świat, to
— przy innych zmianach systemowych — napłynie technologia i będzie się to przyczyniało
się do rozwoju gospodarczego.
Sprawdziło się. Po czwarte,
jeśli zacznie się liberalizować
gospodarkę, to znikną kolejki.
Zniknęły. Po piąte — najważniejsze — uważałem, że jeśli wprowadzi się te wszystkie reformy,
to Polska po raz pierwszy od
trzech wieków przestanie tracić
dystans do krajów zachodnich,
a zacznie w końcu go zmniejszać. To miał być przełomowy
moment w polskiej historii
i tak właśnie się stało. Czyli te
wszystkie kierunkowe prognozy sprawdziły się.
Czyli wykorzystaliśmy
w pełni szansę, jaką dawał
nam wolny rynek?
Jeśli podsumowanie wyników
polskiej transformacji ma być
poprawne, to powinniśmy się
porównywać do krajów, które
w punkcie startu były w podobnej sytuacji, czyli tkwiły w socjalizmie i posiadały zbliżony
poziom zamożności. Otóż w takim porównaniu Polska wygląda zdecydowanie korzystnie.
Trudno wskazać na kraj, który
miałby podobne do polskich
warunki początkowe i osiągnąłby przez ostatnie 25 lat lepsze
wyniki niż my. Węgrzy? Czesi?
Oni mieli znacznie łatwiejsze
początki niż my, a tam nawet
recesja w pierwszych latach
transformacji była głębsza
niż w Polsce. Poza tym w ciągu ostatnich 25 lat nasz PKB
zwiększył się dużo więcej niż
u nich.
Ale niektóre kwestie wymknęły się spod kontroli, np. inflacja okazała się
znacznie wyższa i spadała dłużej, niż prognozował rząd.
Hiperinflację przeszła większość krajów, które wychodziły
z socjalizmu. Co więcej, w każdym z nich wskaźnik cen spadał wolniej, niż to zakładano.
Pamiętam, jak w grudniu 1991 r.
widziałem się z prezydentem
Jelcynem. Rosja była wtedy
jeszcze przed swoimi reformami i on mnie pytał, jaka będzie
inflacja. Odpowiedziałem mu:
będzie wyższa, niż prognozujecie. Tak się stało.

Czy jednak z dzisiejszej perspektywy — wiedząc, jaka
była ścieżka inflacji czy bezrobocia — nie uważa pan,
że reformy z 1989 r. były
zbyt gwałtowne?
Wręcz przeciwnie — to pokazuje, że reform było zbyt
mało lub były zbyt powolne.
Uważam, że zmian powinno
być raczej więcej niż mniej,
zwłaszcza w sferze budżetowej
i w wymiarze sprawiedliwości.
Doświadczenie pokazuje, że
państwa, które opóźniały rynkowe reformy — np. Ukraina czy
Rumunia — wyszły na tym źle.
Jerzy Osiatyński, minister w rządzie Tadeusza
Mazowieckiego, mówił ostatnio w wywiadzie dla „PB”, że
błędna okazała się polityka
wobec PGR-ów. „Rząd zbyt
łatwo uznał, że z pracowników PGR-ów można zrobić
samodzielnych rolników”.
Zgadza się pan z tą opinią?
Nie przypominam sobie, by
Jerzy Osiatyński głosił takie
opinie wcześniej, a na pewno wcześniej nie przypisywał rządowi Mazowieckiego
takiej naiwności. PGR-y były
najbardziej socjalistycznym
wytworem socjalizmu — to był
najbardziej subwencjonowany
sektor gospodarki. Czy można
więc było zachować PGR-y, nie
zachowując socjalizmu? Moim
zdaniem, nie. Pokazuje to przykład Łukaszenki, który tę część
socjalizmu zakonserwował.
Jego system nie upadł jednak
tylko dlatego, że Białoruś dostaje ogromne subsydia z Rosji.
W Polsce, dzięki działalności Agencji Własności Rolnej
Skarbu Państwa przez wiele
lat kierowanej przez Adama
Tańskiego, dokonano w sumie
udanego przekształcenia dawnych PGR-ów.
Co zatem nam się w minionym ćwierćwieczu najbardziej nie udało?
Jeśli patrzymy na polskie
przemiany z lotu ptaka, to
najwięcej zastrzeżeń budzą te
obszary, w których nie było
można wprowadzić własności
prywatnej i konkurencji. Mam
na myśli polski wymiar sprawiedliwości: prokuraturę, policję i sądy. Polska ma tu jeszcze
dużo do zrobienia — te służby
są mało efektywne, np. postępowania śledcze i sądowe są
przewlekłe, a na dodatek zbyt
często dochodzi do niesprawie-
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Mirosław Barszcz: Fiskus musi mieć
świadomość, że gdy owcę za bardzo się
wygoli, to może zdechnąć albo uciec.
prawnik, były wiceminister finansów oraz wiceminister budownictwa

procent
dliwości. Naprawa tego systemu jest bardzo ważna. Dobrze,
ze powstało stowarzyszenie
„Niepokonani”, skupiające
ofiary polskiego wymiaru sprawiedliwości. Poprawy wymaga
też np. system edukacji oraz
pomocy społecznej. W tych
obszarach nie udało nam się
dostatecznie mocno zmienić
struktur państwa.
Jakie mamy perspektywy na
kolejne ćwierć wieku?
Jeśli nie wprowadzimy sporego zestawu reform, to będziemy zdecydowanie wolniej się
rozwijać niż dotychczas. To
oznaczałoby, że proces doganiania Zachodu — co jest naszą
historyczną, fundamentalną
szansą — zostanie wyraźnie
spowolniony lub kompletnie
zatrzymany. Dlaczego tak się
stanie? Po pierwsze, mamy
starzejące się społeczeństwo,
grozi nam spadek zatrudnienia. Po drugie — mamy bardzo
niską stopę inwestycji prywatnych, co znaczy, że warunki do
inwestowania w Polsce są niesprzyjające. Po trzecie, tempo
ogólnej poprawy efektywności
osłabnie. Jeśli te trzy elementy
zbierze się razem, to wyłania
się scenariusz daleko wolniejszego rozwoju Polski. Na to
jeszcze trzeba nałożyć wnioski

Musimy
zmierzyć
się z trzema
wyzwaniami,
o których mówiłem:
demografią,
inwestycjami
i efektywnością.
z tego, co robi Rosja wobec
Ukrainy. Rosnąca gospodarka
już wcześniej była dla nas racją
stanu, a teraz jest racją stanu
do kwadratu. Z czego czerpać
siłę Polski, jeśli nie z szybkiego
wzrostu gospodarki?
Polska gospodarka stopniowo traci atut taniej siły roboczej i aby dalej się rozwijać
musi w coraz większej mierze opierać się na własnych
innowacyjnych pomysłach.
Czy ta transformacja przebiega w zadowalającym tempie?
Po 1989 r. dokonał się pod tym
względem ogromny postęp.
Nie możemy pochwalić się
jakimiś przełomowymi wynalazkami, ale trudno było tego
oczekiwać. Gospodarki o niskim poziomie zaawansowania technologicznego rzadko
są w stanie kreować przełomowe innowacje. W pierwszej

