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CZTERY KROKI
DO POLSKI 4.0

Równe warunki rozwoju dla firm
i podział owoców wzrostu,
inwestycje oparte na zaufaniu
do państwa i prawa, innowacyjność
wspierana, ale nie centralnie
sterowana oraz zmiana mentalna
w nauce i biznesie – dzięki nim rozżarzy
się czwarta rewolucja przemysłowa.
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Czas na patriotyzm gospodarczy
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Projekt stabilny
i ponadczasowy
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Przełamać barierę niemożności
P

TOMASZ SIEMIENIEC
redaktor naczelny „PB”

N

iniejszym 28-stronicowym dodatkiem podsumowujemy ósmą już edycję redakcyjnego
programu „Czas na patriotyzm gospodarczy”.
Zainaugurowaliśmy ją 23 października 2017 r.
w warszawskim Centrum Olimpijskim debatą główną
z udziałem gości z najwyższej półki politycznej, biznesu
oraz gospodarczych mediów. Gościliśmy dwóch wiceprezesów Rady Ministrów — Mateusza Morawieckiego,
ministra rozwoju i finansów, oraz Jarosława Gowina,
ministra nauki i szkolnictwa wyższego. Elitę biznesową
reprezentowali dwaj wybitni przedsiębiorcy prywatni
oraz dziewięciu menedżerów wielkich podmiotów.
Później zaś w siedzibie Giełdy Papierów Wartościowych
odbyły się trzy debaty tematyczne.

olska ma wszelkie możliwości, by z sukcesem
uczestniczyć w światowym
wyścigu. W gospodarce
trwa czwarta rewolucja
przemysłowa, której najważniejszym skutkiem staje
się zanikanie barier między
człowiekiem a maszyną.
Innowacyjne państwo musi
umieć znaleźć się w sytuacji, gdy w inteligentnej
fabryce systemy cyberfizyczne sterują procesami
fizycznymi, tworzą wirtualne kopie świata realnego,
podejmują decyzje oraz

przez internet komunikują
się i współpracują ze sobą
— a niejako przy okazji
z ludźmi.
Odpowiedzialni decydenci polityczni powinni
stwarzać równe warunki
rozwojowe — zarówno podmiotom gospodarczym, jak
i ogółowi społeczeństwa.
W relacjach międzynarodowych trzeba przeciwdziałać protekcjonizmowi
innych państw i praktykom
dyskryminacyjnym wobec
polskich przedsiębiorstw,

które są konkurencyjne, ale
mają podcinane skrzydła.
Wewnątrz kraju chodzi
o to, by z owoców wzrostu
korzystała jak największa
część społeczeństwa, również z małych miejscowości,
a nie tylko elita, głównie ze
stolicy i innych metropolii.
Coraz poważniejszą
barierą rozwojową Polski
staje się brak wykwalifikowanych rąk do pracy.
Paradoksalnie przedsiębiorcy odczuwają tę ułomność
wraz z liczbowym spadkiem

stopy bezrobocia. Dlatego
tym bardziej powinniśmy
tworzyć gospodarkę 4.0,
w której braki ludzkie
mogą być nadrabiane przez
technologie. Nieuchronnym
następstwem cyfryzacji staje się zwiększanie
produktywności, ale rynek
zarazem podnosi wymagania jakościowe. Razem ze
wzbijaniem się do wirtualnej chmury trzeba w Polsce
szybko nadrabiać zapóźnienie przyziemnej infrastruktury, w szczególności
transportowej.

Projekt „Czas na patriotyzm gospodarczy” wystartował
na Stadionie Narodowym 22 maja 2013 r. Wtedy biznes
i polityczni sternicy państwa pierwszy raz wymienili się doświadczeniami, omówili problemy współczesnego patriotyzmu gospodarczego oraz szukali rozwojowych recept.
„PB” nie kieruje się cyklami koniunkturalnymi, dlatego
patriotyczne ścieżki przecierał jako pierwszy w okresie,
gdy poruszanie tego wątku nie było popularne. Nasza inicjatywa okazała się jednak stabilna i ponadczasowa,
co potwierdza, że dialog i wymiana doświadczeń w kompetentnym gronie to warunki konieczne dla postępu.
Obok zamieszczamy wnioski i rekomendacje z czterech
spotkań ósmej edycji. Na dalszych stronach dodatku przypominamy obszerne relacje i komentarze. Poniżej zebrana została w porządku alfabetycznym lista 29 uczestników paneli.
Komplet relacji ze wszystkich ośmiu edycji projektu,
łącznie z nagraniami dyskusji, polecamy zaś na stronie
patriotyzm.pb.pl.

W ósmej edycji udział wzięli:
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Inwestycje blokuje brak zaufania
U

nijna siedmiolatka
finansowa 2014–20 jest
ostatnią tak korzystną dla
Polski, która w rozliczeniu
netto wciąż jest beneficjentem. Istotne zmniejszenie,
a nawet brak zewnętrznego
wsparcia będzie wielkim
wyzwaniem dla narodowej gospodarki, dlatego
już teraz trzeba myśleć
o źródłach alternatywnych.
Najbardziej naturalne
i korzystne społecznie
byłoby wprzęgnięcie do
rozwoju gospodarczego
oszczędności, zarówno

przedsiębiorstw, jak i osób
fizycznych. Szczególnie
obywatele mają jednak obawy przed podejmowaniem
ryzyka długoterminowego.
Odblokowania inwestycji
nie można nakazać, zależy
ono od poziomu zaufania
potencjalnych inwestorów
instytucjonalnych i indywidualnych do państwa.
Oczekują oni przede
wszystkim stabilności
przepisów i wprowadzania
zmian prawnych — zwłaszcza w obszarze tak czułym

jak pieniądze — z rzetelnym uzasadnieniem oraz
odpowiednim vacatio legis.
Niestety, praktyka władzy często zaprzecza tym
zasadom. Ważne ustawy,
obciążające finansowo
przedsiębiorców, wciąż
forsowane są z zaskoczenia,
ścieżką projektów niby-poselskich, bez jakichkolwiek
konsultacji społecznych.
Potencjał do uruchomienia płynności finansowej
obywateli jest wielki,
wszak Polacy inwestują

w dobra stabilne, takie jak
nieruchomości czy mieszkania. Problemem staje
się niechęć do przekierowania tych pieniędzy na
bardziej ryzykowny rynek
kapitałowy, a przecież
warszawska giełda została
w 1991 r. reaktywowana
z myślą przede wszystkim
o inwestorach indywidualnych. Szczególnym problemem jest finansowanie
innowacji, które z założenia
przynoszą zwrot dopiero
w dłuższym horyzoncie
czasowym.
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Innowacyjność to nie puste hasło
P

odobnie jak patriotyzm
gospodarczy, innowacyjność stała się terminem
modnym. Często jednak
traktowana jest instrumentalnie, a przecież nie można
jej nakazać — postęp musi
się opłacać, chociaż kosztuje niemało. Innowacyjność
stwarza ogromne możliwości rozwojowe dla
jednych, ale symetrycznie
stanowi także zagrożenie
dla innych. Gospodarka
nieuchronnie i szybko się
zmienia, z tradycyjnych obszarów działalność przenosi

się do świata wirtualnego
— już nie tylko w handlu
czy usługach, lecz także
w sferze produkcji.
Rozmiary polskiej gospodarki wykluczają powstanie
u nas takich lokomotyw
postępu technologicznego,
jakimi są globalni giganci.
Jednak wiele podmiotów
mniejszych, także z sektora
małych i średnich przedsiębiorstw, doskonale
sobie radzi w rywalizacji
z zagraniczną konkurencją.
Potrzebna jest im przede

wszystkim życzliwość
i stwarzanie warunków
prawnych, doskonale obchodzą się bez państwowej
strategii innowacyjności.
Do gospodarki 4.0 dochodzić powinna ona sama,
dzięki mechanizmom ekonomicznym, a nie z powodu
chciejstwa decydentów.
Wobec ograniczonych
możliwości finansowych,
Polska powinna stawiać
na innowacyjność w trafnie
wybranych, konkretnych
branżach. Dobrym przykła-

dem jest elektromobilność,
która rozwijała się oddolnie, bez instrukcji rządowych. Mimo deklaracji
oraz zachęcających
zmian prawnych wciąż
nie funkcjonuje transfer
wiedzy z nauki do biznesu
oraz pieniędzy w stronę
odwrotną. Do środowisk
akademickich ciężko
przebija się prawda, że sens
mają tylko nowinki technologiczne, które są wdrażane w produkcji/usługach
i pozytywnie weryfikowane
przez rynek.
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Postęp wymaga zmiany mentalnej
Z

apóźnienie polskiej
gospodarki we wskaźnikach automatyzacji,
robotyzacji i cyfryzacji
przez lata związane było
z niskimi kosztami pracy.
Państwa zachodnie, w których płace są zdecydowanie
wyższe, już dawno zwróciły się w stronę maszyn.
U nas zdarza się, że nawet
w przedsiębiorstwach dysponujących nowoczesnym
sprzętem i oprogramowaniem — nie zawsze jest to
właściwie skomunikowane. Tymczasem przemysł

4.0 wymaga pełnej integracji narzędzi teleinformatycznych.
Poza przyczynami finansowymi istotną barierą
stojącą przed technologicznym skokiem Polski jest
brak sprzyjającej zmianom
kultury gospodarowania.
Opór przed nowym dotyczy
zarówno menedżerów wielkich państwowych spółek,
jak i właścicieli małych firm
rodzinnych. Mimo dysponowania zasobami kapitałowymi, paradoksalnie trudniej

przychodzi przestawianie
się na tory innowacyjności
potentatom. Z kolei przedsiębiorstwa małe obawiają
się ponoszenia ryzyka inwestycyjnego. Rewolucja 4.0
to jednak nie tylko szansa,
lecz po prostu konieczność.
Wdrażanie postępu
technologicznego służy
rozwojowi cywilizacyjnemu, zatem przekłada na
konkrety ideę patriotyzmu
gospodarczego. Podobną
wartość ma dzielenie się
przez duże firmy wiedzą

z małymi, które nie mają na
badania pieniędzy. Państwo
powinno natomiast
wspierać centra badawczo-rozwojowe, start-upy oraz
realizowane od niedawna
programy tzw. doktoratów
wdrożeniowych. Generalnie
jednak największe bariery
tkwią w mentalności kadry
kierowniczej. Rozliczana
jest z bieżących wyników,
dlatego skupia się na teraźniejszości. Tymczasem
gospodarka 4.0 z założenia
wymaga spojrzenia
w przyszłość.
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Rewolucję niosą ludz
Patriotyzm gospodarczy jeszcze niedawno był kategorią
występującą na peryferiach debaty publicznej,
obecnie zaś awansował do rangi ideologii państwowej.
„Puls Biznesu”, który na polskim rynku medialnym
obecny jest trzecią dekadę, nie kieruje się jednak cyklami
koniunkturalnymi. Planowym i stabilnym propagowaniem
patriotyzmu gospodarczego zajęliśmy się jako pierwsi.
W 2013 r. zorganizowaliśmy inauguracyjną debatę
z udziałem najważniejszych przedstawicieli świata polityki
i biznesu, by porozmawiać o tym, jak rozumieć
współczesny patriotyzm gospodarczy, oraz poszukać
recept na rozwój gospodarki. Jesteśmy dumni,
że wczoraj udało nam się zorganizować już piąte spotkanie
na szczycie — tym razem w warszawskim Centrum
Olimpijskim — z udziałem dwóch wicepremierów
oraz wielu przedsiębiorców i menedżerów największych
polskich firm. Jesteśmy bowiem przekonani, że dialog
i wymiana doświadczeń w takim gronie to warunki
konieczne dla postępu. Tym bardziej że wyzwań — choćby
związanych z rządowym projektem zrównoważonego
rozwoju — jest bardzo dużo. Piąta debata na szczycie
(ósma edycja naszego szerszego projektu), tym razem
pod hasłem „Polska 4.0”, umocniła nas w przekonaniu,
że kategoria patriotyzmu gospodarczego niejedno ma
imię. Dla upowszechniania takich postaw decydujące jest
wzajemne zaufanie biznesu i decydentów politycznych
oraz stabilność i przewidywalność przepisów, tworzących
warunki prowadzenia działalności gospodarczej.
Albowiem to od przedsiębiorców zależy, czy takie kategorie
jak konkurencyjność i innowacyjność przestaną być
wygodnymi hasłami, a staną się polską powszedniością.