kolejności rozwój tych gospodarek opiera się na transferze
zewnętrznych technologii. I to
się stało w Polsce. Jeśli jednak
chcemy podtrzymać dynamiczny wzrost naszej gospodarki,
musimy zmierzyć się z trzema
wyzwaniami, o których mówiłem: demografią, inwestycjami
i efektywnością.
Jak możemy to zrobić?
Po pierwsze, musimy wspierać efektywność gospodarki,
bo ona będzie nam rekompensować wzrost kosztów pracy.
Sposobów, aby to osiągnąć,
jest wiele. Przede wszystkim
należy dokończyć prywatyzację, bo prywatna własność
z natury podnosi wydajność.
Należy też zwiększać konkurencję na rynku, czyli usuwać
wszelkie monopole, np. monopol Poczty Polskiej. Ponadto,
należy dalej usuwać bariery
administracyjne dla przedsiębiorców, by mogli w większym
stopniu inwestować i wprowadzać nowe technologie, które
również będą podnosić produktywność. Przebudowy wymaga też szkolnictwo wyższe.
Z demografią też możemy
sobie poradzić?
Tendencje demograficzne jest
trudno zmienić, można natomiast przeciwdziałać ich konsekwencjom. Trzeba odejść
od bicia piany pod przykrywką polityki prorodzinnej. Po
pierwsze, zamiast wydłużać
urlop macierzyński, co pogarsza pozycję kobiet na rynku
pracy, a nie podnosi dzietności, powinniśmy inwestować
w przedszkola i inne rozwiązania, które pozwalają kobiecie
godzić życie zawodowe z prywatnym. Ponadto, mamy duże
niewykorzystane zasoby pracy,
np. wysokie bezrobocie i niskie
zatrudnienie wśród młodych
ludzi oraz osób starszych.
Mamy też duże ukryte bezrobocie w rolnictwie, więc można przesuwać zasoby pracy
między sektorami. Można też
rozluźnić przepisy imigracyjne. To są duże rezerwy, które
mogą w dużej części zrekompensować nam skutki starzenia
się społeczeństwa.
Wierzy Pan, że uda się te
zmiany wprowadzić?
Jednego jestem pewien na
100 proc. — bez tych reform
tempo wzrostu gospodarczego Polski trwale i mocno spadnie. Natomiast jeśli te zmiany
wprowadzimy, mamy szanse
na utrzymanie tego tempa,
jakie mieliśmy w ostatnich
25 latach, a więc koło 4 proc.
rocznie. A to jest — powtarzam
— polska racja stanu.

WARUNKI POWODZENIA: Bez reform tempo wzrostu gospodarczego Polski trwale i mocno spadnie. Natomiast jeśli wprowadzimy
zmiany w polityce prorodzinnej, ograniczymy ukryte bezrobocie w rolnictwie i przemyślimy poluzowanie polityki emigracyjnej, to mamy
szanse na utrzymanie tego tempa, jakie mieliśmy w ostatnich 25 latach, a więc około 4 proc. rocznie — mówi Leszek Balcerowicz. [FOT. WM]
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Demografia – tykają
W walce
z demograficzną
zapaścią
nie wystarczą
proste narzędzia
finansowej
pomocy
dla młodych
i starszych.
Trzeba
wspierać ich
samodzielność

Marcel
Zatoński
m.zatonski@pb.pl  22-333-98-15

Młodych jest mniej niż kiedyś, na rynek
pracy wchodzą później, kwalifikacje mają
gorsze, a zarobki nie pozwalają im na udany start w dorosłe życie. Starszych natomiast przybywa, pracy dla nich nie ma,
a koszty opieki rosną. To czarny scenariusz
dla każdego wysoko rozwiniętego państwa
na świecie, a zwłaszcza dla jego systemu
ubezpieczeń społecznych. Problem nie tylko finansowy, ale może przede wszystkim
społeczny — w starzejącym się społeczeństwie narasta niezadowolenie, konflikty
i frustracja. To też problem, z którym musi
zmierzyć się Polska — jeśli nic się nie zmieni, w 2050 r. 11 mln pracujących będzie
musiało utrzymać 15 mln emerytów.
O tym, jak Polska może sobie z tym
poradzić, dyskutowali uczestnicy panelu
„Demografia i system edukacji — prawdziwe wyzwania dla gospodarki”, zorganizowanego przez „Puls Biznesu” w ramach
cyklu „Czas na patriotyzm gospodarczy”.

Pokoleniowa zmiana
Małgorzata Sarzalska, zastępca dyrektora Departamentu Analiz Ekonomicznych
i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki
Społecznej (MPiPS), podkreśliła, że dziś,
jak na standardy UE, jesteśmy — jeszcze
— społeczeństwem stosunkowo młodym.
— Zmiany pogłębiają się jednak i już
w okolicy 2020 r. widoczny zacznie być
problem z dostępnością młodych ludzi na
rynku pracy — będzie ubywać ludzi w wieku produkcyjnym, a przybywać emerytów.
To wyzwanie dla rozwoju gospodarki oraz
dla systemu ubezpieczeń i pomocy społecznej. Dlatego dziś dwa najważniejsze
zagadnienia to poprawa sytuacji młodych

pracowników, dopiero zaczynających karierę, a także utrzymanie aktywności osób
z powojennego baby boomu, powoli ją
kończących — uważa Małgorzata Sarzalska.
Mateusz Morawiecki, prezes BZ WBK,
nie ma wątpliwości — demografia to jeden
ze strategicznych problemów Polski, która w globalnym wyścigu gospodarczym
może dostać zadyszki wraz ze starzeniem
się społeczeństwa.
— To wpłynie na zmiany modeli biznesowych w wielu branżach — coraz bardziej
potrzebne będą produkty i usługi dla ludzi starszych. Jednocześnie niezbędne są
głębokie zmiany w systemie edukacji, by
kształcił pracowników przystosowanych
do zmieniających się warunków — stwierdził Mateusz Morawiecki.

Nasiąkanie skorupki
Jan Zamoyski już ponad 400 lat temu
wiedział, że „takie będą Rzeczypospolite,
jakie ich młodzieży chowanie”. Ta wiedza
powoli dociera też do urzędników i przedsiębiorców. Uczestnicy dyskusji zgadzali
się, że na poprawę przyrostu naturalnego nie ma szans, jeśli młodzi ludzie po
studiach nie będą w stanie samodzielnie
utrzymać rodziny.
— Przez lata pialiśmy z zachwytu nad
dynamicznie rosnącą liczbą studentów, tymczasem w rzeczywistości produkowaliśmy bezrobotnych — mówił
Mateusz Morawiecki.
Marian Lubieniecki, Subsea Executive
Manager w GE Oil & Gas, zwraca uwagę,
że ostatnio sytuacja zmienia się jednak
na lepsze.
— Wyraźnie zmienia się postrzeganie
kierunków przez 16- i 17-latków. To młodzi
ludzie, którzy — nawet jeśli nie kochają matematyki — zdają ją na maturze na rozszerzonym poziomie, by otworzyć sobie furtkę na uczelnie techniczne. Kandydatów
na takie studia przybywa, bo dostrzeżono, że w przeciwieństwie do humanistów

BIZNESOWI
SAPERZY: O tym,
jak rozbroić tykającą
bombę demograficzną, wykształcić
mądrą młodzież
i zatrzymać
ją w kraju,
a także uaktywnić
bezrobotnych,
na Stadionie
Narodowym
rozmawiali:
Tomasz Misiak
z Work Service,
Marian Lubieniecki
z GE, Magdalena
Gera-Pikulska
z T-Mobile,
Mateusz Morawiecki
z BZ WBK
oraz Małgorzata
Sarzalska
z Ministerstwa
Pracy
i Polityki Społecznej.
[FOT. WM]

— na absolwentów takich kierunków czeka praca, i to w dodatku praca stabilna
i perspektywiczna. Oczywiście takie studia są bardziej wymagające, ale coś za coś
— stwierdził Marian Lubieniecki.
Magdalena Gera-Pikulska, członek
zarządu i dyrektor ds. personalnych
w T-Mobile, zwróciła uwagę na to, że programy nauczania uniwersyteckiego czy
politechnicznego często odstają od rynkowych realiów.
— Przedsiębiorcy wiedzą, czego potrzebują, jakich kompetencji. Dziś na
uczelniach zdecydowanie brakuje twardej wiedzy matematycznej — kształci się
za dużo marketingowców, ekonomistów
itp. Społeczeństwo rozwija się w kierunku
„e” — e-usług, e-handlu itd, a my wciąż
nie jesteśmy na to gotowi — powiedziała
Magdalena Gera-Pikulska.

Ciężar ciąż
Sensowne studia to jednak tylko fundament pod demograficzny sukces — ich absolwenci bowiem nie zostaną w kraju i nie
założą rodzin, jeśli sytuacja na rynku pracy
nie będzie zachęcająca.
— Z naszych analiz wynika, że przy podejmowaniu decyzji o posiadaniu pierwszego dziecka dla młodych Polaków najważniejsze są dwa czynniki. To stabilność
zatrudnienia, nawet bez względu na wysokość zarobków, a także mieszkanie — nawet niekoniecznie posiadane na własność,
ale przynajmniej takie, którego nie trzeba
współdzielić z rodzicami. Przy kolejnych
dzieciach na plan pierwszy wysuwa się
wysokość dochodu i możliwość uzyskania opieki nad dzieckiem w czasie pracy
— mówiła Małgorzata Sarzalska.
Magdalena Gera-Pikulska dodała, że
przedsiębiorcy wraz z państwem powinni
zadbać o to, by młodzi rodzice, a zwłaszcza młode matki, nie wypadali z rynku
pracy. Inaczej obawa przed założeniem
rodziny będzie zbyt duża.

— Aktywność zawodowa kobiet jest zbyt
niska, zwłaszcza w kontekście ich liczebnej przewagi wśród absolwentów uczelni.
U nas każdego roku co dziesiąty pracownik
ma dziecko — i staramy się im pomagać,
jak możemy. Mniejsze firmy nie mają jednak takich możliwości, a dla przedsiębiorcy zatrudniającego 20-30 osób kilka ciąż
w jednym roku to katastrofa. Przydałyby
się specjalne fundusze dla sektora MŚP,
pozwalające rodzicom np. na płacenie
za żłobki — stwierdziła Magdalena GeraPikulska.
Marian Lubieniecki podkreślił, że takim
firmom jak GE zależy na długofalowym
utrzymaniu pracownika, w którego zainwestowały — najlepiej przez całe życie.
— Dlatego potrzebne są elastyczne
mechanizmy wspierania zatrudnionych,
pozwalające im na stworzenie rodziny,
i elastycznie dopasowujące czas pracy, by
mogli zostawać w domu z dzieckiem i nie
musieli wybierać między karierą a potomstwem — powiedział Marian Lubieniecki.

Legalne nianie
Gdy dziecko już się urodzi, problemy się
nie kończą — wręcz przeciwnie. Pierwszy
i najważniejszy to zapewnienie nad nim
opieki. A tu jest źle. Według Tomasza
Misiaka, twórcy firmy pośrednictwa pracy
Work Service, polskie rozwiązania systemowe w zakresie opieki nad najmłodszymi
dziećmi mają dziś mnóstwo felerów.
— Nie będzie większej dzietności bez
darmowych przedszkoli i żłobków, ale
samo łożenie pieniędzy na to nie wystarczy. Dziś praktycznie nie działa legalna
branża opiekunek dla dzieci — ich zatrudnienie łączy się z tak skomplikowaną
papierologią, że rodzice wolą po prostu
zatrudnić opiekunki na czarno. Dziećmi
i osobami starszymi opiekuje się w Polsce
300 tys. osób. Gdyby zatrudnić je legalnie,
to system sam utrzymałby się ze składek
— stwierdził Tomasz Misiak.
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Marian Lubieniecki
Subsea Executive Manager w GE Oil & Gas

Uczelnie powoli otwierają się na biznes,
ale potrzebna jest zmiana kulturowa
— nie można traktować przedsiębiorców jako
sponsorów, których rola kończy się na kupnie
sprzętu, ale jako partnerów, których potrzeby
muszą być odzwierciedlone w programie
i kształcie nauczania. Dzięki temu przestaniemy
kształcić bezrobotnych.
Magdalena Gera-Pikulska
członek zarządu i dyrektor ds. personalnych w T-Mobile Polska

Polacy obawiają się posiadania dzieci ze
względu na niestabilność na rynku pracy.
Dla małych i średnich firm kilka pracowniczek
w ciąży w jednym roku to poważny problem,
dlatego potrzebne jest stworzenie funduszy
wspierających młodych rodziców i ułatwiających
im szybki powrót do aktywności zawodowej.
Tomasz Misiak
szef rady nadzorczej Work Service

Te problemy dostrzega również resort
pracy.
— System żłobków dopiero od 2011 r.
wyszedł spod nadzoru resortu zdrowia,
co dało mu szansę na rozwój — wcześniej
takich placówek w całym kraju było zaledwie około 500. Takich zapóźnień nie
można błyskawicznie nadrobić. Same
żłobki nie rozwiążą jednak problemu
i nie sprawdzą się np. na terenach wiejskich. Wprowadzamy inne, elastyczne
mechanizmy, ale np. legalizowanie pracy niani dziś praktycznie nie działa — to
zaledwie około 1000 osób w całym kraju, czyli kropla w morzu — powiedziała
Małgorzata Sarzalska.
Państwo może jednak skutecznie wpływać na zwiększanie przyrostu naturalnego.
— Widzimy, że Polki i Polacy na emigracji, m.in. w Wielkiej Brytanii, znacznie lepiej radzą sobie z zastępowalnością
pokoleń — dobre zabezpieczenie socjalne
i stabilność na rynku pracy pomagają
w podejmowaniu decyzji o posiadaniu
dzieci — stwierdził prezes BZ WBK.
Państwowe programy wsparcia rodziny
oczywiście słono kosztują — i kto jak kto,
ale bankowiec wie, że pieniędzy nie można wydawać bezmyślnie.
— Musimy popatrzeć na najlepsze światowe praktyki. Szwecja czy Francja mają
sukcesy na polu demograficznym, tymczasem w Niemczech na takie programy wydaje się olbrzymie pieniądze, a sukcesów
nie ma i stopa dzietności jest podobna jak
w Polsce. Nie ma idealnej recepty, strategię trzeba dopasować do specyfiki kraju
— powiedział Mateusz Morawiecki.

Trzeci wiek
Samo zwiększenie przyrostu naturalnego
i zatrzymanie młodych w kraju nie wystarczy — z każdym rokiem coraz większej
uwagi będzie bowiem wymagała rosnąca
w siłę armia emerytów i osób w wieku
przedemerytalnym, które wylądowały na

bezrobociu. Jeśli nie zadba się o nich, gospodarka padnie na kolana.
— Niepokojące dla Polski jest to, że tylko 40 proc. osób między 55. a 64. rokiem
życia jest aktywnych zawodowo — średnia
europejska to ponad 50 proc. Jak ogromna
masa ludzka z powojennego baby boomu
spadnie do takiego poziomu aktywności zawodowej, to będzie dramat. Trzeba pamiętać, że wiele z tych osób nie ma odpowiedniego wykształcenia, by sprostać nowym
wyzwaniom, a w dodatku opór ludzi wobec
późniejszego przechodzenia na emeryturę
jest olbrzymi — stwierdził Tomasz Misiak.
W aktywizacji starszych ma pomóc
m.in. nowy system pośrednictwa pracy,
w który włączą się prywatni przedsiębiorcy, a działające od dawna urzędy zmienią
zasady działania.
— Urzędy, tak jak prywatne instytucje,
będą teraz rozliczane za efekt — za to, ilu
bezrobotnych rzeczywiście znalazło zatrudnienie, i to trwałe. Mamy nadzieję, że
zmieni to filozofię podejścia do bezrobotnych. Trzeba jednak pamiętać, że osoby
po 50. roku życia bardzo niechętnie zdobywają nowe kompetencje — od lat tylko
1 proc. z nich chce się szkolić i nie jesteśmy w stanie podnieść tego wskaźnika,
mimo kierowania na to pieniędzy z funduszy krajowych i unijnych — powiedziała
Małgorzata Sarzalska.
Zdaniem Mateusza Morawieckiego, jest
jeszcze jedna recepta na problemy demograficzne.
— Widzimy dziś olbrzymi odpływ krwi
z Polski. Znaczna część młodych ludzi,
którzy wybierają emigrację, już z niej nie
wróci. Dlatego naprawdę potrzebujemy
dziś rozsądnej dyskusji o polityce imigracyjnej — dla Ukraińców i Białorusinów to
my jesteśmy Zachodem, i to my możemy
zaoferować im lepsze warunki życia. To
może być sposób na wypełnienie luki
tworzonej przez polskich emigrantów
— stwierdził Mateusz Morawiecki.