DWUGŁOS WICEPREZESÓW RADY MINISTRÓW

Walka o wyrównywanie pola gry
MATEUSZ MORAWIECKI
wicepremier,
minister rozwoju i finansów

G

dy debatujemy o porządku gospodarczym
świata, naturalnie przychodzą na myśl
takie tradycyjne elementy, jak kapitał,
praca czy technologie. Współcześnie jednak
konkurencja odbywa się również na poziomie
regulacyjnym. Niestety, w tym obszarze bywamy
uderzani przez unijnych partnerów. Dlatego
musimy bronić zasad wolnego, a przynajmniej
„wolniejszego” rynku. Starając się o niedyskryminowanie małych i średnich przedsiębiorstw,
w tym polskich, walczymy o wyrównywanie
im pola gry. Realna wolność gospodarcza prowadzi do tego, by wszyscy mogli partycypować
w torcie gospodarczym III RP. Nie atomizacja
i fragmentacja społeczeństwa, nie korporacjonizm
prowadzą do dobrobytu. Patriotyzm gospodarczy
polega na tym, że pragniemy jak najwięcej ludzi

zabrać na pokład. Staramy się zarazem o ekspansję polskiego kapitału inwestującego za granicą,
bo to daje szansę na repatriację zysków do kraju,
tymczasem obecnie trasferujemy rocznie za
granicę 100 mld zł zgodnie z prawem własności
firm. Regulacje działają na korzyść biznesu, gdy
są wprzęgnięte w system nie za szybko i nie za
wolno. Oczywista jest korelacja między siłą materialną i duchową danego kraju. Trzecim ważnym
elementem jest zdolność do takiego ułożenia regulacji, by „sąd sądem,
a sprawiedliwość była po waszej stronie”
— polskich przedsiębiorców. I o to zabiegamy
w Brukseli i Waszyngtonie, bo tam prowadzone
są najważniejsze dyskusje i zapadają decyzje regulacyjne. Ten, kto układa standardy albo przynajmniej współuczestniczy w ich układaniu
— realizuje dużo wyższą marżę i może przeznaczać zyski na innowacyjność. Silna gospodarka
to również silne instytucje podatkowe. Patriotyzm
gospodarczy powinien prowadzić do odbudowy
wartości, aby również w Polsce aktualne stało się
znane mi z USA powiedzenie „lubię płacić
podatki, bo wraz z nimi kupuję cywilizację”. © Ⓟ

Bez podziału na resortowe „silosy”

G

łównym planem rządowym jest strategia odpowiedzialnego rozwoju kolegi
wicepremiera Mateusza Morawieckiego.
To plan horyzontalny i jeśli ma się powieść — a
jest wielką szansą cywilizacyjną oraz dla polskich
przedsiębiorców — to musi być realizowany bez
podziału na „silosy”, jakimi są osobne ministerstwa. Dlatego wszystkie działania na styku nauki
i biznesu traktuję jako służebne wobec
priorytetu pchnięcia polskiej gospodarki
na tory 4.0. Wraz ze wzrostem zamożności
Polacy coraz większą wagę przywiązują
nie do ceny, lecz do jakości kupowanych
produktów i usług. Gotowi są płacić
więcej za „dobre, bo polskie”
i to jest przejaw współczesnego
patriotyzmu gospodarczego.
Nadszedł zatem czas na wspieranie jakości i to jest bezpośredni styk resortów nauki oraz
rozwoju. Od początku roku
obowiązuje ustawa o innowacyjności, która przyjęta została ostrożnie, a nawet nieufnie. Teraz jednak
obserwujemy wyraźny wzrost

zainteresowania polskich firm rozszerzaniem
działalności B+R. Przygotowujemy drugą ustawę
o innowacyjności, w której radykalnie podniesiemy ulgi podatkowe dla wszystkich firm za kwoty
zainwestowane w badania i rozwój. Staramy się
zreformować działalność Narodowego Centrum
Badań i Rozwoju w kierunku wspierania przez
państwo tzw. projektów wspólnych państwa i
przedsiębiorców. Udało się także przeprowadzić ustawowo tzw. doktoraty wdrożeniowe,
czyli pięćset państwowych stypendiów dla
wybranych przez przedsiębiorców doktorantów, prowadzących badania, które mają
zakończyć się konkretnymi wdrożeniami.
Środowiska gospodarcze zareagowały
na ten program zdecydowanie bardziej
przychylnie niż naukowe. Generalnie
reformujemy uczelnie pod kątem
lepszej współpracy z biznesem,
czego efektem powinny być wspólne sukcesy w czwartej rewolucji
przemysłowej.
JAROSŁAW GOWIN
wicepremier,
minister nauki i szkolnictwa wyższego

JUŻ PISALIŚMY

„PB” z 23.05.2013 r.

„PB” z 22.05.2014 r.

„PB” z 29.09.2015 r.

„PB” z 12.05.2016 r.

PRZETARCIE SZLAKÓW: Pierwszy raz ramię
w ramię zasiedli ministrowie, przedsiębiorcy
i menedżerowie, by dyskutować o tym, co ważne
dla polskiej gospodarki. Spotkanie dobitnie
dowiodło, że styk biznesu i polityki nie jest
czymś złym, wręcz przeciwnie — jest warunkiem
lepszego rozwoju. Jedną z konkluzji była potrzeba
doceniania i cieszenia się z biznesowych sukcesów.

SUKCES I WYZWANIA: Motywem przewodnim
drugiego spotkania było podsumowanie 25 lat
wolności gospodarczej. Ocena była jednoznaczna:
Polska odniosła w ciągu upływającego ćwierćwiecza
gigantyczny sukces, ale nie może spocząć
na laurach, bo wciąż musimy gonić, cywilizacyjnych
wyzwań nie zabraknie. Główny wniosek:
trzeba postawić na gospodarkę opartą na wiedzy.

WSPÓLNA MĄDROŚĆ: Kilkanaście miesięcy
później spotkanie odbywało się w gorącym
okresie przedwyborczym, lecz politycy i ludzie
biznesu szukali ponadczasowej recepty
na wprowadzenie polskiej gospodarki na ścieżkę
nowoczesności. I znaleźli: trzeba przyspieszyć
międzynarodową ekspansję polskich firm,
postawić na młodych i wykorzystać atuty.

ROZWOJOWE WYZWANIA: Czwarte spotkanie
na najwyższym szczeblu — po zmianie w Polsce
rządu — było pierwszym, w którym uczestniczył
jego szef, pani premier Beata Szydło. Wielowątkowa
debata potwierdziła spójność idei patriotyzmu
gospodarczego oraz planu przyspieszenia rozwoju
Polski. Podkreślono strategiczne znaczenie nauki
i nowatorskich technologii.
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V

ie, nie pieniądze...
Co zrobić, by znaleźć się wśród wygranych po IV rewolucji przemysłowej?
Zapytaliśmy o to uczestników debaty inaugurującej najnowszą odsłonę cyklu „Czas na patriotyzm gospodarczy”.
Już na starcie powiało optymizmem, bo z pytania wynikało, że Polska bierze aktywny udział w wyścigu,
którego metą jest gospodarka 4.0. Nikogo z uczestników debaty to jednak nie zadowala. Bon mot Pierre’a de Coubertina,
ojca idei olimpijskiej, że liczy się udział, a nie zwycięstwo, nie ma tu zastosowania. Polscy decydenci i przedsiębiorcy
w czasach gospodarczej rewolucji przyjmują taktykę ofensywną, wskazując jednak nasze poważne,
choć nie dyskwalifikujące braki. Radzą zatem, by do lamusa przenieść popularne nad Wisłą „nie da się”
i postawić na ekspansję zagraniczną, automatyzację oraz napływ nowych kadr z krajów ościennych,
a także kusić polskie talenty do powrotu choćby z londyńskiego Citi. Czas też, wzorem Korei Południowej,
zainwestować w kształcenie dzieci. To ich umiejętności i wizja zdecydują, czy za kilkanaście lat znajdziemy się
w gronie zwycięzców rewolucji 5.0.

Bycie w gronie zwycięzców rewolucji przemysłowej
4.0 oznacza m.in. rozwijanie infrastruktury kolejowej
i drogowej, ale nie tylko. Oceniam, że także inwestycje,
takie jak Centralny Port Komunikacyjny, przybliżają nas
do gospodarki 4.0.
Andrzej Olszewski
członek zarządu PKP

Zmiany, o które publicznie wołają przedsiębiorcy, to dla rządzących
program gotowy do realizacji. Od lat wskazuję, że np. wymiar
sprawiedliwości to hamulec gospodarczy, podobnie jak brak wykwalifikowanych
kadr na rynku pracy. Tu stawiamy na przyspieszenie, są nowe etaty dla
urzędników wydających pozwolenia na pracę i pobyt w Polsce. Smarujemy ten
system, by kadr na rynku było więcej. Z uwagą patrzę też na Giełdę Papierów
Wartościowych. Mam nadzieję, że Marek Dietl zmieni jej wizerunek w bardziej
kapitałowy i progospodarczy. Wesprzemy go, wraz z Pawłem Borysem i PFR,
programem budowy kapitału poprzez stworzenie trzeciego filaru oszczędności
emerytalnych. Nawet przy konserwatywnych założeniach wychodzi nam
dodatkowe kilkanaście miliardów złotych już w pierwszym roku działania
systemu. To będzie potężny zastrzyk dla rynku kapitałowego. Wsparcie czeka też
firmy szykujące się do ekspansji zagranicznej, w miejsce niewydolnych wydziałów
promocji handlu i inwestycji powstanie od 70 do 100 biur handlowych
na całym świecie, z naciskiem na nowe, trudniejsze, ale obiecujące lokalizacje,
takie jak Teheran, Hoszimin czy New Delhi. Biura będą regularnie oceniane przez
przedsiębiorców i wynagradzane w zależności od stopnia realizacji celów. Mierząc
nasze ambicje za granicą, zastanówmy się, czy w ogóle mamy globalne firmy
z Polski, mocne na 10-20 rynkach na świecie. Nie mamy. Zatem jesteśmy dopiero
u progu wejścia w skalę globalną z wykorzystaniem szansy, jaką daje gospodarka 4.0.

Dowiodłem, że nad
Wisłą są ciekawe
projekty i możliwość
rozwoju, wracając po ośmiu
latach z Wielkiej Brytanii.
To, co w rewolucji
przemysłowej jest
i będzie ważne, podkreśla
wicepremier Jarosław
Gowin — to edukacja
oraz innowacyjność.
Zatrzymanie w Polsce ludzi
mających innowacyjne
pomysły jest kluczowe.

Mateusz Morawiecki

Maciej Kropidłowski

wicepremier, minister rozwoju i finansów

wiceprezes Citi Handlowy
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...a kapitał nie zastąpi

Musimy jako biznes otwierać się na ludzi chcących zmieniać
zastane procesy biznesowe, dać działać gotowym
do transformacji zastanej rzeczywistości.

Musimy konsekwentnie realizować to, co już robimy w naszej
firmie. To zmiana mentalności z biernej na aktywną, spod znaku
potrafię i zrobię. Zwrot „nie da się” trzeba wykreślić z katalogu.

Stefan Świątkowski

Henryk Baranowski

wiceprezes KGHM Polska Miedź

prezes Polskiej Grupy Energetycznej

Warto myśleć o kapitale i zbudować silną stabilna bazę
pod finansowanie przedsiębiorstw. Musi to być „smart money”,
a nie tylko „money”, bo jeśli mamy kapitał, to potrzebne jest jeszcze
wsparcie dla biznesu od osób z doświadczeniem. Odchodząc od skali
makro, popatrzmy na rozwój z perspektywy codziennych spotkań
z urzędnikami, pracownikami, właścicielami firm, dziennikarzami.
To bodźce od nich, ich mentalna skłonność do ryzyka decydują
o tym, czy i jak się rozwijamy jako kraj
i czy sprostamy wyzwaniom rewolucji 4.0.

Automatyzacja, digitalizacja,
sztuczna inteligencja – te trzy
elementy zostały zarysowane w planie
Mateusza Morawieckiego przed kilkoma
kwartałami. Wówczas wydawało się,
że mamy sporo czasu, żeby je wdrażać
w Polsce. Rzeczywistość zmienia się
jednak szybciej, niż zakładaliśmy.
Już widzimy, że barierą naszego
rozwoju nie są koszty finansowania
czy nadmiar regulacji, ale brak ludzi
do pracy, także wykwalifikowanych.
Bez szybkiej digitalizacji nie
zdołamy uwolnić zasobów ludzkiej
pracy i skierować jej tam, gdzie
jest najbardziej potrzebna. Ten brak
automatyzacji spowoduje, że być
może nie wykorzystamy
długofalowo efektów
potencjalnie
wyższego wzrostu
gospodarczego.
Nie wykorzystamy
go, jeśli kapitałowo,
organizacyjnie
i intelektualnie
nie będziemy
przygotowani
do wdrożenia
tych trzech
idei z planu
Morawieckiego.

Paweł Borys

Zbigniew Jagiełło

prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

prezes PKO Bank Polski
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talentu i odwagi...

Trzeba powiększać rynkowe apetyty w spółkach skarbu
państwa i kształcić kadry. Gdy nie tak dawno gratulowałem
przedstawicielowi Korei Południowej sukcesów w transformacji kraju,
odpowiedział mi, że to efekt wielkiej pracy wykonanej przez koreańskie
dzieci. Kształćmy więc nowe kadry, ucząc m.in. fizyki, biologii, chemii.
Wojciech Jasiński
prezes PKN Orlen

Recepta na sukces w rewolucji 4.0? Skupię się raczej
na wyzwaniach, wśród których na pierwszym miejscu jest
czynnik ludzki. Przeszkodzić może brak wykwalifikowanych zasobów
ludzkich, trzeba wykształcić zastępy inżynierów — od oprogramowania
po robotykę. Kolejną rzeczą do nadrobienia jest cyberbezpieczeństwo,
powstające cyfrowe systemy muszą być przede wszystkim bezpieczne.
Do tego obserwuję, że idea „work life balance” przechodzi w „tech
life balance”, optymalizację dostępności menedżerów dzięki nowym
technologiom. Zastanawiam się, czy na dłuższą metę takie podejście
będzie życiowo znośne.
Olgierd Cieślik
prezes Totalizatora Sportowego

Rewolucja 4.0 wymaga tego, by nie
popełnić błędów z początków lat 90.
Uszanujmy to, co dotychczas w gospodarce
zdobyliśmy, i w dalszym ciągu pracujmy
nad państwem prawdziwie przyjaznym
dla przedsiębiorców. Ja na przykład jestem
przeciwnikiem ulg podatkowych, które
prowadzą do patologii — lepszy jest podatek
jednolity. Niezależnie od tego, czy pod tym
względem państwo się poprawi, najważniejsza
jest nasza pokora, konsekwencja i ciężka praca.
Jestem optymistą, uważam, że Polacy
poradzą sobie w najbliższych latach.
Potrzebujemy jeszcze więcej przyspieszenia,
nasza potęga to nasze głowy. Zatem więcej
pieniędzy na badania — tu potrzebujemy
czasu i wsparcia od państwa. Wsparcie
potrzebne jest też w przypadku
niedziałających sądów i w kwestii systemu
podatkowego. Chodzi o powrót zaufania
na linii urzędnicy — przedsiębiorcy.
Musimy się cofnąć do czasów sprzed II wojny
światowej, bo w obecnym pokoleniu polskich
przedsiębiorców nigdy go nie było.
Trzeba je wypracować od zera.