Nie będzie większej dzietności
bez darmowych przedszkoli i żłobków,
ale samo łożenie pieniędzy na to nie wystarczy.
Dziś praktycznie nie działa legalna branża
opiekunek dla dzieci — ich zatrudnienie łączy
się z tak skomplikowaną papierologią, że rodzice
wolą po prostu zatrudnić opiekunki na czarno.
Mateusz Morawiecki
prezes BZ WBK

Sprawą najwyższej wagi
jest włączenie osób bezrobotnych
do gospodarki oraz do życia społecznego.
Wsparcie dla bezrobotnych powinno
być czymś więcej niż świadczeniem,
powinno być premią za aktywność.
Zacznijmy np. płacić im za aktywność,
a nie za to, że pozostają bez pracy.
Małgorzata Sarzalska
zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Pracy
i Polityki Społecznej

Dziś dwa najważniejsze zagadnienia
to poprawa sytuacji młodych
pracowników, dopiero zaczynających
karierę, a także utrzymanie aktywności
osób z powojennego baby boomu, powoli
ją kończących.
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Maciej Duda: Nie chodzi o kawę
dla przedsiębiorcy w urzędzie. Liczę na wsparcie,
także za granicą, oraz na proste przepisy, których
nie trzeba interpretować. prezes Duda Holding
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Maciej Wandzel: Przedsiębiorcy wolą uznać,
że urzędnicy grają w drużynie przeciwnej,
ale sędzia jest fair, a zasady się nie zmieniają w trakcie
i są równe dla wszystkich. prezes Black Lion Fund
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30095
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Jarosław Bator: Cieszmy się, że znaczne
fundusze unijne przeznaczone zostaną na sieć
kolejową, co zniweluje jej wieloletnie zapóźnienie.
dyrektor zarządzający do spraw nieruchomości w PKP

Musimy nauczyć się akceptowa
Polska radykalnie zmieniła się na
lepsze, pod wieloma względami
przewyższa inne kraje Europy,
ale mamy jeszcze wiele
do poprawienia — mówi
Michał Sołowow
Tomasz
Siemieniec
t.siemieniec@pb.pl

Grzegorz
Nawacki
g.nawacki@pb.pl

Za nami 25 lat wolnej gospodarki. Udane?
Przez 25 lat Polska zmieniła się
radykalnie, poziom życia zmienił się niewyobrażalnie, i to
wszędzie — przy okazji udziału w rajdach widziałem, jak
wyglądają kraje europejskie.
I to nie z perspektywy dużych
miast i atrakcji turystycznych,
ale Europy B. Na tym tle na
przykład Rzeszowszczyzna
wygląda imponująco, to naprawdę wysoki europejski
poziom. Internet, telewizja,
gazety, nowoczesne stacje
benzynowe. Jesteśmy naprawdę nowoczesnym krajem, żyje
nam się dużo lepiej i mam nadzieję, że ta poprawa będzie
trwała. Oczywiście można
było zrobić więcej, ale nie powinno to zaciemniać obrazu.
Niestety kolejne 25 lat nie będzie łatwiejsze. Będzie nawet
trudniejsze. Musimy zmieniać
się bardziej i szybciej niż przez
minione ćwierć wieku, bo w innych krajach też rośnie konkurencyjność i świadomość, że
rywalizacja jest niezbędna.
Co należy zrobić, aby następne 25 lat było udane?
Największym przedsiębiorstwem w Polsce jest Polska
— zrozumienie tego dogmatu
jest kluczowe dla właściwego
zarządzania krajem. Skoro nie
ma ważniejszego przedsiębiorstwa niż Polska, to administracja powinna działać dla dobra
jej akcjonariuszy, czyli obywateli, koncentrować się na tym,
by rosła zamożność, by żyło

im się lepiej. To powinien być
główny cel działania polityków.
Można się sprzeczać, jak to zrobić, ale nie zaprzeczać celowi.
Tymczasem przyjmujemy rozwiązania nie patrząc na nasz
interes. Nie powinniśmy wprowadzać rozwiązań, które są dla
nas złe, nawet jeśli pochodzą
z Unii Europejskiej, np. nie
możemy popierać ograniczenia emisji CO2 w sytuacji, gdy
mamy energetykę opartą na
węglu. Zwyczajnie nas na to nie
stać. Nasza konkurencyjność,
i tak wątpliwa, odpłynie w siną
dal, a brak konkurencyjności to
upadek państwa.
Pan działa w sektorze
przemysłowym, dużo się
w Europie mówi o konieczności reindustrializacji. To
dobry kierunek?
Reindustrializacja Europy jest
nieunikniona, jeśli chcemy
tworzyć miejsca pracy. Miejsc
pracy z know-how nie stworzymy, musimy produkować.
Tym bardziej że bez kontaktu z produkcją to know-how
zanika. Produkując uczymy
się, widzimy postęp technologiczny, nowe rozwiązania,
nie da się outsourcingować
produkcji całkowicie. Ale aby
taka reindustrializacja Europy
nastąpiła, potrzebne są radykalne zmiany, przede wszystkim w kwestii cen energii
i podejścia do ochrony środowiska. Zrozumienie, że model,
w którym Europa będzie tylko
wymyślała, a kto inny będzie
produkował i to zapewni nam
dobrobyt, jest niemożliwy do
utrzymania.
Czy Polska to miejsce przyjazne biznesowi?
Zawsze, gdy ocenia się ten obszar, mówi się o tym, jak szybko
można założyć firmę. Wie pan,
jakie to ma znaczenie? Żadne.
Jeśli ktoś nie potrafi przejść
przez procedurę założenia
firmy, to nie powinien tego robić. To żadna bariera dla ludzi,
którzy chcą mieć biznes. Fakt,
czy załatwia się to w dzień czy

w dwa tygodnie, czy w jednym
czy pięciu okienkach, nie ma
znaczenia. Ja nigdy nie byłem
zatrudniony, ale nie dlatego, że
postanowiłem nigdy dla nikogo
nie pracować. Tak się po prostu złożyło. Skończyłem studia
i założyłem firmę, a założenie
jej wtedy naprawdę nie było łatwe. „Przyjazność” biznesowi
to splot bardzo wielu elementów — począwszy od systemu
podatkowego, poprzez prawo,
a skończywszy na czymś co
nazwałbym „afirmacją społeczną” — szacunku dla ludzi,
którzy osiągnęli więcej, ale to
„więcej” to efekt talentu, cięższej pracy, podjęcia ryzyka,
no i oznacza nie tylko „więcej”
dla siebie, ale także dla kraju,
dla pracowników. Z akceptacją
sukcesu u nas jest raczej krucho — tkwi w nas jeszcze mentalność „homo sovieticus”….
Jak zakładało się biznes
w 1988?
Administracyjnie porównywalnie trudno jak dziś, natomiast
25 lat temu ci, którzy zakładali firmy, mieli duże poparcie
społeczne. Spotykałem się
z wyrazami wsparcia od ludzi,
dyrektorów fabryk, związkowców, którzy mówili „to
fantastycznie, że bierze pan
sprawy w swoje ręce”. Był pozytywny klimat w urzędach
skarbowych, były pięcioletnie
ulgi w budownictwie, w koszty można było wprowadzić
wszystkie inwestycje. Było po
prostu przyjaźnie. Entuzjazm
i optymizm zaowocował tym,
że powstało wtedy 2 mln firm.
Potem zaczęło być coraz gorzej.
Zaczęto źle patrzeć na polskich
przedsiębiorców, a coraz lepiej
na zagranicznych. Nastąpiła
błyskawiczna globalizacja, czyli
wystawiono nas, którzy dopiero
zaczynaliśmy gromadzić kapitał, na konkurencję z firmami,
które go gromadzą od lat 40 czy
80. Przecież gdy my mieliśmy
40 lat komunizmu, Zachód
w tym czasie gromadził kapitał.
Dlatego gdy ja musiałem zarabiać, by spłacać kredyty, to kon-

kurenci mogli budować udziały
w rynku, bo ich było na to stać.
Ja niestety musiałem się wycofywać, bo nie wytrzymywałem
takiej konkurencji. Efekt? Czy
znajdzie pan Castoramę pod
Berlinem lub Obi pod Paryżem?
Nie. A w Polsce ma Pan wszystkich. Gdy ja otwierałem hipermarkety budowlane w Polsce,
musiałem walczyć z firmami,
które przez lata budowały pozycję. Gdybyśmy mieli 20 lat
na zbudowanie sieci, to być
może dziś Marek Mikuśkiewicz
czy Mariusz Świtalski a może ja
mielibyśmy dominujący udział
w handlu. Nie mieliśmy jednak
tej opcji. Nie oceniam tej sytuacji, tylko ją opowiadam. Może
też być tak, że to agresywne
wpuszczenie do Polski zagranicznego kapitału odbyło się
akceptowalnym kosztem i było
dla nas zbawienne, przyspieszyło rozwój….
Czy dziś czuje pan wsparcie
państwa?
Przemysł prywatny wytwarza
większość PKB i będzie wytwarzał coraz więcej. Nie potrzebujemy podziału na biznes
prywatny i państwowy, lecz
jednego polskiego biznesu. Nie