Adam Góral
prezes i twórca Asseco Poland

Naszym celem powinno być
ściągnięcie z powrotem do Polski
talentów, które w minionych latach
umknęły nam za granicę.

Zbigniew Jakubas

Marek Dietl

właściciel grupy kapitałowej Multico

prezes Giełdy Papierów Wartościowych
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...więc wyjdźmy z kąt
Zerwać z poetyką wstydu,
śmiało rozpychać się za granicą,
w kraju rozsądnie inwestować
w innowacje i infrastrukturę
— to państwowo-biznesowe
przesłanie dla Polski 4.0
Marcel
Zatoński
m.zatonski@pb.pl  22-333-98-15

Trzecia dekada III RP niedługo dobiegnie
końca i choć nie mamy większych powodów do wstydu, na pewno mogło być lepiej. U progu czwartej dekady wolności
Polska musi zmierzyć się z wyzwaniem,
jakim jest czwarta rewolucja przemysłowa, postępująca cyfryzacja i automatyzacja
oraz ekspansja globalnego kapitału.
Według wicepremiera Mateusza
Morawieckiego, by stać się Polską 4.0,
Polska musi odrzucić pedagogikę wstydu, nie pozwolić na wciśnięcie się do kąta
i z dumą wspierać patriotyzm gospodarczy,
o którym w „Pulsie Biznesu” pisaliśmy, nim
stało się to modne. O tym, co i jak robić na
drodze do innowacyjnej czwartej RP, dyskutowali w poniedziałek liderzy polskiego
biznesu i najważniejsze postaci polityki gospodarczej zgromadzeni w warszawskim
Centrum Olimpijskim na debacie inaugurującej kolejną edycję cyklu „Czas na patriotyzm gospodarczy”.

Czempioni na start
— Od czasów Kompanii Wschodnioindyjskiej, de facto realizującej interesy
Holandii, wielkie, międzynarodowe firmy
odgrywają ogromną rolę w realizacji celów
gospodarczych każdego państwa. Duże
firmy są absolutnie kluczowe dla rozwoju
kraju, z którego się wywodzą. Dzięki zwiększaniu skali działania lub poszerzaniu jego
zakresu o komplementarne dziedziny mogą
dokonywać ekspansji zagranicznej i torować drogę mniejszym firmom, które same
nie wejdą na przykład do Chin. Mniejsze
spółki mogą zaistnieć za granicą właśnie
dzięki przecierającym szlaki dużym graczom — mówił Mateusz Morawiecki.
Pionierami mają być przede wszystkim
tzw. narodowi czempioni, czyli największe
spółki, zdolne do dużych inwestycji i wypracowania silnej pozycji na rynkach poza
Polską i poza Europą Środkową.
— Można się śmiać i ironizować, że budujemy czebole, ale każdy, na Wschodzie
czy na Zachodzie, wspiera swoich gigantów i nie ma w tym nic dziwnego. Główny
spór na linii Bruksela — Waszyngton dotyczy teraz cyfrowych gigantów zza oceanu,
którzy czerpią tu zyski, problemem pozostają natomiast płacone prze nich podatki.
W tym przypadku zajmujemy takie samo
stanowisko jak Bruksela, ale jednocześnie musimy odrzucić pedagogikę wstydu
i śmiało wspierać własne firmy — mówił
Mateusz Morawiecki.
Zwolennikiem budowy narodowych
czempionów i ich wspierania przez państwo jest też Zbigniew Jagiełło, prezes naj-

większego w kraju PKO Banku Polskiego.
Jego zdaniem, nie powinny robić tego tylko spółki z udziałem skarbu państwa, ale
też przedsiębiorstwa prywatne, których
udziałowcy, zamiast koncentrować się na
utrzymaniu kontroli i zgarnianiu większości dywidend, powinni myśleć bardziej perspektywicznie.
— Chciałbym, żeby PKO Banku Polskiego
było narodowym czempionem, i dobrze,
że to pojęcie, mimo hejtu i żartów z czeboli, zaistniało w świadomości. Wszystkie
zamożne kraje świata mają kilka-kilkanaście narodowych marek rozpoznawalnych na całym świecie. My takich marek
nie mamy, jedynie do tego aspirujemy.
Dlatego brakuje mi łączenia się dużych
firm w jeszcze większe organizmy.
Niedawno świat obiegła informacja, że fuzję mają przeprowadzić Siemens i Alstom.
Dlaczego w Polsce firmy choćby z tej branży o tym nie myślą i nie współpracują?
Tego elementu na pewno mi brakuje — mówił Zbigniew Jagiełło.

Dyplomaci do roboty
Zbigniew Jakubas, przedsiębiorca i właściciel Multico, główny akcjonariusz m.in.
Mennicy Polskiej, Newagu i Netii, podkreślał, że dostrzega „dobrą zmianę” w relacjach na linii biznes — państwo, ale sporo
pozostało do zrobienia.
— W rządzie, choćby w resorcie rozwoju, podczas rozmów z wiceministrem
Jerzym Kwiecińskim widać chęć zrozumienia przedsiębiorcy, taktowanie go po
partnersku i szukania wspólnych rozwiązań. Poprawiła się organizacja przetargów,
gdzie decyduje nie tylko cena. Nadal drogą
przez mękę są jednak procedury administracyjne oraz to, że spory rozstrzygane
są przez niewydolne sądy powszechne.
Narzekać można też na wsparcie za granicą, zwłaszcza jeśli chodzi o aktywność
placówek dyplomatycznych. Cały świat
lobbuje za swoimi i my nie możemy się
tego wstydzić albo obawiać, że to jakieś
państwowo-biznesowe konszachty — mówił Zbigniew Jakubas.
Paweł Borys, szef Polskiego Funduszu
Rozwoju, wskazywał, że przez ostatnich
27 lat nie wykształcił się w Polsce sprawny model wspierania biznesu na rynkach zagranicznych i od razu nie da się
tego zmienić.
— Czego innego potrzebują od państwa
małe i średnie przedsiębiorstwa, a czego innego najwięksi gracze, inaczej trzeba działać
w Afryce, a inaczej w Unii Europejskiej, żeby
przedsiębiorcy czuli realne efekty państwowego wsparcia. W Europie walczyć trzeba
raczej na polu regulacyjnym, na trudnych
rynkach, gdzie jest masa problemów choćby z bezpieczeństwem. Potrzebna jest
aktywna dyplomacja, lobbing i oficjalne
wsparcie dyplomacji, zwłaszcza wtedy, gdy
są problemy — mówił Paweł Borys.

Sprawniejsze wspieranie biznesu za granicą ma być możliwe dzięki zastąpieniu
działających przy ambasadach wydziałów promocji handlu i inwestycji Polską
Agencją Inwestycji i Handlu. Za zmianą
szyldów ma iść zmiana myślenia.
— Ta agencja w tym roku będzie miała
20 przedstawicielstw, a docelowo ma być
ich 70, może nawet 100. Te przedstawicielstwa muszą być dobrze doinwestowane, by mieć właściwą ofertę dla polskich
przedsiębiorców i skutecznie wspierać ich
w ekspansji, wspieranej również poprzez
instrumenty finansowe BGK i KUKE — mówił Paweł Borys.
Zdaniem Zbigniewa Jagiełły, jedna
z przyczyn słabości ekspansji polskich firm
za granicą tkwi w braku ekspatów.
— To jest kwestia setek lat braku obecności Polski i Polaków na arenie międzynarodowej. O kompetentnych ludzi trzeba walczyć, wydzierać ich konkurencji.
Tego nie da się pokonać jednym skokiem,
nawet jak wpompuje się miliony w zagraniczne biura. To wieloletni proces, który polskie
firmy mogą wspierać, korzystając nawzajem
ze swoich usług na rynkach zagranicznych,
a z tym też jest problem — brakuje elementarnej solidarności — mówił Zbigniew Jagiełło.
Bardziej optymistyczny w ocenie ekspansji polskich firm za granicą był Maciej
Kropidłowski, wiceprezes Bank Handlowy.

— Widzę, że nikt nie jest zadowolony
z tempa ekspansji polskich firm, ale my
od dawna ją wspieramy i widzimy, że za
granicę wychodzi coraz więcej małych
i średnich firm. Ich sukcesy na arenie regionalnej są niekwestionowane. To może nie
jest zbyt spektakularne i na pewno można
zrobić więcej, ale już zrobiono wiele — mówił Maciej Kropidłowski.

Innowacje według potrzeb
Jedną z najbardziej wyrazistych historii polskiego sukcesu za granicą jest Asseco, które
prowadzi obecnie działalność na 55 rynkach na świecie. Adam Góral, twórca i prezes spółki, podkreśla, że walka o pozycję
na rynkach globalnych to podobny romantyzm, jak rozkręcanie biznesu informatycznego w Polsce blisko trzy dekady temu.
— Możemy wygenerować 100 mln USD
zysku i co to jest? IBM ma 27 mld USD,
Microsoft 22 mld. Takie firmy mają nad
nami ogromną przewagę. Widzimy szansę
w trwającej obecnie rewolucji technologicznej, ale żeby przebić się z polskim produktem, musimy znaleźć miejsce na siebie
i wierzyć w to, że możemy, i nie musimy
robić dokładnie tego, co oni. Inspiracją powinien być dla nas Izrael, gdzie ściągnięto
laboratoria i sektor wysokich technologii kwitnie. Musimy być jak oni — ciężko
pracować, być sprytnym, zdeterminowa-
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ta i podbijmy świat
REWOLUCJA
PATRIOTYCZNA:
Przedstawiciele
władz, państwowego
biznesu i prywatni
przedsiębiorcy
dogadują się coraz
lepiej, ale dobra
atmosfera to za
mało, by dokonać
transformacji
polskiej gospodarki
i przestawić ją
na innowacyjne
tory. Uczestnicy
debaty postulowali,
by zwiększyć
państwowe
zaangażowanie,
nauczyć polskich
przedsiębiorców
biznesowej
solidarności
i uważnie oglądać
każdy grosz,
a nie inwestować
w innowacje tylko
z powodu mody.
[FOT. GK]

nym i znaleźć miejsce dla siebie — mówił
Adam Góral.
Oprócz wychodzenia za granicę polskie
firmy muszą mierzyć się też z dynamicznymi zmianami na krajowym podwórku.
Rosną koszty pracy, zmieniają się oczekiwania klientów, a technologia szybko staje
się przestarzała.
— Klienci chcą szybszego dostępu do
usług i nieustannego rozszerzania ich katalogu. Cyfryzacja będzie skutkowała z jednej
strony podniesieniem produktywności,
a z drugiej — zindywidualizowaniem produktów i dostosowaniem ich do konkretnych
potrzeb czy oczekiwań — mówił Olgierd
Cieślik, prezes Totalizatora Sportowego.
Innowacje najbardziej widoczne są
w usługach, ale największy wpływ mogą
mieć na funkcjonowanie przemysłowych
gigantów starej daty.
— Jako firma przemysłowa musimy
wprowadzić mnóstwo różnych innowacji. Kluczowa jest tu centrala, z której te
innowacje muszą wychodzić. Realizujemy
teraz program KGHM 4.0, polegający na
informatyzacji głównego ciągu technologicznego: od wydobycia przez przerób
po wytworzenie metalu — mówił Stefan
Świątkowski, wiceprezes KGHM.
Jego zdaniem, wypracowane w Polsce
innowacje technologiczne mogą pomóc firmie w rozwoju na rynkach zagranicznych.

— Dzięki dokładnym pomiarom i wykorzystaniu ich wyników możemy zdobyć
przewagę konkurencyjną i wykorzystać ją
w ekspansji, choćby kupić złoże, z którym
konkurenci by sobie nie poradzili. Nie chodzi jednak o innowacje dla samych innowacji czy wspieranie start-upów dlatego,
że to teraz modne, niezależnie od tego,
co robią. My dokładnie wiemy, gdzie potrzebujemy usprawnień, i niech start-upy
szukają pomysłów właśnie w tych obszarach. Państwo jest po części naszym właścicielem, ale nie widzimy w tym procesie jego dużej roli. To zadanie, z którym
powinniśmy radzić sobie sami — mówił
Stefan Świątkowski.
Wspieranie innowacyjności to też jeden
z priorytetów Wojciecha Jasińskiego, prezesa PKN Orlen — z tym zastrzeżeniem, że
nie jest to w żadnym razie działalność charytatywna.
— Patriotyzm gospodarczy w moim
rozumieniu to m.in. świadome uwzględnianie najbliższego otoczenia w biznesie i wspieranie środowiska lokalnego.
Nie oznacza to jednak rozdawania pieniędzy. Niektórzy uważają, że jak Orlen jest
bogaty, to niech płaci więcej. Chcemy płacić uczciwie, służyć polskiej gospodarce
i wspierać innowacyjność, bo tylko w silnej
Polsce nasza firma może być silna — mówił
Wojciech Jasiński.