podziałów, lecz normalnych
relacji i współpracy, a do tego
potrzebne jest zaufanie do prywatnego biznesu. Dziś jest na
słabym poziomie, media w każdej transakcji doszukują się
czegoś złego. Państwowe instytucje boją się współpracować
z przedsiębiorcami w obawie,
że zostaną zapytane dlaczego
wygrał X. Tymczasem dziennikarze nigdy nie mają wątpliwości, gdy wybiera się dużą
międzynarodową firmę. Tak
było, gdy miałem Mitex i wygrywałem przetargi publiczne,
i do dziś nic się nie zmieniło.
Dalej nie ufa się prywatnym
przedsiębiorcom i o zmianę
tego wizerunku trzeba powalczyć. I to, by politycy nie mogli
traktować polskich przedsiębiorców z góry, bo to przecież
przedsiębiorcy zatrudniają,
płacą podatki i utrzymują
urzędników, którzy powinni im
pomagać. W Polsce jest mnóstwo świetnych przedsiębiorców, mnóstwo fantastycznych
firm, które budują fabryki, zatrudniają ludzi, eksportują, ale
gdy chcą rozbudować fabrykę,
to są skazani na kontakt z administracją i wtedy. .. zaczynają
się schody. Administracja nie

pomaga, urzędnicy, ze strachu,
55 razy zastanawiają się, czy
wydać decyzję czy nie.
Wydaje się, że coś się zmienia w tej kwestii, np. przełamano mur i polscy przedsiębiorcy mają wsparcie
administracji w ekspansji zagranicznej.
Bardzo cenię ministra
Sikorskiego i cały MSZ, który
aktywnie wspiera przedsiębiorców za granicą. Istnieje niestety bezpieczny z politycznego
punktu widzenia podział na
firmy państwowe — kontakty
z nimi bezpieczne i prywatne — niebezpieczne. To chore
kryterium. Trzeba przełamać
rozgraniczanie podziału na
biznes prywatny i państwowy. Zamiast organizować spotkanie dotyczące możliwości
współpracy firm państwowych, powinno się zorganizować platformę do współpracy
wszystkich polskich firm.
Sporo kontrowersji wywołuje też próba zwalczania
optymalizacji podatkowej
przez fiskusa.
Ściganie przedsiębiorców, mówiąc, że uczciwi nie mają się
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Bartosz Mysiorski: Partnerstwo publiczno-prywatne sprawdza się w wielu krajach.
To model dla samorządów w warunkach słabej
dostępności finansowania. wiceprezes i dyrektor generalny Centrum PPP
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wać sukces

KONIECZNA
REINDUSTRIALIZACJA:
Produkując, uczymy się,
widzimy postęp
technologiczny,
nowe rozwiązania.
Nie da się outsourcingować
produkcji całkowicie.
Ale aby reindustrializacja
Europy nastąpiła, potrzebne
są radykalne zmiany, przede
wszystkim w kwestii cen
energii i podejścia do ochrony
środowiska. Zrozumienie,
że model, w którym Europa
będzie tylko wymyślała,
a kto inny będzie produkował
i to zapewni nam dobrobyt,
jest niemożliwy do utrzymania
— przekonuje Michał Sołowow.
[FOT. WM]

czego bać, obniża postrzeganie ich przez społeczeństwo.
A to przecież oni zapewniają
miejsca pracy, płacą ZUS, pracownicy płacą PIT, chodzą do
sklepów i wydają pieniądze. Na
podatki trzeba patrzeć przez
pryzmat sumy płaconych kwot,
a nie tylko CIT. Optymalizacja
podatkowa, zgodna z prawem,
jest normalnym sposobem postępowania wszystkich, tak jak
korzystanie z ulgi rodzinnej czy
ulgi na internet. W myśleniu
o podatkach trzeba rozgraniczyć spekulację i inwestowanie. Jeśli mówimy o spekulacji, która jest przedmiotem
działalności gospodarczej, to
powinna być opodatkowana
w miejscu i czasie występowania — jeśli ktoś gra na giełdzie
i zarabia wycofując się w ciągu
12 miesięcy, to zysk powinien
być opodatkowany, ale jeśli
wycofuje się po trzech czy pięciu latach, to nie. Jeżeli 18 lat
temu założyłem firmę, reinwestowałem zyski, nie brałem
dywidendy, a po 18 latach chcę
ją sprzedać, to dlaczego mam
zapłacić podatek dochodowy
od dochodu, który uzyskałem
w ciągu 18 lat? Przecież w tym
czasie były różne okresy — raz

firma miała dochody, raz stratę. A co jeszcze śmieszniejsze to w tym okresie raz była
to transakcja podatkowa,
a raz nie. W większości jurysdykcji jest to rozróżniane
i inaczej opodatkowane, istnieje prawo holdingowe np.
w Luksemburgu — zależnie od
czasu trwania inwestycji i wielkości pakietu są różne podatki. I to jest rozsądne, czym
innym jest spekulacja, a czym
innym długoterminowe inwestowanie — w Polsce tego się
nie rozróżnia. Zamiast ścigać
przedsiębiorców, powinno
się podyskutować o tym, co
zrobić, by kapitał i potencjalne podatki ściągnąć do Polski.
CIT jest anachroniczny — gdy
czytam, że uczestnik szkolenia
ma zapłacić podatek, bo zjadł
kolację czy pojechał służbowym samochodem do domu,
czyli w sprawie prywatnej,
to naprawdę tego nie rozumiem. Przecież taki system
kosztuje horrendalne pieniądze, armia urzędników musi
sprawdzać i weryfikować deklaracje, w efekcie koszty ściągania przewyższają wpływy.
Generuje to też potężną pracę
u przedsiębiorców plus stres,
bo wszystko można zakwestionować. Trzeba uprościć CIT,
pozwolić przedsiębiorcom
w dowolny sposób wydawać
pieniądze, a niech podstawowym podatkiem będzie
VAT. Koszty poboru spadną,
ale wpływy do budżetu nie.
Przedsiębiorca powinien koncentrować się na rozwijaniu
biznesu, a nie myśleniu o podatkach. Państwo musi mieć
honor, nie może oszukiwać
obywateli. A nasze permanentnie to robi, np. namawia
do kupna samochodu z kratką, by odliczyć VAT, po czym
rok później mówi, że odbierze
ten odliczony VAT. A przecież
w międzyczasie pobrało opłaty za rejestrację samochodu
itp. Prawo ciągle działa u nas
wstecz.
Przedsiębiorcom najbardziej doskwiera system podatkowy?
Również biurokracja. By
uwolnić przedsiębiorczość,
trzeba dokonać wielu zmian.
Aby obniżyć ceny mieszkań,
trzeba uwolnić grunty, niech
gminy koncentrują się na inwestycjach w infrastrukturę,
a nie decydowaniu o wysokości kamienicy, albo wielkości
okien — to nie powinno być
w planach zagospodarowania.
Inny problem który narasta to
ochrona zabytków, pseudozabytków — budynki z lat 60. I 70.
stają się zabytkami blokując
rozbudowę.

Kapitał ludzki jest ważniejszy
nawet od infrastruktury
PAWEŁ BORYS
dyrektor ds. strategii i inwestycji,
PKO Bank Polski

P

olska dokonała w ostatnich
25 latach istotnego skoku
cywilizacyjnego. Realny PKB
wzrósł w tym czasie ponad
dwukrotnie, podczas gdy
przykładowo na Ukrainie
spadł o 30 proc. Obecnie
wydajność polskiej gospodarki
oraz wynikający z niej poziom
dochodów Polaków stanowi
około 66 proc. średniej UE.
Tym samym istnieje nadal
duży potencjał rozwojowy.
Jeżeli przyjąć długoterminową
potencjalną dynamikę wzrostu
gospodarczego w Polsce na poziomie 3,5 proc., a przeciętnie
w UE 1,5 proc., to w perspektywie kolejnych 20 lat mamy
szansę całkowicie zniwelować
dystans do naszych bogatszych
sąsiadów, osiągając poziom dochodów równy średniej dla UE.
W ostatnich ponad dwóch
dekadach Polska wykorzystywała „proste”, rezerwy
wynikające z dużego zapóźnienia m.in. technologicznego, czy
organizacyjnego. Przebudowa
i wzmocnienie instytucji,
wzmocnienie sektora finansowego, transfer zagranicznych