Budowanie na lata
Polski 4.0 nie można jednak oprzeć tylko
na biznesach zagranicznych i krajowych
innowacjach. U fundamentów tej budowli
musi leżeć beton i stal.
— Trudno wyobrazić sobie rozwinięty
kraj bez bardzo dobrze rozwiniętej infrastruktury. My się znakomicie wpisujemy
w plan Morawieckiego dzięki modernizacji tysięcy kilomterów linii kolejnych
i około 200 dworców, na co pójdą dziesiątki miliardów złotych. Nowoczesna infrastruktura może nam też pomóc w realizacji idei tzw. nowego jedwabnego szlaku,
którego północna nitka kolejowa, przez
Rosję i Białoruś, już funkcjonuje, ale prowadzimy też rozmowy w sprawie drugiego korytarza — przez Kazachstan, Kaukaz
i Ukrainę — mówił Andrzej Olszewski, wiceprezes PKP.
Polska odziedziczyła rozbudowaną
infrastrukturę przemysłową po PRL,
która była jednak przestarzała i nie pozwalała na konkurowanie technologiczne
z zachodem Europy. Zdaniem Henryka
Baranowskiego, prezesa PGE, historyczne
zaszłości odchodzą już w niepamięć.
— Jesteśmy historycznie obciążeni tym,
że węgiel jest łatwo dostępny, więc to na
nim oparto energetykę. Wraz z całym
sektorem od lat 90. zainwestowaliśmy
miliardy w redukcję emisji CO2 i obecnie

KOMENTARZ

Polska
myśl twórcza
z Gdańska
płynie w świat
MAREK PIECHOCKI
prezes i twórca LPP

G

ospodarcze znaczenie LPP
nie kończy się na 17 tys. miejscach
pracy w kraju czy odprowadzanych
w Polsce podatkach. Liczy się
kreatywność — najważniejszy element
przewagi konkurencyjnej mocnych
gospodarek. Jesteśmy dumni
z polskiej myśli twórczej, którą
promujemy na całym świecie.
LPP to przede wszystkim kolekcje
tworzone przez naszych projektantów,
tu w Polsce, czy salony Reserved
w Berlinie i Londynie, w całości
zaprojektowane i zbudowane przez
naszych krajowych partnerów.
To też koncepcje nowych sklepów
i wdrażane w nich nowoczesne
technologie. Dzięki temu w 2016 r.
wartość eksportu LPP wyniosła
3 mld zł.
Kluczem sukcesu jest kultura
organizacyjna. Dajemy pracownikom
dużą samodzielność. Na pierwszym
miejscu stawiamy dobro firmy
i pracujących w niej ludzi, a nie
krótkoterminowe zyski. Takie podejście
wynika z fundamentów, na których
tworzymy LPP — choć działamy
na 20 rynkach, pozostajemy firmą
z Gdańska. Tu powstały koncepcje
naszych marek i tu zapadają
wszystkie decyzje strategiczne.

energetyka jest odpowiedzialna za około 10 proc. emisji szkodliwych gazów,
podczas gdy 30 lat temu za 40-50 proc.
Problemem jest jednak nieustanna presja
Komisji Europejskiej, która ciągle stawia
nam nowe wymagania i nie dostrzega
progresu, a my musimy zapewnić bezpieczeństwo dostaw prądu dziś i na kilkanaście lat do przodu, by gospodarka mogła
się rozwijać — mówił Henryk Baranowski.
Pieniądze na innowacje, inwestycje
i rozwój zapewniają fundusze europejskie, państwo i prywatny biznes, ale
według Marka Dietla, prezesa GPW,
w budowanie dostatniej Polski 4.0 można zaangażować pieniądze także z innych
kieszeni.
— Awans do grona rynków zaawansowanych oznacza, że spółki na polskiej
giełdzie uzyskały dostęp do 87 proc. funduszy światowych, które inwestują na takich rynkach. W porównaniu z kapitałem
dostępnym dla rynków rozwijających się
to olbrzymi skok. Giełda może być narzędziem realizacji planów gospodarczych
państwa i spółek, dlatego patriotycznym
działaniem byłoby bez wątpienia zachęcanie obywateli do inwestowania na niej,
by oszczędzali na emeryturę również
w pionie kapitałowym, oczywiście przy
wsparciu profesjonalnych zarządzających
— mówił Marek Dietl. © Ⓟ
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Pora pomyśleć o prawdziwych
przedsiębiorcach
ADAM GÓRAL
prezes zarządu Asseco Poland

P

rzedsiębiorcy, którzy chcą
rozwijać swoje firmy, powinni
pamiętać o podstawowej
i zarazem najtrudniejszej zasadzie
— trzeba wymyślić produkt albo usługę,
który będzie można sprzedać za kwotę
większą niż koszt wytworzenia. Biznes
zawsze będzie tak działać. W tym
zakresie musimy liczyć na siebie.
Natomiast rolą państwa jest stworzenie
dobrych warunków gospodarowania
dla polskich firm. Aby osiągnąć ten cel,
powinno się ono kierować zasadami
patriotyzmu gospodarczego. Rodzimi
przedsiębiorcy, zwłaszcza ci, którzy
prowadzą działalność na zagranicznych
rynkach, dostrzegają, że wsparcie
krajowego kapitału i firm w państwach
dojrzałych, takich jak Hiszpania czy
Niemcy, jest na wyższym poziomie.
My w tym zakresie ciągle raczkujemy.
Płacimy dalej za błędy popełnione
w latach 90., kiedy zafascynowaliśmy się
bogatym Zachodem, założyliśmy,
REKLAMA

że kraje, na które się otworzyliśmy,
przyjdą nam pomóc. One natomiast,
co jest zupełnie naturalne, przyszły
robić w Polsce biznes. Dlatego, aby
stworzyć przeciwwagę dla najbogatszych
firm i bogatych państw, musimy
się zjednoczyć, nauczyć się ze sobą
współpracować i znaleźć swoje miejsce.
W ostatnim czasie bardzo mocno
zaczęliśmy w debacie publicznej fetyszyzować start-upy, które często nie mają
nic wspólnego z prawdziwą przedsiębiorczością i z punktu widzenia poważnej
gospodarki nie mają znaczenia.
Istnieje szansa, że ktoś wymyśli
w Polsce drugiego Apple’a, ale prawdopodobieństwo tego jest bliskie zeru.
Skupmy się więc na małych i średnich
firmach, bo być może są tam innowacje,
które czekają na rozwinięcie, a nawet
eksport. Skupmy się na tych przedsiębiorcach, którzy udowodnili,
że naprawdę nimi są.
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Trzeba mieć świadomość
wagi obecnych decyzji
OLGIERD CIEŚLIK
prezes zarządu Totalizatora Sportowego

ażdego dnia podejmujemy
setki, a nawet tysiące decyzji.
Od bardzo oczywistych
i banalnych, np. w co się ubrać,
po ważniejsze i bardzo ważne,
które mogą zdecydować o naszym
awansie, wakacjach, ale także
o dalszym życiu, a może też życiu
innych ludzi. Jakie by te decyzje
nie były, mają pośredni lub
bezpośredni wpływ na to, co się
dzieje w gospodarce. Warto się zatem
zastanowić czy chcemy je podejmować
świadomie, czyli tak, by mieć wpływ
na rozwój całej Polski, czy też nie.
Pytanie to powinni sobie zadać
zarówno konsumenci, jak też
przedsiębiorcy.

K

Wspomnieliśmy także o wielkim
znaczeniu wdrażanej Strategii
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju,
która wskazuje, że aby zwiększać
poziom rozwoju, polska gospodarka
potrzebuje inteligentnej industrializacji,
bliżej współpracy biznesu i nauki,
poprawy infrastruktury. Wiemy
więc gdzie inwestować, jakie sektory
rozwijać, by rodzima gospodarka była
na stałej ścieżce wzrostu. Mówiliśmy
także o postawach obywatelskich,
których znaczenie jest ogromne.
Mamy zatem wszystkie dane,
które są potrzebne, by uznać
patriotyzm gospodarczy
za coś w rodzaju współczesnego
modelu rozwoju.

W kolejnych odsłonach debat
poświęconych patriotyzmowi
gospodarczemu mówiliśmy o wszystkich
obszarach, w których ów patriotyzm się
przejawia lub ma szczególne znaczenie.

Moim zdaniem, szczególnie jeden wątek
tych debat jest wart przypomnienia,
a mianowicie ten, który podkreśla
jak wielkie znaczenie w kontekście
patriotyzmu gospodarczego mają

podejmowane obecnie decyzje na
poziomach od typowo konsumenckiego
aż po biznesowy. Podkreślam tu
znaczenie słowa „obecnie”. Dlaczego?
Bo właśnie teraz tak wielu naszych
rodaków podróżuje lub mieszka
poza granicami Polski, tak wiele
rodzimych firm świetnie sobie radzi
na zagranicznych rynkach, a ich
produkty lub usługi każdego dnia
budują markę Polski. To najlepszy
moment, żeby patriotyzm gospodarczy
przestał być nośnym hasłem i stał się
ideą, która będzie pewnego rodzaju
odpowiedzią na pytanie o przyszłość
Polski.
Jestem przekonany, że idea patriotyzmu
gospodarczego jest wskazaniem
prostej i bezkonfliktowej drogi ku
silnej gospodarczo Polsce, a co za tym
idzie — także ku wzrostowi zamożności
Polaków. Nieskorzystanie z tej szansy
byłoby wielkim błędem.

KOMENTARZ PARTNERA

Państwo powinno być przedsiębiorcze
PAWEŁ BORYS
prezes Polskiego Funduszu Rozwoju

P

olska potrzebuje
przedsiębiorczego państwa. Jest
to istotne w kilku wymiarach.
Instytucje państwa z jednej strony
muszą w duchu gospodarności dbać
o racjonalne wykorzystanie pieniędzy
publicznych, tak jak to robi każdy
przedsiębiorca w swojej firmie.
Oznacza to także sprawność systemu
podatkowego, ale równocześnie
nierepresyjność wobec podatników,
jak też ich uczciwość. Z drugiej
strony urzędy państwowe powinny
być otwarte na przedsiębiorców,
rozumieć ich potrzeby i zapewniać,
a nie utrudniać możliwości rozwoju.
Jednocześnie państwo musi rozumieć
i dbać o lokalny interes gospodarczy
poprzez aktywne działanie — a często
ostrą walkę — o takie regulacje
międzynarodowe, które będą
wyrównywały „zasady gry”,
a nie tworzyły bariery tam,
gdzie polska gospodarka może
szczególnie odnosić sukcesy.

Szczególnie jest to istotne dla małych
i średnich firm oraz w obszarze nauki
i innowacji.

Ostatnim przykładem są tutaj dyrektywy
o pracownikach delegowanych, sposób
podejścia UE do swobody przepływu
usług, dyrektywy płatniczej PSD II
czy dyrektywy prospektowej. Często
widać w tych regulacjach — również
tzw. „małym drukiem” — propozycje,
które są korzystne dla jednych państw,
a niekonieczne dla naszej gospodarki,
zwiększając ryzyko utrzymania głównie
krajów Europy Środkowej i Wschodniej
jako gospodarek peryferyjnych.
Przedsiębiorcze państwo to także takie,
które niweluje niedoskonałości rynku
w dostarczaniu usług publicznych
lub instrumentów finansowych oraz
doradczych dla sektora przedsiębiorstw.

Elementem tej polityki jest także
grupa Polskiego Funduszu Rozwoju,
dla której priorytetami jest rozwój bazy
finansowania sektora przedsiębiorstw,
inwestycje infrastrukturalne,
finansowanie i wsparcie eksportu
oraz innowacje. Ciekawym przykładem
świadczącym o tym, dlaczego tego
typu instytucje są potrzebne,
jest Mohed Altrad, laureat światowego
konkursu Przedsiębiorca Roku,
w którego firmie udziały ma
francuski fundusz rozwoju BPI
France. Warto życzyć polskim
przedsiębiorcom, aby odnosili podobne
sukcesy we współpracy z polskim
przedsiębiorczym państwem.

Po 27 latach możemy mówić o sukcesie
gospodarczym, ale poprzeczka
rośnie i wyzwań jest bardzo wiele,
o czym mówi Strategia na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju. Istotnym
celem tzw. planu Morawieckiego
jest właśnie takie przedsiębiorcze
państwo, które buduje długoterminową
siłę gospodarki. Usprawnienie
i uszczelniania systemu podatkowego,
ułatwienia w prowadzeniu działalności
gospodarczej (Konstytucja biznesu),
stworzenie powszechnego systemu
budowania kapitału Polaków
w postaci pracowniczych planów
kapitałowych, nowy model wsparcia
ekspansji zagranicznej polskich
firm czy wspieranie ekosystemu
innowacji to kluczowe komponenty
architektury przedsiębiorczego
państwa.
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Gra z najlepszymi
dostarcza wielu emocji
MAREK DIETL
prezes Giełdy Papierów Wartościowych

Po raz pierwszy w historii Polska została
uznana przez agencję FTSE Russell za
kraj, w którym rynek kapitałowy jest
rozwinięty. Wszyscy „kibice” rynku
kapitałowego mogą świętować: nasza
drużyna awansowała do ekstraklasy jako
pierwsze państwo z Europy Środkowo-Wschodniej. Sukces cieszy, ale ważne
jest, aby pierwszy sezon w najwyższej
klasie rozgrywek dobrze wykorzystać.
Polsce, pojmowanej jako drużyna grająca na ekonomicznym stadionie wśród
gospodarczych potęg, na pewno trudniej
będzie szybko dostosować się do nowych
warunków i strzelać gole w świetle jupiterów. Musimy też wymyślić nową taktykę
obronną, bo nasi przeciwnicy mają dużo
lepszych napastników niż ci, z którymi
graliśmy dotychczas. Awans w naturalny
sposób rodzi więc pytania — czy będziemy walczyć o utrzymanie, będąc jedynie
ligową ciekawostką, czy może staniemy
się solidnym graczem? Czy będziemy
umieli przyciągnąć uwagę inwestorów
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i zbudować fundament do gry w ekstraklasie w następnych sezonach?
Czy będziemy piąć się w górę tabeli?
Aby udzielić odpowiedzi, warto przyjrzeć
się historycznym awansom: Izraelowi
(2008 r.) oraz Korei Południowej
(2009 r.). Samo przekwalifikowanie nie
miało dla nich natychmiastowych skutków — na efekty przejścia do „wyższej
ligi” trzeba było czekać. Inwestorzy
bowiem samodzielnie kwalifikują kraj
do danego koszyka na podstawie wielu
danych, a segmentację FTSE traktują
jako wskazówkę. Biorą też pod uwagę fakt, że nasz kraj występuje także
w indeksie MSCI, który nadal klasyfikuje
Polskę jako kraj rozwijający się. Takie
położenie może przynieść nam wiele
korzyści, tym bardziej w sytuacji, gdy
Polska posiada wszystkie zalety rynków
rozwiniętych — wysokie bezpieczeństwo
obrotu, rozwiniętą infrastrukturę czy
wysokie standardy w zakresie ładu korporacyjnego.