technologii i nowych metod
zarządzania, wspierany napływem istotnych środków z UE
na inwestycje w infrastrukturę,
stanowiły wystarczającą bazę
dla wzrostu. Obecnie utrzymanie wysokiego tempa wzrostu
jest dużo trudniejsze, bowiem
pojawiają się nowe wyzwania
rozwojowe.
Głównym źródłem długoterminowego wzrostu dochodów
(PKB per capita) jest rosnąca
wydajność pracy i efektywne wykorzystanie innych
zasobów. Dobra infrastruktura
jest tu bardzo istotna. Wpływa
również na elementy niemierzalne, jakościowe, podnoszące
standard życia. Natomiast
infrastruktura nie jest głównym
motorem długoterminowego
rozwoju, podobnie jak oparcie
w wielu krajach polityki
wzrostu zatrudnienia na
rynku budowlanym okazało się
pułapką. Głównym długoterminowym motorem wzrostu
będzie obecnie dalszy postęp
technologiczny, rozumiany szerzej jako kwalifikacje pracowników, umiejętności organizacyjne, czy metody zarządzania
(kapitał ludzki), ale także jako
twarde technologie i patenty

wytwórcze, czy efektywność
energetyczna. W tej dziedzinie
w Polsce proste rezerwy są już
dużo mniejsze, a wyzwaniem
jest, aby stać się — poprzez różnego typu innowacje — z biorcy
szeroko rozumianej technologii, ich dawcą.
Dlatego w nowej perspektywie
unijnej priorytetem powinny
być inwestycje w kapitał ludzki
i przedsiębiorczość. Inwestycje
tego rodzaju są dużo trudniejsze. W latach 2007-12 średnie
wykorzystanie funduszy
unijnych wyniosło 71,2 proc.
w całej UE. Natomiast absorpcja środków, przeznaczonych
na innowacje wyniosła tylko
62,1 proc.. Trudność polega
m.in. na tym, że inwestycje
w kapitał ludzki wymagają
działań w wielu komplementarnych obszarach, jak system
edukacji, przedsiębiorczość,
administracja, fundusze
wysokiego ryzyka na komercjalizacje innowacji, czy na
przykład prawo upadłościowe
i patentowe, które wpływa na
chęć podejmowania ryzyka.
Dobre wykorzystanie środków unijnych w tym obszarze
będzie kluczową dźwignią
rozwoju w kolejnej dekadzie.
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Warto zadbać o premię za aktywność
MATEUSZ MORAWIECKI
prezes BZ WBK

w tej kwestii: programy staży
i praktyk, również płatnych,
specjalne stypendia od firm,
współpłacenie pracodawcy
i państwa w szczególnych
przypadkach.

S

prawą najwyższej wagi jest
włączenie osób bezrobotnych do gospodarki oraz
do życia społecznego. Osoby
bezrobotne, a zwłaszcza
będące bez pracy w dłuższym
okresie są w jakiś sposób na
obrzeżach życia społecznego
i gospodarczego. Często są wykluczone z tego życia. Dlatego
wsparcie dla bezrobotnych
powinno być czymś więcej niż
świadczeniem, powinno być
premią za aktywność. Zamiast
środków przeciwbólowych
trzeba zastosować kurację
w postaci ponownego włączenia jak największej liczby ludzi
bez pracy w obieg społeczny
i gospodarczy. Jak? Zacznijmy
na przykład płacić im za aktywność, nie za to, że pozostają
bez pracy. Za różną aktywność.

Można by np. podnieść świadczenie dla bezrobotnych z 800
do 1200 zł w zamian za podjęcie nauki, szkolenia, aktywnego szukania pracy lub innej
społecznej aktywności. Jeśli
taka osoba się uczy, stanowi

większą wartość dla społeczeństwa. Bo przecież w tym czasie
nie robi różnych głupot, tylko
jest mobilizowana do działania.
Taka osoba może nawet czytać
bajki dzieciom w przedszkolach, może ukończyć kurs szybkiego pisania albo czytania,
albo zrobić prawo jazdy. I nawet, jeśli niewielki procent tych
osób znajdzie sobie miejsce na
rynku pracy, to ze społecznego
i gospodarczego punktu widzenia byłaby to ogromna wartość
przy niewielkim obciążeniu
budżetu.

Obecnie wydajemy 3 mld zł
na zasiłki dla bezrobotnych
i stanowi to około 1 procenta
budżetu. Płacąc im za to, że się
uczą, wydalibyśmy nieco więcej, powiedzmy 4 mld zł, ale
mielibyśmy ogromne korzyści
społeczne.
Najlepiej zmodyfikować też
pojęcie „absolwenta na rynku
pracy”. Na rynku pracy młody
człowiek powinien się bowiem
poruszać zanim jeszcze będzie
absolwentem. I warto przyjąć
systemowe rozwiązania

Obok pracy jednym z kluczowych problemów jest demografia. Jak wskazuje zjawisko
swoistej emigracji prenatalnej
Polki rodzą dzieci tam gdzie
mają zapewnione pewne
zaspokojenie potrzeb
socjalnych, a po drugie
— tam gdzie jest praca
dla rodziców lub przynajmniej
dla jednego z nich.
W tym kontekście podstawowym problemem jest też
kwestia mieszkań.
I to bardziej nawet dostępności (i cen) mieszkań na
wynajem, niż własnych lokali
na kredyt hipoteczny. Bo te
ostatnie za mocno przywiązują daną rodzinę do jednego
miejsca w czasie, kiedy duża
mobilność zwiększa szanse
na rynku pracy. Naszą
szansą jest też większe
otwarcie się na imigrację
zza wschodniej granicy.
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Paweł Borys: Zadaniem tego rozdania
funduszy unijnych jest pobudzenie
przedsiębiorczości i innowacyjności, ale będzie
to bardzo trudne. dyrektor pionu rozwoju korporacji i inwestycji w PKO BP

Najwięksi przelali do
KGHM to największy płatnik CIT – w rok zapłacił 1,5 mld zł.
Jednak wśród branż najbardziej dochodowa jest energetyka
Jednym z przejawów patriotyzmu gospodarczego jest
uczciwe płacenie podatków,
dlatego „Puls Biznesu” od
dwóch lat przyznaje nagrody największym polskim
płatnikom CIT. Oto ranking
100 firm, które wpłacają

z tego tytułu najwięcej do budżetu państwa.
Według wywiadowni gospodarczej Bisnode, która zebrała dane do rankingu, cała
pierwsza setka oddała fiskusowi w 2012 r. (to najnowsze
dostępne dane) 9,18 mld zł na-

liczonego podatku. Podobnie
jak w ubiegłorocznej edycji
rankingu, zdecydowanym
liderem jest KGHM Polska
Miedź. Spółka sama wpłaciła do budżetu 1,5 mld zł (nie
licząc 1,6 mld zł podatku od
kopalin). Na drugim miej-

1.

scu jest Orlen, który przelał
536 mln zł.
Wśród branż przoduje jednak energetyka. W pierwszej
setce największych płatników
są aż 22 spółki energetyczne,
które łącznie oddały fiskusowi
z CIT 2,3 mld zł. Na drugim

76,0

Podatek naliczony za 2012 r. (w mln zł) dla pierwszej
setki największych płatników (plus przykłady konkretnych
firm z danego sektora)

gę podatki zapłacone przez
konkretne spółki, co sprzyja
firmom o prostej strukturze.
Gdyby jednak wziąć pod uwagę
zysk całych grup kapitałowych,
na drugim miejscy byłaby PGE,
a nie Orlen. Wszystkie jej spółki
wpłaciły 820 mln zł CIT. [JKW]

Pozostałe

PKP Cargo

Najwięcej podatków płaci sektor energetyczny

miejscu znalazła się branża
metalurgiczna (jedynie dzięki
KGHM), a na trzecim – paliowa,
która zapłaciła 1,25 mld zł podatku.
Każda metodologia dla jednych jest lepsza, dla innych
gorsza. Nasza bierze pod uwa-

MPWiK w Warszawie

Grupa Azoty Zakłady Azotowe Puławy

74,6

86,6

Motoryzacja
Energetyka

CNH Industrial Polska

48,3

Tauron Dystrybucja

Valeo Autosystemy

166,7

49,1

PGE Polska Grupa Energetyczna

Volkswagen Poznań

201,5

59,1

PGE Dystrybucja

203,5

za
cja

Finanse

Mo
tor
y

Getin Holding

Pozostałe

124,0

Fina
nse

Europejski Fundusz Leasingowy

95,7
Aviva PTE

Telekomunikacja

42,7

Telekomunikacja
T MOBILE POLSKA

135,3
T Moblile Polska

1417,0
23
6, 5
341,
0
361,4

Jastrzębska Spółka Węglowa

275,1

Energetyka

PGE Górnictwo i Energetyka
Konwencjonalna

2305,1

364,6

Metale
SGL Carbon Polska

35,0

Produkcja żywności

125,0

712,6

61,8

788,6

Krajowa Spółka Cukrowa

47,2

1762,3

Handel

Produkcja żywności

Arcelormittal Poland

Metale

P4

ISD Huta Częstochowa

131,1

Paliwa

1251,8

133,4
Philip Morris Polska Distribution

Handel

94,3
Pfeifer & Langen Polska

71,7

KGHM Polska Miedź

1549,0

Jeronimo Martins Polska

295,7
Rossmann

126,3
Arkadia Centrum Handlowe
PKN Orlen

536,2

76,6
Auchan Polska

Paliwa

48,6

2.

Najwięksi podatnicy
wśród spółek państwowych…

Lotos Petrobaltic

47,2

Grupa Lotos

132,4

Gaz System

73,3

3.

4.

…prywatnych…

10 największych płatników CIT kontrolowanych
przez skarb państwa

KGHM Polska Miedź
PKN Orlen
PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna
PGNiG
Jastrzębska Spółka Węglowa
PGE Dystrybucja
PGE Polska Grupa Energetyczna
Tauron Dystrybucja
PSE
Krajowa Spółka Cukrowa

PGNiG

342,0

1549,0
536,2
364,6
342,0
275,1
203,5
201,5
166,7
152,1
133,4

…i zagranicznych korporacji

10 największych płatników CIT kontrolowanych
przez polskich przedsiębiorców

Getin Holding
LPP
Asseco Poland
Elektrownia Pątnów II
Cyfrowy Polsat
Zespół Elektrowni Pątnów Adamów Konin S A
Telewizja Polsat
Prokom Investments
Autostrada Wielkopolska
Toruńskie Zakłady Materiałów Opatrunkowych

10 największych płatników CIT będących częścią
międzynarodowych korporacji

124,0
63,3
62,6
54,9
53,3
52,7
40,9
37,3
34,8
29,9

Jeronimo Martins Polska
T Mobile Polska
ISD Huta Częstochowa
Rossmann
Orange Polska
Arkadia CH
Europejski Fundusz Leasingowy
Philip Morris Polska Distribution
Castorama
Philips Lighting Polska

Źródło: Bisnode Polska

104,4
Castorama Polska

295,7
135,3
131,1
126,3
125,0
104,4
95,7
94,3
76,6
72,3
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Magdalena Gera-Pikulska: Dla małych
i średnich firm kilka pracownic w ciąży w roku
to poważny problem, dlatego potrzebne jest wsparcie
dla rodziców. członek zarządu i dyrektor ds. personalnych w T-Mobile Polska

budżetu 9 mld zł
100 największych płatników podatku CIT
Podatek naliczony za 2012 r. (w zł)
KGHM POLSKA MIEDŹ

1 549 000 000

VALEO AUTOSYSTEMY

49 085 000

POLSKI KONCERN NAFTOWY ORLEN

536 165 000

ENERGA WYTWARZANIE

48 707 176

PGE GÓRNICTWO I ENERGETYKA KONWENCJONALNA

364 582 400

AUCHAN POLSKA

48 638 300

POLSKIE GÓRNICTWO NAFTOWE I GAZOWNICTWO

342 000 000

CNH INDUSTRIAL POLSKA

48 299 537

JERONIMO MARTINS POLSKA

295 724 896

ARCELORMITTAL POLAND

47 247 000

JASTRZĘBSKA SPÓŁKA WĘGLOWA

275 100 000

LOTOS PETROBALTIC

47 180 000

PGE DYSTRYBUCJA

203 511 662

LAFARGE CEMENT

46 804 000

PGE POLSKA GRUPA ENERGETYCZNA

201 528 037

WOJSKOWA AGENCJA MIESZKANIOWA

46 087 339

TAURON DYSTRYBUCJA

166 732 981

TAURON POLSKA ENERGIA

44 768 000

POLSKIE SIECI ELEKTROENERGETYCZNE

152 107 080

PRZEDSIĘBIORSTWO EKSPLOATACJI RUROCIĄGÓW NAFTOWYCH PRZYJAŹŃ 43 955 220

T MOBILE POLSKA

135 334 000

GÓRAŻDŻE CEMENT

KRAJOWA SPÓŁKA CUKROWA

133 403 891

BP EUROPA SE SPÓŁKA EUROPEJSKA ODDZIAŁ W POLSCE

42 819 062

GRUPA LOTOS

132 377 000

AGENCJA ROZWOJU PRZEMYSŁU

42 787 269

ISD HUTA CZĘSTOCHOWA

131 126 061

ENERGA OBRÓT

42 673 659

ROSSMANN SUPERMARKETY DROGERYJNE POLSKA

126 311 600

AVIVA POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE AVIVA BZ WBK

42 655 846

ORANGE POLSKA

125 000 000

LASY PAŃSTWOWE DYREKCJA GENERALNA LASÓW PAŃSTWOWYCH

42 394 082

GETIN HOLDING

124 010 000

SKANSKA

ARKADIA CENTRUM HANDLOWE

104 405 000

ING POWSZECHNE TOWARZYSTWO EMERYTALNE

43 477 000

42 083 700

41 976 230

EUROPEJSKI FUNDUSZ LEASINGOWY

95 744 000

MICHELIN POLSKA

41 756 000

PHILIP MORRIS POLSKA DISTRIBUTION

94 297 000

TELEWIZJA POLSAT

40 875 000

GRUPA AZOTY ZAKŁADY AZOTOWE PUŁAWY

86 582 000

ELEKTROCIEPŁOWNIA CHORZÓW ELCHO

40 376 039

LOTOSFALT

40 081 000
39 645 700

SPÓŁDZIELCZA KASA OSZCZĘDNOŚCIOWO KREDYTOWA
IM FRANCISZKA STEFCZYKA

81 704 393

PFEIFER & LANGEN GLINOJECK

CASTORAMA POLSKA

76 622 000

FERRERO POLSKA

PKP CARGO

75 968 220

MARS POLSKA

39 414 218

MIEJSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W M ST WARSZAWIE

ORANGE CUSTOMER SERVICE

39 203 000

74 641 436

EATON AUTOMOTIVE COMPONENTS

38 280 231

TOTALIZATOR SPORTOWY

74 435 899

ENEA

38 253 000

OPERATOR GAZOCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH GAZ SYSTEM

73 330 382

CARGILL (POLSKA)

38 179 614

PHILIPS LIGHTING POLAND

72 348 000

AVON OPERATIONS POLSKA

37 335 752

INTERNATIONAL PAPER KWIDZYN

71 999 035

PROKOM INVESTMENTS

37 302 000

PFEIFER & LANGEN POLSKA

71 679 500

GLOBE TRADE CENTRE

36 967 000

ENERGA OPERATOR

71 352 530

RWE POLSKA

36 702 409

GDAŃSK TRANSPORT COMPANY

67 924 000

PROVIDENT POLSKA

36 640 104

LUBELSKI WĘGIEL BOGDANKA

67 889 000

OPTIMUM MARK

35 743 933

POLSKIE LINIE LOTNICZE LOT

66 935 198

SGL CARBON POLSKA

34 969 000

TAURON WYTWARZANIE

66 215 985

AUTOSTRADA WIELKOPOLSKA

34 802 500

LPP

63 296 000

SAMSUNG ELECTRONICS POLSKA

34 737 611

ENEA WYTWARZANIE

63 037 000

TAURON WYDOBYCIE

34 121 507

ASSECO POLAND

62 600 000

WIELKOPOLSKA SPÓŁKA GAZOWNICTWA

33 971 600

P4

61 816 000

LEROY MERLIN POLSKA

33 425 000

KOMPANIA WĘGLOWA

61 579 292

BUDIMEX

32 998 000

VOLKSWAGEN POZNAŃ

59 123 364

RWE STOEN OPERATOR

32 760 750

MONDELEZ POLSKA

56 104 000

DELPHI POLAND

32 501 695

NESTLE POLSKA

55 242 600

BSH SPRZĘT GOSPODARSTWA DOMOWEGO

32 481 100

ELEKTROWNIA PĄTNÓW II

54 933 488

NORDZUCKER POLSKA

32 467 163

ELEKTROWNIA POŁANIEC GRUPA GDF SUEZ ENERGIA POLSKA

53 273 158

STOCK POLSKA

31 254 000

CYFROWY POLSAT

53 255 000

HOSPITAL SYSTEM

31 044 000

ZESPÓŁ ELEKTROWNI PĄTNÓW ADAMÓW KONIN

52 719 734

NUTRICIA POLSKA

30 638 013

SUDZUCKER POLSKA

50 688 675

SELGROS

30 413 100

PGE OBRÓT

50 441 352

TORUŃSKIE ZAKŁADY MATERIAŁÓW OPATRUNKOWYCH

29 913 926

39 579 493
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Małgorzata Sarzalska: Dwa główne zagadnienia to poprawa sytuacji pracowników młodych
oraz utrzymanie aktywności osób z powojennego wyżu.
zastępca dyrektora Departamentu Analiz i Prognoz Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

KOMENTARZ PARTNERA DODATKU

Ulepszajmy to, co już udało nam się stworzyć
podatkowych były wprowadzane średnio co dwa dni),
niewątpliwie nie osiągnął
jeszcze kształtu ostatecznego
i wymaga zmian zarówno
w dziedzinie działań legislacyjnych, jak i w praktyce
organów stosujących prawo.