Warto też jednak zastanowić się, czy rozmawiając o naszej sytuacji w ekstraklasie,
rzeczywiście stawiamy sobie odpowiednie
pytania. Nie dostaliśmy przecież awansu
za darmo — pozostając przy piłkarskiej
metaforyce, można powiedzieć, że
sami wywalczyliśmy go sobie na boisku.
Dlatego właśnie wyzwaniem stojącym
przed polskim rynkiem kapitałowym jest
teraz sztuka zadawania odpowiednich
pytań. Przede wszystkim wspólnie powinniśmy się zastanowić, jak jeszcze skuteczniej przekonywać świat do atrakcyjności
polskiego parkietu, zaś wewnętrznie — jak
rozpropagować kulturę inwestowania
i przekazać naszym polskim kibicom (inwestorom), że sukces rynku kapitałowego
to sukces całej gospodarki, źródło rozwoju
społeczeństwa oraz szansa na poprawę
jakości i standardu życia Polaków. Trudno
o lepszy moment na zostanie prawdziwym kibicem polskiego rynku kapitałowego. Gra z najlepszymi dostarcza wielu
emocji. Wykorzystajmy tę okazję, aby
wspólnie budować mistrzowską drużynę.
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Wykorzystać szanse
i sprostać wyzwaniom
WOJCIECH JASIŃSKI
prezes PKN Orlen

R

odzime firmy dynamicznie
zwiększają swoją wartość,
co potwierdza wiele corocznie
przygotowywanych rankingów
największych polskich przedsiębiorstw.
Również wiele twardych czynników
ekonomicznych dowodzi, że nasza
gospodarka przyspieszyła. Stwarza to
oczywiście olbrzymią szansę, której
wykorzystanie powinno znacząco
wzmocnić pozycję konkurencyjną
polskiego biznesu, ale też stawia
przed nami nowe wyzwania.
Jeśli chcemy wejść na kolejny poziom
rozwoju, dołączyć do grona najbardziej
rozwiniętych europejskich i światowych
gospodarek, nie powinniśmy zapominać
właśnie o pojęciu „patriotyzm
gospodarczy”.

W PKN Orlen postrzegamy ten temat
szeroko i wielopłaszczyznowo. Zdajemy
sobie sprawę, że jako największa polska
firma nie tylko musimy wyznaczać najwyższe standardy w takich obszarach,

REKLAMA

jak przejrzystość podatkowa
czy jakość miejsc pracy, ale także
wspierać rozwój innych polskich
przedsiębiorstw. Mamy tu szczególną
rolę, gdyż to czołowe przedsiębiorstwa
w każdym kraju dysponują odpowiednią skalą i infrastrukturą do tego,
by w ich otoczeniu rozwijały się
mniejsze. Chcemy tworzyć rozległy
ekosystem nastawiony na współpracę
ze start-upami, dynamicznymi i innowacyjnymi firmami. To, co mamy do
zaoferowania, to m.in. nasza wiedza
ekspercka, głębokie zrozumienie
sytuacji rynkowej oraz nadchodzących
trendów, które mogą być szansą
dla całej gospodarki. Jest to olbrzymi
kapitał, który warto wykorzystać
w budowaniu przewag konkurencyjnych naszego kraju.
Czujemy się również ambasadorami
Polski poza naszymi granicami, co jest
o tyle istotne, że wspomniane wcześniej
wejście gospodarki na wyższy poziom

nieodłącznie wiąże się z intensywną
ekspansją zagraniczną reprezentujących
ją przedsiębiorstw. A tu, jak pokazują
liczne przykłady, potrzeba, by czołowe
firmy przecierały szlaki i tworzyły dobry
klimat i otoczenie wokół inwestorów,
którzy poszukują swoich szans na tych
samych rynkach zagranicznych.
Jestem przekonany, że niezwykle
istotnym komponentem patriotyzmu
gospodarczego jest właśnie współpraca
i wymiana wiedzy w obliczu działań na
innych rynkach.
Równie ważnym aspektem odpowiedzialnego myślenia o tworzeniu otoczenia
gospodarczego sprzyjającego wzrostowi
rodzimych firm jest także rozwój edukacji
i nauki. Jest to fundament gospodarki
opartej na wiedzy, który nie zostanie
wybudowany bez zaangażowania
i udziału polskich firm. Jest to najlepsza
długoterminowa inwestycja, która pozwoli najbardziej efektywnie pomnożyć
posiadany już kapitał.
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Czego
nam brakuje
bardziej
niż pieniędzy
Zdaniem uczestników debaty z cyklu „Czas na patriotyzm
gospodarczy”, kapitał na budowę Polski 4.0 się znajdzie.
Prywatny, ale uruchomienie go w dużej mierze zależy od państwa
Karol
Jedliński
k.jedlinski@pb.pl  22-333-99-21

„Rewolucję niosą ludzie, a nie pieniądze”
— pisaliśmy po gali inaugurującej 8. edycję
cyklu „Czas na patriotyzm gospodarczy”.
Jednak podczas pierwszej z debat towarzyszących cyklowi narracja rozszerzyła się
o stwierdzenie, że jednak to ludzie niosą
pieniądze i pomysły potrzebne do rewolucji, w której ogniu wykuje się Polska 4.0.
Fundusze z UE tymczasem się kończą.
— Czy polska gospodarka musi znaleźć nowe źródła finansowania i jak ma
to zrobić? — zapytał Eugeniusz Twaróg,
dziennikarz „PB”, prowadzący dyskusję.
Ilona Wołyniec, dyrektor pionu relacji
z klientami strategicznymi i finansowania
projektów w PKO BP, przyznała, że kończąca się fala unijnego wsparcia to bez
wątpienia wielkie wyzwanie dla biało-czerwonej gospodarki.
— Trzeba skupić się na oszczędnościach
firm i osób fizycznych, zaprząc je do rozwoju gospodarczego. Oczywiście, skoro
część przedsięwzięć będzie miała element
podwyższonego ryzyka, to i państwo
musi zapewnić inwestorom odpowiedni
bufor. To m.in. długofalowe finansowanie, stabilizacja pod znakiem PFR czy

BGK, dających wsparcie także przy inwestycjach długoterminowych — zaznaczyła
Ilona Wołyniec.
Czy rządowi decydenci będą w stanie stworzyć mechanizmy uwalniające
kilkanaście miliardów złotych z rachunków oszczędnościowych Polaków?
Dr Katarzyna Iwuć, prezes i dyrektor finansowy Netii, odwróciła tę tezę, przekierowując uwagę z osób indywidualnych na
firmy i ich potencjał finansowy.
— Codziennie rano, jeszcze przed
lekturą porannych wiadomości, zastanawiam się, czym dzień mnie zaskoczy.
Tempo zmian w systemie fiskalnym, np.
projekt zmian w składkach ZUS, powoduje, że przedsiębiorcy mają mało czasu
na generowanie oszczędności pokrywających wyższe koszty, ale też na zmiany w systemie bezpieczeństwa. Biznes
oczekuje od państwa ochrony, klarownych interpretacji, stabilności w dłuższej
perspektywie. Łatwiej wtedy o odważne
decyzje, odblokowujące gotówkę na inwestycje — uważa prezes Netii.

Edukacja i obligacje
Konrad Kąkolewski, prezes GetBacku, zadeklarował, że w kwestii paliwa do wzrostu 4.0 jest zdecydowanym optymistą.
Duża część dyskutantów, zebranych w sali
notowań GPW, przyklasnęła tej ocenie.
— Mamy potencjał do uruchomienia
płynności inwestycyjnej u osób fizycz-

nych. Przecież Polacy już teraz na potęgę
inwestują np. w mieszkania. Nasi współobywatele nie boją się ryzyka, inwestują,
ale tę nadpłynność warto ująć w odpowiednie ramy. Mam odczucie, że obecny
rząd jest jednym z pierwszych, który to
rozumie i działa na tym polu. Warto wrócić do dobrych idei, jakie przyświecały
np. działalności GPW w latach 90. Giełda
powstała dla osób fizycznych, trzeba
więc edukować Polaków z poziomu państwa i firm, zachęcać ich do inwestowania na rynku kapitałowym — powiedział
Krzysztof Kąkolewski, przypominając, że
GetBack finansuje kilka projektów edukacyjnych.
Jak giełda, to wywołany do tablicy został Jacek Fotek, wiceprezes GPW.
— Obecnie rynek kapitałowy w finansowaniu rozwoju pod postacią obligacji kor-

poracyjnych dostarcza jedynie 18 proc.
kapitału. 82 proc. to kredyty bankowe.
W Stanach proporcje są odwrotne i do
tego powinniśmy dążyć, rynek kapitałowy jest w tym finansowaniu efektywniejszy — podkreślił Jacek Fotek, dodając, że
to nie kwestia konkurencji między sektorami, ale odpowiednich proporcji i synergii między nimi.

Ludzie i hamulce
Skoro pieniędzy na finansowanie 4.0 nie
zabraknie, zastanówmy się, co możemy
zrobić z obecną nadpłynnością. To konstatacja Michała Stępniewskiego, członka
zarządu KDPW i KDPW CCP. Jego zdaniem, problem polega na tym, że nad
Wisłą dobrych pomysłów jest mniej niż
pieniędzy — a za pomysłami i ich realizacją stoją ludzie.

Bardziej wierzę w inwestowanie
w innowacje przez prywatne podmioty
niż państwo. Sztywne wymagania, biurokracja,
papierologia nie sprzyjają inwencji. Innowacje
potrzebują — obok kapitału — upraszczania
procedur, wsparcia mentorów oraz firm
o dobrej pozycji na rynku i z dużą bazą klientów.
dr Katarzyna Iwuć
prezes i dyrektor finansowa Netii

Żeby budować innowacje, potrzeba płynności
na rynku finansowym. Unikajmy nadmiernej
restrykcyjności, nierówności traktowania
poszczególnych podmiotów. Pieniądze leżą
na kontach firm, bo brakuje instrumentów dających
możliwość angażowania kapitału na dłuższy termin,
bez ryzyka utrudnionego dostępu do niego.

Można powiedzieć, że z kapitałem na innowacje jest dobrze. Jako prywatny sektor
pamiętajmy jednak, że mamy obowiązek nie tylko
dowozić wyniki inwestorom, ale też dbać o edukację finansową, tworzyć inkubatory przedsiębiorczości. Potencjał jest, podczas IPO GetBacku
zachęciliśmy do inwestycji ponad 5 tys. osób.

Jacek Fotek
wiceprezes Giełdy Papierów Wartościowych

Konrad Kąkolewski
prezes GetBacku
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— Jedna rzecz to biznesowe podejście urzędników i stabilność prawa.
Obserwuję jednak, że przy rozwoju inwestycji w Polsce zaczyna realnie brakować
ludzi do wykorzystania tego potencjału.
Musimy uruchomić dodatkowe zasoby,
np. z Ukrainy i Białorusi — zaznaczał
Michał Stępniewski.
Marcin Obroniecki, zastępca dyrektora
departamentu rozwoju rynku finansowego Ministerstwa Finansów, dodał, że dobre pomysły dotyczą także stricte rynku
kapitałowego, który wciąż ma braki.
— W kontekście Strategii na rzecz
Odpowiedzialnego Rozwoju pracujemy
z EBOR nad strategią dla rynku kapitałowego. Chcemy zidentyfikować bariery
hamujące rozwój rynku i je znieść, by
wrócił na właściwe sobie miejsce i stał
się rynkiem docelowym dla finanso-

wania innowacyjności — niezależnie
od duszących go regulacji, płynących
z Brukseli — zadeklarował bliski współpracownik wicepremiera Mateusza
Morawieckiego.

Czempioni i aniołowie
Właśnie — finansowanie innowacji.
Skoro kapitału ma być pod dostatkiem,
to jak zaprząc go do pracy w możliwe
inteligentny sposób, by za kilka lat nie
mówić o „przepalonych miliardach”?
Eugeniusz Twaróg dociekał, czy pracują już w Polsce efektywne publiczne
mechanizmy finansowania innowacji
i start-upów i jaką rolę w tym procesie
mogą odegrać największe polskie firmy? Bogdan Pukowiec, członek zarządu
Totalizatora Sportowego, przyznał, że
Totalizator bardzo poważnie podchodzi

ZADANIE
DLA PAŃSTWA:
Polskie firmy
mają potencjał
do inwestowania,
w końcu w kasie
trzymają 200 mld zł.
Zdaniem
uczestników debaty
„Czas na patriotyzm
gospodarczy”,
państwo ma jednak
sporo do zrobienia,
by ten potencjał
w pełni wykorzystać
i zaprząc do pracy
na polu rozwoju
innowacji.
[FOT. WM]

do inwestycji w innowacje i jasno określa
pomysł na ich finansowanie.
— Pracujemy nad korporacyjnym funduszem inwestycyjnym typu CVC. Mamy
przed sobą wyzwania cyfryzacji i zmieniających się wymogów ustawowych.
Obserwujemy, jak do finansowania podchodzi państwo, i wobec kiepskich doświadczeń z projektami, np. programu
operacyjnego 8.1, obecna idea Polskiego
Funduszu Rozwoju dowodzi, że wyciągnięto wnioski z przeszłych niepowodzeń.
Połączenie funduszy skarbu państwa,
kapitału typu venture i aniołów biznesu,
mentorów to dobra mieszanka — uważa
Bogdan Pukowiec.
Kusząco brzmi narracja, w której narodowi czempioni w realiach gospodarki 4.0
nad produkcję dywidendy stawiają kreowanie ścieżek i kapitału dla innowacji. © Ⓟ
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To cykl debat z udziałem
najważniejszych przedstawicieli
administracji i biznesu organizowany
od czterech lat przez „PB”.
Tegoroczną edycję zainaugurowaliśmy
23 października w Centrum
Olimpijskim w Warszawie.
Relacje ze wszystkich debat
do przeczytania i obejrzenia na

patriotyzm.pb.pl

Trzeba pobudzić inwestycje firm prywatnych, które kumulują kapitał i mają awersję
do ryzyka długoterminowego. Myślenie w długiej
perspektywie służy wzrostowi gospodarczemu.
To wyzwanie m.in. dla banków. Pytanie, czy mamy
w gospodarce tyle pieniędzy, żeby mocniej inwestować także w najbardziej ryzykowne projekty.

Patrzymy z optymizmem na nasz potencjał
wdrażania i finansowania innowacji.
Budujemy szerszy wachlarz instrumentów
inwestycyjnych dla Polaków, np. REIT-y. Zmieniamy
przepisy, podwyższając obowiązek prospektowy
ze 100 tys. EUR do 1 mln EUR. To wielka szansa
na rozwój m.in. crowdfundingu nad Wisłą.

Ilona Wołyniec
dyrektor pionu relacji z klientami strategicznymi
i finansowania projektów w PKO Banku Polskim

Marcin Obroniecki
zastępca dyrektora departamentu rozwoju rynku
finansowego Ministerstwa Finansów

Narodowi czempioni — to sformułowanie
mi się podoba w kontekście roli dużych
podmiotów we wspieraniu innowacji. Kreujmy
kolejnych czempionów, pieniądze są, jest Plan na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Teraz stwórzmy
regulacje zwiększające skłonność firm i ludzi
do finansowania ryzykownych przedsięwzięć.

Dobrze podzielmy zadania na linii biznes
— państwo, a najwięcej wymagajmy
od siebie. Inwestycje wciąż wstrzymuje nadmiar
regulacji i nieufność przedsiębiorców co do długofalowych perspektyw. Są też zwiastuny dobrego
dialogu, np. w PFR zamiast biurokratów pojawili się
menedżerowie z biznesową ścieżką w CV.

Bogdan Pukowiec
członek zarządu Totalizatora Sportowego

Michał Stępniewski
członek zarządu KDPW i KDPW CCP
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Czas na patriotyzm gospodarczy
KOMENTARZ PARTNERA

iPhone z Łąkowej, czyli Reserved
to polska marka eksportowa
MAREK PIECHOCKI
założyciel i właściciel LPP

C

oraz więcej przedsiębiorców
wie, że w globalnej gospodarce
wartość dodana produktu, mająca
swoje źródło w kreatywności, jest najważniejszym elementem przewagi konkurencyjnej. Przykłady globalnych marek pokazują, że zdecydowanie istotniejsze od
tego, gdzie powstaje dany produkt, jest
to, gdzie został wymyślony czy zaprojektowany. Powszechne jest przekonanie, że
iPhone to produkt amerykański, podczas
gdy tak naprawdę 99 proc. części do
niego pochodzi z Azji i tam też odbywa się fizyczny montaż. Podobnie jest
z meblami IKEA, które wszyscy uważają
za szwedzkie, podczas gdy w dużej części
produkowane są w… Polsce.

Nasza kolekcja Reserved w całości projektowana i częściowo produkowana jest tu,
w Polsce. Nie ulega zatem wątpliwości,
że to jeden z naszych sztandarowych polskich produktów eksportowych, który buduje globalną rozpoznawalność zarówno
naszej firmy, jak i całego kraju. Wsparcie
dla tego typu produktów, których przecież w Polsce nie brakuje, jest niezbędne.
Pieniądze pozyskiwane z ich sprzedaży
za granicą wzmacniają polskich producentów, a pośrednio polską gospodarkę.
Przykładowo, w 2016 r. wartość samego
eksportu LPP wyniosła 3 mld zł.

wykwalifikowanych specjalistów. Nasi
ludzie w centrali w Gdańsku czy w biurach w Krakowie i Warszawie budują
wartość, którą oferujemy klientom
nie tylko w Polsce, ale też na rynkach
zagranicznych. Już dziś w obszarze badań i rozwoju zatrudniamy 1 100 osób,
co wiąże się z wydatkami na poziomie
przeszło 160 mln zł rocznie. Traktujemy
to jako inwestycję — do 2018 r. chcemy
zwiększyć zatrudnienie w tym obszarze
do 2 tys. osób, ponieważ wierzymy, że
rozwój sektora kreatywnego to przyszłość polskiej gospodarki.

Dzięki zagranicznym zyskom możemy tworzyć miejsca pracy dla wysoko

Sukcesy zagraniczne polskich marek zawdzięczamy wsparciu polskich przedsię-

biorstw. Przy działaniach inwestycyjnych
związanych z utrzymaniem i rozwojem
sieci sprzedaży LPP współpracuje dziś
z blisko 300 podwykonawcami, którzy
łącznie zatrudniają 3 500 pracowników
dedykowanych do współpracy z nami.
Wśród nich są: firmy budowlane, biura
projektowe, firmy stolarskie, montażowe
oraz serwisowe. Z niektórymi współpracujemy od blisko 20 lat. Dobrym
przykładem jest tegoroczne otwarcie
salonu Reserved przy prestiżowej Oxford
Street w Londynie. Jestem dumny, że za
jego budowę i wyposażenie odpowiadali
w pełni nasi polscy kontrahenci, a z lokalnego rynku potrzebowaliśmy tylko
piasku, wody i prądu.

Aby dalej się rozwijać, Polska musi przestać być kojarzona przede wszystkim z tanią siłą roboczą czy realizacją
najprostszych odtwórczych prac w fabrykach czy montowniach. Nasz kraj jest pełen ambitnych specjalistów,
zdolnych tworzyć wartość dodaną, wzmacniającą zarówno pozycję międzynarodową Polski, jak i kondycję gospodarczą kraju.
Apeluję do wszystkich polskich przedsiębiorców — stawiajmy na kreatywność, tylko tak możemy zbudować lepszą przyszłość.

KOMENTARZ PARTNERA

Nowoczesny przemysł
to elastyczność i najwyższa jakość
MACIEJ TYBURA
prezes Ciech

K

olejna rewolucja przemysłowa
rozgrywa się na naszych
oczach i cieszę się,
że Grupa Ciech może być jej częścią.
Przemysł 4.0 napędzają nowe technologie, a w szczególności cyfryzacja
i informatyzacja procesu produkcji, ale
rzeczywistym fundamentem trwającej
zmiany pozostaje wciąż potrzeba budowy przewagi nad konkurencją. Dziś tę
przewagę tworzy przede wszystkim
niespotykana wcześniej elastyczność
biznesu, którą wdrażamy dzisiaj
w Ciechu jako jeden ze strategicznych
kierunków rozwoju naszej Grupy.
Chcemy być bliżej naszych klientów
i elastycznie reagować na potrzeby
rynków, na których działamy.
W tym celu, opierając się na nowych
technologiach, udoskonalamy wewnętrzne procesy produkcyjne, sprzedażowe
czy logistyczne. W międzynarodowej firmie — takiej jak Ciech — niezwykle ważne
jest, by w trakcie rewolucji przemysłowej
nie tylko uważnie obserwować toczące
się procesy społeczno-gospodarcze,
ale także, by wyciągać z nich wnioski.
Dlatego w Ciechu uważnie obserwujemy
globalne trendy — społeczne, demograficzne oraz regulacyjne — i odpowiadamy na nie poprzez wprowadzenie
do naszej oferty nowych produktów,

doskonale sprofilowanych pod kątem
potrzeb zmieniającego się świata. W naszych zakładach w Niemczech realizujemy właśnie inwestycję w technologię do
produkcji sody oczyszczonej najwyższej
jakości, głównie na potrzeby tzw. biznesu healthcare. To rynek, na którym
można spodziewać się ponadprzeciętnej
dynamiki wzrostu ze względu na większą dostępność leczenia przewlekłych
chorób nerek poprzez hemodializę, poprawę opieki zdrowotnej oraz większe
wydatki na cele zdrowotne w krajach
rozwijających się.
Rozwijamy intensywnie nasz biznes
AGRO. Globalny wzrost liczby ludności
oraz niekorzystne warunki klimatyczne
skłaniają rolników do maksymalizacji
produkcji z 1 ha upraw. Chcemy wyjść im
naprzeciw, oferując już nie tylko sprawdzone środki ochrony roślin, ale także
wysokiej klasy nawozy specjalistyczne.
W ten sposób nasza oferta dla rolników
jest coraz bardziej kompleksowa
i komplementarna.
Doskonale rozumiemy, że nowoczesny
przemysł to nie tylko produkt najwyższej
jakości, ale także najwyższa jakość
obsługi. Dlatego intensywnie rozwijamy
nasze kompetencje i zaplecze logistyczne. W naszej fabryce w Janikowie

powstaje obecnie nowoczesny magazyn
wysokiego składowania.
Warto podkreślić, że bez odpowiedniego nacisku na zrównoważony rozwój
oszczędność energii i surowców nie uda
się z sukcesem wdrożyć w życie idei
Przemysłu 4.0. Powinnością dużej
przemysłowej firmy jest przyjęcie
oraz wdrożenie zasad i działań gwarantujących lepsze wykorzystanie zasobów
naturalnych. Dlatego w Ciechu
stawiamy na wdrażanie najnowszych
technologii przyjaznych środowisku
oraz recykling. Lepsze gospodarowanie
dostępnymi zasobami to także
wyższa efektywność.
Celem prowadzonych zmian jest realizacja długofalowej strategii — budowa zdywersyfikowanej grupy chemicznej z silną
pozycją na rynkach międzynarodowych
oraz rosnącym udziałem produktów
specjalistycznych w swoim portfolio, rozwijanych na bazie intensywnych działań
z obszaru R&D. Efekty tej strategii są już
dobrze widoczne np. w biznesie solnym,
AGRO czy piankowym, gdzie rosnące
portfolio produktów pozwala nam na
poszerzenie bazy klientów i ekspansję
geograficzną całej grupy: dziś produkty
Ciechu są już obecne na 100 rynkach
na świecie.

PULS BIZNESU, 29 LISTOPADA 2017

KOMENTARZ PARTNERA

Wyzwaniem są duże
inwestycje infrastrukturalne
ILONA WOŁYNIEC
dyrektor Pionu Relacji z Klientami Strategicznymi i Finansowania Projektów w PKO Banku Polskim

P

olska gospodarka staje się coraz
bardziej nowoczesna, a w ostatnich latach tempo tych zmian
wyraźnie przyspieszyło. Podtrzymanie
dynamiki rozwoju w przyszłości wymaga od nas już dzisiaj przeprowadzenia dużych inwestycji. Finansowanie
mniejszych inwestycji prywatnych, ze
względu na niskie stopy procentowe i w
konsekwencji również rekordowo niski
koszt pieniądza, jest dziś stosunkowo
łatwo dostępne. Wyzwaniem, na które
warto zwrócić uwagę, są duże inwestycje infrastrukturalne, które wymagają
nie tylko dostępu do kapitału, ale ze
względu na ich specyfikę także odpowiedniego ustrukturyzowania finansowania.

Pomocne w tym, oprócz innych działań
realizowanych w ramach Strategii na
rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, jest
angażowanie się krajowych instytucji
w projekty takie jak np. paneuropejski
fundusz Marguerite. Dzięki uczestnic-

twu w funduszu PKO Bank Polski nie
tylko przyciągnął do Polski kapitał zagraniczny, ale co ważniejsze — pokazał
największym światowym inwestorom
finansującym projekty infrastrukturalne, że Polska to bezpieczny kraj o dużym potencjale rozwojowym i warto tu
inwestować. To zaowocuje w kolejnych
latach łatwiejszym pozyskiwaniem
inwestorów dla realizacji projektów
modernizujących polską gospodarkę.
W ciągu ośmiu lat uczestnictwa w funduszu Marguerite PKO Bank Polski zdobył
także cenny know-how w zakresie
strukturyzowania skomplikowanych,
długoterminowych projektów infrastrukturalnych. Przykładem takiej inwestycji jest budowa instalacji termicznego
przetwarzania odpadów komunalnych
w Poznaniu. To największy projekt
zrealizowany dotychczas w Polsce
w formule partnerstwa publiczno-prywatnego. Całkowity koszt budowy
instalacji wyniósł 832 mln zł. W kon-

strukcji finansowania dla tej inwestycji
wykorzystano nie tylko finansowanie
dłużne, udzielone przez konsorcjum
banków z PKO Bankiem Polskim na
czele, ale także finansowanie kapitałowe
pozyskane dzięki uczestnictwu banku
w funduszu Marguerite.
W ramach uczestnictwa w Marguerite
bank zdobył doświadczenie, angażując się w przedsięwzięcia realizowane
nie tylko na terenie naszego kraju, ale
także w prowadzone w krajach Unii
Europejskiej, których efektem jest
łatwiejszy dostęp do infrastruktury
dla polskich przedsiębiorstw i większe
bezpieczeństwo energetyczne regionu.
Jestem pewna, że zdobyty przez bank
know-how pomoże w strukturyzowaniu
finansowania dla dużych krajowych
projektów infrastrukturalnych w przyszłości, dzięki czemu ich realizacja będzie łatwiejsza i tańsza, a Polska jeszcze
szybciej będzie zmierzała ku nowoczesności.

KOMENTARZ PARTNERA

Nie moda, lecz rozsądek
RADOSŁAW DOMAGALSKI-ŁABĘDZKI
prezes zarządu KGHM

W

dobie zwiększającej się
dywersyfikacji geograficznej,
patriotyzm krajowych podmiotów
gospodarczych nabiera szczególnego
znaczenia. Ekspansja zagraniczna pozwala
osiągnąć efekt skali i efektywniej wykorzystać
wewnętrzne synergie organizacji. Niemniej
jednak, zyski z działalności zagranicznych
jednostek polskich przedsiębiorstw
najczęściej konsolidowane są w Polsce.
Tutaj także prowadzone są kluczowe
procesy zarządcze i operacyjne,
które generują największą wartość.