ŁUKASZ STELMACH
dyrektor departamentu podatków
KGHM

P

olski system podatkowy
istotnie ewoluował przez
ostatnie 25 lat. Jednakże
mimo bardzo częstych zmian
(jak oszacowała firma doradcza EY, w ciągu ostatnich
dwóch lat zmiany do ustaw
REKLAMA

Na gruncie podatku CIT
pozytywnie można ocenić
relatywnie niską na tle
innych krajów stawkę
podatku dochodowego
wynoszącą 19 proc.
Jednak obraz jest już znacznie
mniej pozytywny, jeśli
zaczniemy analizować szczegóły, choćby katalog wyłączeń
poszczególnych kategorii
wydatków z kosztów
uzyskania przychodów.
Jest on bardzo szeroki,
na przestrzeni lat dokładano
do niego kolejne pozycje,
co powoduje, że w przypadku

wielu podmiotów efektywna stawka podatkowa jest
istotnie wyższa niż nominalne 19 proc. Dla przykładu,
w sytuacji KGHM z kosztów
uzyskania przychodów
wyłączony jest najistotniejszy
składnik
kosztowy związany
bezpośrednio z produkcją,
tj. podatek od kopalin wynoszący ok. 1,8-2,0 mld zł rocznie i odpowiadający za ponad
35 proc. kosztu gotówkowego
produkcji. To powoduje,
iż efektywna stawka podatkowa CIT płacona przez KGHM
jest o ponad połowę wyższa
niż nominalna i wynosi blisko
28 proc. To rodzi pytania
o charakterze systemowym,
tj. czy podatek płacony w takiej sytuacji jest rzeczywiście
podatkiem dochodowym,
skoro podstawa opodatkowania tak istotnie różni się od

faktycznego dochodu uzyskiwanego przez dany podmiot.
Te wątpliwości o charakterze systemowym wzrastają
dodatkowo, gdy uwzględni się
wszystkie obciążenia publicznoprawne KGHM, wskutek
których łączne efektywne
obciążenie podatkowe wynosi blisko 90 proc. wolnych
przepływów pieniężnych
spółki i — jeśli chodzi o kraje
z rozwiniętym sektorem górniczym — jest zdecydowanie
najwyższe na świecie.
Niewątpliwie pozytywnym
narzędziem pozwalającym podatnikom planować podejmowane działania gospodarcze
jest instytucja interpretacji indywidualnej wprowadzona do
Ordynacji podatkowej kilka lat
temu. Jednak i w tym przypadku obserwujemy niekorzystną
zmianę zachowania organów
30100

interpretacyjnych. Polega ona
na konsekwentnym ignorowaniu praktyki orzeczniczej
sądów w kwestiach, które są
rozstrzygane niezgodnie ze
stanowiskiem fiskusa. Ponadto
istotna ilość wniosków o interpretacje jest pozostawiana
bez rozpatrzenia wskutek
zawężającej wykładni pojęcia
przepisów prawa podatkowego, których może dotyczyć
wniosek o interpretację.
W wyniku tej praktyki zdarza
się, że pytania niewygodne
dla fiskusa pozostawiane
są bez rozpatrzenia pod
pretekstem, że nie dotyczą
kwestii podatkowych.
Takie działanie istotnie
ogranicza gwarancyjną rolę
interpretacji i powinno być
eliminowane.
Warto jednak wskazać także
pozytywne zmiany, choćby
możliwość ubiegania się
o ograniczenie zaliczek
podatkowych i dostosowania
ich do bieżących wyników
finansowych. Wcześniej takie
rozwiązanie było przedmiotem arbitralnej decyzji urzędnika, a od ubiegłego roku
jest stosowane na szerszą
skalę i niewątpliwe pozwala
w lepszym stopniu zarządzać
płynnością finansową.
Warto zaproponować kilka
postulatów na nadchodzące
lata. Z perspektywy podmiotów takich jak KGHM,
które są kontrolowane
często i intensywnie,
a u których kolejne kontrole
nie wykazują nieprawidłowości istotne byłoby wprowadzenie instytucji zaufanego
podatnika, która pozwoliłaby
albo zmniejszyć liczbę kontroli, albo chociaż ograniczyć ich
uciążliwość. Kolejne propozycje dotyczą cen transferowych
i obowiązku tworzenia dokumentacji podatkowej. Tutaj
proponuję podwyższenie
progów kwotowych powodujących obowiązek tworzenia
dokumentacji podatkowej lub
chociaż wyrażenie progów
w relacji do przychodów
danego podmiotu. Obecne
progi powodują bowiem, że
w przypadku spółek dużych
prawie każda transakcja
z podmiotem powiązanym
podlega obowiązkowi dokumentacyjnemu.
Dodatkowo, w kwestii
cen transferowych warto
rozważyć zliberalizowanie obowiązku tworzenia
dokumentacji dla transakcji
pomiędzy podmiotami krajowymi. Z perspektywy budżetu
transakcje takie są zazwyczaj grą o sumie zerowej
(koszt podatkowy u jednego
podmiotu jest przychodem
podatkowym u drugiego pod-

miotu), natomiast po stronie
podatników jest do wykonania potężna praca administracyjna, która nie przynosi
wartości dodanej.
Jest też wiele dziedzin,
w których zmiany nie muszą
skutkować pogorszeniem
wpływów budżetowych,
a ułatwią życie wielu podatnikom. Choćby jednoznaczne uregulowanie kwestii
związanych z momentem
ujęcia faktur korygujących
dla celów CIT i VAT. Sprawa
ta była przedmiotem wielu
rozbieżnych, zmieniających
się na przestrzeni lat orzeczeń
i wciąż nie jest jednoznacznie uregulowana, a obecna
praktyka zmusza do częstego
składania przez podatników
korekt deklaracji podatkowych. Myślę, że te i wiele
innych problemów można
by wyeliminować poprzez
zbudowanie systemowych
narzędzi komunikacji między
podatnikami a administracją
skarbową, dzięki którym
podatnicy mogliby zgłaszać
obserwowane problemy
a administracja skarbowa
na bieżąco reagować.
Często pojawiają się pomysły
dotyczące rewolucji podatkowej i konieczności napisania
wszystkich ustaw podatkowych od nowa. Jednak moim
zdaniem obecny system
podatkowy jest istotnym
dorobkiem ostatnich
25 lat i powinien być
przedmiotem raczej ewolucyjnych zmian dotyczących
praktyki stosowania prawa.
Wydaje się mało prawdopodobne, że napisane od nowa
ustawy będą z definicji lepsze.
Warto więc ulepszać to
co już mamy niż wszystko
zaczynać od nowa.

Często
pojawiają
się pomysły
dotyczące rewolucji
podatkowej
i konieczności
napisania wszystkich
ustaw podatkowych
od nowa. Jednak
moim zdaniem
obecny system
podatkowy jest
istotnym dorobkiem
ostatnich 25 lat
i powinien być
przedmiotem raczej
ewolucyjnych zmian
dotyczących praktyki
stosowania prawa.
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Marian Lubieniecki: Uczelnie otwierają się
na biznes, ale potrzebna jest zmiana kulturowa
– nie można traktować przedsiębiorców tylko
jako sponsorów. Subsea Executive Manager w GE Oil & Gas
REKLAMA
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