W dłuższej perspektywie polskie
przedsiębiorstwa nie mogą konkurować
na arenie międzynarodowej bez rozwoju
procesów biznesowych o wysokim
poziomie generowanej wartości dodanej
w kraju. Dlatego istotna jest budowa tej
świadomości. Patriotyzm w aspekcie
ekonomicznym wspiera wzrost gospodarki
narodowej, przynosząc również wymierne
korzyści społeczeństwu.
W KGHM patriotyzm gospodarczy rozumiemy
jako powinność. Polski przemysł miedziowy
zrodził się na Dolnym Śląsku, gdzie przez
ponad 50 lat działalności górniczo-hutniczej
budowaliśmy fundamenty naszej organizacji.
Dzisiaj jesteśmy koncernem globalnym, lecz
nie zapominamy o własnych korzeniach.
W strategii KGHM na lata
2017 — 2021 przewidujemy nakłady
inwestycyjne na poziomie 15 mld zł, z czego
w Polsce przekroczą 10 mld zł. Patriotyzm
gospodarczy, nie jest dla nas modą, lecz
głosem rozsądku.
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Czas na patriotyzm gospodarczy

Ziarnko do ziarnka i będzie
Nowych motorów wzrostu Polski dobrze poszukać w szkołach, a zamiast śnić o
do poznańskiego pozytywizmu — tak można zbudować Polskę 4.0
Marcel
Zatoński
m.zatonski@pb.pl  22-333-98-15

Nim spełniło się marzenie o polskiej Nokii,
oryginalna Nokia zdążyła przeżyć rozkwit,
zmierzch i sprzedać kluczowe nogi biznesowe zagranicznym inwestorom. W dynamicznie zmieniającej się globalnej gospodarce ten, kto nie biegnie do przodu,
zostaje daleko w tyle — przy cyferkach 1.0
czy 2.0, podczas gdy teraz w modzie jest
mówienie o gospodarce 4.0. O tym, co polskie państwo i prywatny biznes, a przede
wszystkim sami Polacy mogą zrobić, by
zbudować Polskę 4.0, oraz o potencjalnych motorach jej wzrostu dyskutowano
podczas drugiej debaty w ramach 8. edycji
cyklu „Czas na patriotyzm gospodarczy”.
— Mówimy o innowacjach i pracujemy
nad nimi, bo wszyscy zdają sobie sprawę,
że kończy nam się łatwy dostęp do mądrej
i jednocześnie niedrogiej siły roboczej.
W tych warunkach część przedsiębiorców śpi spokojnie, bo mają teraz dobre
wyniki albo działają w niszach i nie boją
się specjalnie konkurencji. Inni natomiast
budzą się rano z lękiem, że przyjdzie ktoś
z nowym pomysłem i wywróci do góry nogami ich biznes, dlatego sami wcześniej
chcą znaleźć ten nowy pomysł. Tak było
już w usługach czy bankach, a teraz takie
myślenie jest coraz częstsze w firmach produkcyjnych — mówił Piotr Łuba, partner
zarządzający działem doradztwa biznesowego PwC Polska.

Kreacja polskiej marki
W awangardzie technologicznej rewolucji są potężne, działające w globalnej skali
i rozpoznawalne na całym świecie koncerny, które agresywnie inwestują w innowacje i szukają perełek wśród start-upów.
Z rozpoznawalnością Polski i polskich firm
dobrze nie jest, ale Marek Piechocki, twórca, prezes i główny akcjonariusz odzieżowej grupy LPP, jest zdania, że „nie jest też
znowu tak źle”.
— My sami jesteśmy w 20 krajach,
w Europie Środkowej i Zachodniej, na
Bliskim Wschodzie, będziemy w Izraelu,
mamy sklep na głównej ulicy handlowej
w Londynie. Wydaje mi się, że w Polsce
nie docenia się tego, co już mamy — mówił
Marek Piechocki.
Przedsiębiorca podkreślał, że branża
handlowa — podobnie jak inne branże
— przechodzi teraz kompletną rewolucję.
— Biznes zmienia się tak, jak nie zmieniał się od dekad, sprzedaż przenosi się
ze sklepów stacjonarnych do internetu
i trzeba w to bardzo dużo inwestować, bo
inaczej zniknie się z rynku. U nas pracuje
już 400 informatyków, a potrzebujemy
kolejnych 500 — mówił Marek Piechocki.
Adam Góral, prezes i twórca Asseco,
przyznawał, że Polskie czy nawet europejskie firmy na tle amerykańskich odpowiedników są maluchami.
— Ten IBM, o którym ciągle się mówi,
że jest stary i mało dynamiczny, wypracowuje 12 mld USD zysku, u nas niezwykle
trudne jest stworzenie firmy, która zarabia
100 mln. Możemy natomiast stworzyć porównywalny system wsparcia firm i przedsiębiorczości, finansowania start-upów,
w czym spora jest rola państwa, a także
jako ludzie po prostu wierzyć, że można

pokonać bariery i rosnąć także w skali
międzynarodowej — mówił Adam Góral.

Potrzeba matką innowacji
Wywołane do tablicy państwo, a konkretnie jego przedstawiciele obecni na debacie, chce być aktywne w tworzeniu gospodarki 4.0, ale z drugiej strony nie chce
prowadzić przedsiębiorców za rączkę.
— Na studiach w Indiach obserwowałem
kobiety na placu budowy, noszące cegły na
głowach — tam nie wprowadzono innowacji w postaci taczki, bo się to po prostu nie
opłacało. My też nie wymusimy na firmach
innowacyjności, uczyni to brak rąk do pracy — mówił Marcin Piasecki, wiceprezes
Polskiego Funduszu Rozwoju (PFR).
PFR ma miliony do zainwestowania
w start-upy i firmy na wczesnym etapie
rozwoju, ale zamierza oddać podejmowanie decyzji inwestycyjnych menedżerom
z rynku.
— Myśląc o innowacjach, trzeba patrzeć
na całą gospodarkę, nie tylko na start-upy.
My widzimy siebie jako kogoś, kto oliwi

WYKORZYSTAĆ
POTENCJAŁ:
Zamiast marzyć
o lepszym jutrze, już
dziś można budować
polską gospodarkę
4.0 przy pomocy
tego, co mamy: ludzi,
firm i państwowych
instrumentów
wsparcia. Uczestnicy
debaty z cyklu
„Czas na patriotyzm
gospodarczy”
recepty mają różne,
ale zgadzają się, że
warto inwestować
w ludzi, a innowacje
same przyjdą.
[FOT. WM]

pas transmisyjny gospodarki, usprawnia
jej funkcjonowanie i daje impuls do rozwoju. Uważamy, że warto koncentrować się
na konkretnych obszarach, takich jak np.
elektromobilność. Spotkaliśmy się z firmami z całego łańcucha wartości w tej branży i w ten sposób narodziła się inicjatywa
polskiego autobusu elektrycznego. To nie
państwo ma mieć pomysły, to biznes je
ma, a my je znajdujemy i wspieramy — mówił Marcin Piasecki.
Tymczasem Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora departamentu innowacji i rozwoju w Ministerstwie Nauki
i Szkolnictwa Wyższego, zachęcał od wąskiego spojrzenia na gospodarkę i wybierania kilku sektorów, które warto wspierać.
— Nie ma gwarancji, że nie zdarzy się
coś, co ten sektor wywróci, nie wejdzie
w życie innowacja, która kompletnie zmieni reguły gry. Dlatego my odchodzimy od
instrumentów wsparcia sektorowego na
rzecz wspierania interdyscyplinarnego
ludzi z pomysłami, którzy odpowiadają
na konkretne wyzwania społeczne i pro-

blemy współczesnego świata — mówił
Mateusz Gaczyński.
Adam Góral stwierdził, że celem państwa w ogóle nie powinno być wspieranie
innowacji, przynajmniej nie dla samych innowacji.
— Wolałbym, żeby te pieniądze szły na ludzi, którzy udowodnili, że rozumieją biznes.
Wspierać trzeba bardzo dobre firmy, które
godnie opłacają ludzi i inwestują w przyszłość. Mnie trochę martwi, że państwo tak
rozdaje fundusze i chce pomóc każdemu
z pomysłem. To w istocie zabija przedsiębiorczość — ja troszczyłem się o to, czy ktoś
kupi mój produkt, czy utrzymam firmę, czy
ludzie dostaną pensję. Gdy patrzę na zespoły
start-upowe, widzę często ludzi, dla których
najważniejsze jest to, czy znajdą kolejnego
dawcę finansowania. To nie jest przedsiębiorczość, to jest udawanie — mówił Adam Góral.

Klucz do potęgi
Pieniądze szczęścia nie dają i nie dadzą też
nowoczesnej gospodarki — przynajmniej
nie same w sobie.

PULS BIZNESU, 29 LISTOPADA 2017

gospodarka
wielkości, warto wrócić

Nie mamy nowego Apple'a czy Microsoftu, ale
chyba zbyt wiele od siebie oczekujemy. Mamy
Asseco, LPP, CCC czy Nowy Styl, silne marki, które są
ambasadorami przemian w Polsce. Nie stworzymy
tak wielkich koncernów i nie do tego powinniśmy
dążyć — powinniśmy stworzyć system wspierania
innowacji, który zapewni Polakom godne miejsce w
światowej gospodarce.
Adam Góral, prezes i twórca Asseco

W Polsce jest dużo małych i średnich firm
w sektorze B2B, które radzą sobie bardzo
dobrze z ekspansją zagraniczną, przede wszystkim
w krajach regionu. Dlatego jestem optymistą,
jeśli chodzi o przyszłość. Nie zbudujemy czegoś tak
spektakularnego jak Amazon, ale polskie firmy już
radzą sobie z wyzwaniami gospodarki 4.0.
Maciej Kropidłowski, wiceprezes Citi Handlowego

Cyfryzacja gospodarki pozwala nam tworzyć
produkty takie, jakie mają globalne firmy.
Problemem nie jest brak wiedzy, system podatkowy
czy brak kapitału, bo kapitał zawsze można ściągnąć
z zagranicy. Polacy muszą jednak udowodnić,
że są w stanie skalować biznes w perspektywie
globalnej — i akceptować wyższe ryzyko biznesowe
przy takich projektach.
Piotr Łuba, partner zarządzający działem
doradztwa biznesowego PwC Polska

Polska nauka, która jest fundamentem
rozwoju innowacyjności, nie jest oszałamiająco
dobra, ale nie jesteśmy też zaściankiem i na
szczęście dobrze wypadamy w naukach ścisłych.
Brakuje modelu transferu wiedzy z uczelni
na rynek, ale zmienia się to na lepsze, co wymuszają
sami studenci, wybierający uczelnie, które dają
konkretne kompetencje.
Mateusz Gaczyński, zastępca dyrektora departamentu innowacji
i rozwoju w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego

— Mamy w Polsce bardzo zdolnych
ludzi, wykształconych technicznie. Nie
muszę szukać informatyków w Indiach,
bo mam ich tutaj. I to takich ludzi, mądrych, kreatywnych, należy wspierać, to
know-how będzie fundamentem nowoczesnej gospodarki. Nie ma znaczenia,
ilu krawców i ile szwaczek zatrudniam
w Polsce, bo materiał i szwy nie stanowią o wartości produktu LPP, największą wartością jest wartość dodana, która
pochodzi właśnie stąd. Dlatego nie podniecajmy się kolejną montownią, tylko
inwestujmy w ludzi, powróćmy do poznańskiego pozytywizmu, doceniajmy
przedsiębiorców i wspierajmy ich — mówił Marek Piechocki.
Maciej Kropidłowski, wiceprezes
banku Citi Handlowy, powiedział, że
największą wartością Polski jest kapitał ludzki — i należy inaczej podejść do
jego kształcenia.
— Polacy muszą być elastyczni, zdolni do adaptacji, a nie wykształceni tylko
w swoich wąskich dziedzinach. Na biz-

nesie też spoczywa odpowiedzialność
za pokierowanie edukacji na właściwe
tory, musi współpracować blisko z uczelniami i w to inwestować. My np. współpracujemy z Akademią Koźmińskiego,
która przygotowuje ludzi pod naszym
kątem, bo wymagamy kompetencji, których po prostu na rynku nie ma — mówił
Maciej Kropidłowski.
Mateusz Gaczyński przyznał, że
współpraca na linii nauka — biznes rzeczywiście nie układa się najlepiej.
— Rzeczywiście było tak, że przedsiębiorca przychodził na uczelnię z pomysłem i odchodził z kwitkiem, bo uczelnia
wszystko wiedziała lepiej. Na szczęście
to się zmienia, szkoły widzą korzyści
z bezpośredniej współpracy, zmusza
ich też do tego rzeczywistość. Młodzi
ludzie nie idą już na studia po to, by
przedłużyć młodość, tylko traktują to
jak inwestycję w dalsze życie. A w takich warunkach uczelnia musi im zaoferować coś przydatnego — mówił Mateusz
Gaczyński. © Ⓟ

Innowacje w gospodarce nie pojawiają się
dlatego, że chcemy innowacji, tylko dlatego,
że ich wprowadzanie się opłaca. Państwo
wspiera start-upy czy firmy z problemami, ale
przede wszystkim koncentrujemy fundusze na
perspektywicznych branżach i dajemy też impuls
do rozwoju świetnie rozwijającym się firmom,
którym przyda się dodatkowy kapitał i państwowe
uwiarygodnienie, takim jak WB Electronics.
Marcin Piasecki, wiceprezes Polskiego Funduszu Rozwoju

Nie potrzebujemy górnolotnych strategii
i silnego państwowego wsparcia, wystarczy
nam życzliwa atmosfera. W biznesie wygrywa się
teraz wartością dodaną, wiedzą. Nie cieszmy się
więc z miejsc pracy w montowniach, bo łatwo je
przenieść. Ludzi z wiedzą się tak łatwo nie przeniesie
i to w nich warto inwestować.
Marek Piechocki, prezes i twórca LPP
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Postawmy
na edukację
KONRAD KĄKOLEWSKI
prezes GetBacku

P

olski rynek kapitałowy znalazł
się w takim miejscu, w którym
potrzebuje silnego impulsu
edukacyjnego. Przez ostatnie lata
atmosfera wokół giełdy nie była
najlepsza. Nie można jej porównywać
z latami 90. czy późniejszym okresem,
zwłaszcza wielkich prywatyzacji,
w ramach których debiutowały
np. PKO BP i PZU. Dopiero od
jakiegoś czasu widać, że wraz
z poprawą koniunktury odbiór rynku
kapitałowego się polepsza. Służą
temu działania rządu, jednak nadal
potrzeba sporo pracy.

Uważam, że niezbędna jest
właściwa edukacja obywateli,
aby mogli świadomie i bezpiecznie
lokować oszczędności — zarówno
w instrumenty dłużne, jak i akcyjne.
Nie można też zapomnieć o dużej
odpowiedzialności, jaka ciąży na
emitentach. Spółki muszą „dowozić”

REKLAMA

wyniki i wywiązywać się ze złożonych
obietnic. Niestety, niesolidni emitenci
obligacji czy akcji działają bardzo
destrukcyjnie na rynek, zrażając
inwestorów nie tylko do siebie,
ale do całej giełdy. GetBack jest
organizacją stworzoną dla inwestorów
— zapowiadanie i realizowanie jak
najlepszych wyników jest dla nas
bardzo ważne. Nad tym pracujemy
każdego dnia.

rynek GPW, podjęliśmy też
działania edukacyjne skierowane
do inwestorów. Bardzo nas ucieszyła
liczba inwestorów indywidualnych,
którzy wzięli udział w naszym
IPO, dlatego specjalnie dla nich
realizujemy projekt edukacyjny
„Początkujący Inwestor”.
Zainteresowanie programem
jest ogromne, co świadczy
o zapotrzebowaniu na takie działania.

Kolejnym krokiem jest budowa
świadomości. Podczas debaty
bardzo ucieszyły mnie zapowiedzi
Ministerstwa Finansów, że
prowadzone są prace nad
wdrożeniem przedmiotu „edukacja
finansowa” do szkół. GetBack
w minionym roku szkolnym już
przeprowadził zajęcia z zakresu
szeroko rozumianej edukacji
finansowej dla dzieci z 1,5 tys.
placówek. Wchodząc na główny

Jako emitenci musimy wziąć
odpowiedzialność za rozwój i edukację
na rynku kapitałowym. Dostarczy
nam przecież kapitał na dalszy
rozwój — dlatego należy wziąć
odpowiedzialność za jego kondycję.
Nie czekajmy tylko na to, co zrobi
rząd czy inne instytucje, ale sami
działajmy na rzecz popularyzacji
inwestowania. W GetBacku nigdy nie
zapomnimy o inwestorach i zawsze
będziemy działali na ich rzecz.

28000
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Napędem gospodarki 4.0
wyedukowani specjaliści
PIOTR KOSNO
dyrektor Departamentu Klientów Strategicznych w Citi Handlowym

T

o dobry moment dla Polski. Jeszcze
do niedawna dużo mówiło się
o tym, że polskim przedsiębiorcom
brakuje śmiałości do wychodzenia na
międzynarodowe rynki. Obecnie to się
zmienia — jesteśmy świadkami skutecznych debiutów polskich marek za granicą.
Takim przykładem jest, Maspex, tegoroczny laureat konkursu Emerging Market
Champions, którego produkty trafiają do
odbiorców w 50 krajach. Dzięki konsekwentnie realizowanej strategii wyławiania
i przejmowania zagranicznych podmiotów
dziś to jeden z największych koncernów
spożywczych w tej części Europy. Cieszy,
że takich modeli biznesowych jest więcej
— wśród nich można wymienić choćby
Polpharmę, Fakro czy Asseco. Choć mamy
tu do czynienia z różnymi branżami, to
wspólnym mianownikiem pozostaje tempo rozwoju i międzynarodowe ambicje.
To ważne paliwo w kontekście transformacji modeli biznesowych, której dzisiaj
jesteśmy świadkami. Technologie skracają

REKLAMA

dystans; automatyzacja przynosi jeszcze
wyższą efektywność, środowisko regulacyjne na nowo pisze reguły wolnego handlu czy przepływu informacji. Wszystko to
sprawia, że stajemy do zupełnie nowego
wyścigu, bo wyścigu w gospodarce 4.0.
Patrząc na polski system bankowości, który w Europie wskazywany jest jako jeden
z najbardziej innowacyjnych, mam poczucie, że mamy duży potencjał do tego, by
powalczyć o pozycję lidera także w innych
branżach. Już obecnie przemysł kreatywny
generuje ponad 4 proc. polskiego PKB.
To dobry start. A co zrobić, by zyskać tytuł
lidera tej konkurencji?
W tej grze o przyszłość niezmiennie kluczowi
pozostawać będą profesjonalni i wyedukowani eksperci. Technologie cyfrowe,
fintechy, robotyka czy nanotechnologia
to pewnego rodzaju nisze, które przy relatywnie niskich kosztach mogą przełożyć
się na ogromny sukces komercyjny. Ich
rozwój napędzany jest zwykle w ten sam
sposób — siłą kreatywnej myśli. Dlatego tak

ważna w tym kontekście pozostaje edukacja. Szukając formuły, która wyposaży
zespoły w optymalne kompetencje, adekwatne do najnowszych trendów w gospodarce 4.0., warto zwrócić się ku współpracy środowisk akademickich z biznesem.
Citi w Polsce ma na swoim koncie projekty
edukacyjne z jedną z czołowych uczelni
w kraju — wspólnie z Akademią Leona
Koźmińskiego prowadzi specjalistyczne
studia dla ekspertów z zakresu przeciwdziałania praniu pieniędzy (AML) oparte
na najnowszych case’ach i praktyce
naszych pracowników, którzy sprawdzają
się w roli wykładowców.
Wierzymy, że przewagi konkurencyjne
polskiej gospodarki na nadchodzące
dekady leżą w rękach specjalistów, których
wykształcimy. Musimy nauczyć naszych absolwentów otwartości na nowe oraz umiejętności szybkiej adaptacji do nowych wyzwań.
Tylko one pozwalają odnaleźć się z sukcesem we współczesnej dynamice zmian.

28000

XXII

PULS BIZNESU, 29 LISTOPADA 2017

Czas na patriotyzm gospodarczy
KOMENTARZ PARTNERA

Edukacja zwiększy
liczbę inwestorów
MICHAŁ STĘPNIEWSKI
członek zarządu KDPW i KDPW CCP

W

każdej dziedzinie życia
społecznego i zawodowego
kluczem do sukcesu jest
zrozumienie otoczenia, w którym się
funkcjonuje. Rynek kapitałowy to skrzyżowanie wielu dyscyplin, na którym
sukces odnosi ten, kto jest najlepiej
przygotowany pod względem zarówno
merytorycznym, jak również emocjonalnym.
Duża wiedza nie zawsze go gwarantuje.
To czynnik ważny, bardzo ważny, ale
niejedyny. Równie istotna jest odporność na stres, umiejętność godzenia się
z porażką i przyjmowania sukcesu, który
na rynku kapitałowym oceniany jest
w dłuższej perspektywie. Dlatego początkowa euforia, pierwsze zyski niekoniecznie muszą oznaczać wygraną na koniec.
To trzeba zrozumieć. Dobry inwestor,
mądry inwestor to taki, który nie tylko
zarobił, ale też stracił i umiał wyciągnąć
z tego właściwe wnioski.

Dla dalszego dynamicznego rozwoju
rynku kapitałowego w Polsce niezbędni
są świadomi inwestorzy indywidualni.
Obok instytucji finansowych — krajowych i zagranicznych — to jeden z filarów
tego rynku. Dlatego już od najwcześniejszych lat — na poziomie szkoły średniej
— młodzi Polacy powinni mieć dostęp do
rzetelnej informacji na temat zasad działania rynków finansowych. Ważne jest,
aby młodzież angażowała się w projekty
i przedsięwzięcia, które pozwalają „na
sucho” poznać reguły funkcjonowania
rynku, zasady inwestowania i poruszania
się w gąszczu rynkowych informacji.
Ważne jest oswojenie ich z ryzykiem
i konsekwencjami bycia inwestorem,
a także pokazanie przyszłym konsumentom i aktywnym uczestnikom życia
gospodarczego, że pieniądze z oszczędności inwestowane w różnego rodzaju
przedsięwzięcia przynoszą większą stopę
zwrotu niż te, które nie pracują.

To m.in. z tych powodów Krajowy
Depozyt od lat aktywnie włącza się
w projekty edukacyjne realizowane
na rynku kapitałowym, dzięki którym
tysiące młodych ludzi miało okazję wziąć
udział w grach giełdowych, szkoleniach
i programach rozwijających ich umiejętności jako inwestorów.
Dopiero dysponując odpowiednią wiedzą
i doświadczeniem, a także wolnymi
zasobami finansowymi, można myśleć
o inwestycjach w start-upy jako sposobie
dywersyfikacji portfela. Chociaż potencjalnie mogą przynieść znacznie wyższą
stopę zwrotu niż tradycje instrumenty,
są obciążone odpowiednio wyższym
ryzykiem — dlatego nie powinno się
w nie angażować bieżących funduszy.
Wytrawny inwestor, który odebrał
solidne przygotowanie i nabył już
doświadczeń na rynkach finansowych,
jest w stanie oszacować, na jaki poziom
ryzyka może sobie pozwolić.
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Już dziś tworzymy kolej 4.0
KRZYSZTOF MAMIŃSKI
prezes PKP

M

ówiąc o czwartej rewolucji
przemysłowej, nie możemy
pomijać kolei, która jest
ważnym ogniwem gospodarki,
mającym bardzo istotny wpływ na
inne sektory. Postęp technologiczny,
cyfryzacja, nowoczesne metody
zarządzania procesami są wysoko na
liście priorytetów wszystkich spółek
tworzących Grupę PKP.

Przykładów nowoczesnych rozwiązań
jest wiele. Realizujemy projekt
dotyczący automatyzacji zarządzania
instalacjami i urządzeniami na
dworcach kolejowych. Miejsce na nowe
technologie widzimy także w obszarze
budowlanym. Na niektórtch stacjach
tworzymy tzw. innowacyjne dworce
systemowe. To formuła realizacji
inwestycji, zgodnie z którą w miejscu
dotychczasowych niefunkcjonalnych
i niszczejących dworców powstają
nowe, modułowe obiekty, dostosowane
do rzeczywistych potrzeb pasażerów
i lokalnych społeczności. Są one
ponadto wyposażane w nowatorskie
i ekologiczne rozwiązania. Budowa
dworców systemowych jest częścią
dużego programu inwestycji

dworcowych, w ramach którego
w całym kraju przebudujemy około
200 obiektów.
Najbardziej rozpoznawalnym symbolem
kolei jest tabor: pociągi, lokomotywy
i inne pojazdy specjalistyczne.
Stąd też dla przemysłu kolejowego tak
istotnym projektem, który znalazł się
w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego
Rozwoju, jest Luxtorpeda 2.0.
Dzięki niemu krajowy przemysł
i kooperujące z nim podmioty będą mogły
nie tylko zaspokoić potrzeby polskiego
rynku transportowego, ale także umocnić
swoją pozycję w obszarze eksportu.
Kluczową kwestią jest zaprojektowanie
i zbudowanie innowacyjnego taboru,
który będzie wyprzedzał bieżące
potrzeby przewoźników.
Dla Grupy PKP ważnym aspektem
jest też zwiększenie atrakcyjności
inwestycyjnej obszaru Polski
Wschodniej, który z wielu powodów
może stanowić dobrą przestrzeń do
zagospodarowania. Aby to zrobić,
aktywnie korzystamy z pieniędzy
unijnych. PKP posiadają także tereny
mogące stanowić dogodne miejsca do

inwestycji w wielkie centra logistyczne.
Już niebawem rozpoczniemy
poszukiwania inwestorów zarówno
w Polsce, jak i za granicą.
Mamy nadzieję, że dzięki dobremu
skomunikowaniu oraz atrakcyjności
terenów wkrótce powstanie w naszym
kraju wielkie centrum logistyczne,
które zbliży Polskę do roli logistycznego
huba Europy Środkowej.
Rozwój nowoczesnych technologii
nie jest możliwy bez człowieka.
Wierzę, że wielką szansą są dla nas
kompetentne kadry — polscy studenci,
młodzi inżynierowie i informatycy.
Nasze spółki współpracują z NCBR.
Na projekty badawcze NCBR oraz PKP
PLK zostanie przeznaczone 50 mln zł.
Celem jest wzrost innowacyjności
i konkurencyjności transportu
kolejowego, szczególnie wzrost
znaczenia działalności badawczorozwojowej w obszarach infrastruktury
kolejowej, poprawy efektywności
eksploatacji i zarządzania oraz
zmniejszenie negatywnego wpływu
kolei na otoczenie zewnętrzne.
Już dziś tworzymy kolej 4.0.
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Czas na patriotyzm gospodarczy

Polski biznes z cyfro
Jakie zmiany w cyfryzacji
produkcji, modelach zarządzania,
mentalności decydentów wymusi
przemysł 4.0? Grunt, żeby polskie
firmy się do nich przekonały
Mirosław
Konkel
m.konkel@pb.pl  22-333-98-55

Pierwszą rewolucję przemysłową najłatwiej streścić słowami: „Para — buch! Koła
— w ruch!”. Symbolem drugiej była umożliwiająca masową produkcję taśma w fabryce
Forda. Trzecia przyszła wraz z komputerami
i automatyzacją. Obecny przewrót, określany jako industry 4.0, to działające w sieciach
urządzenia, roboty z podwyższonym IQ,
sztuczna inteligencja. Wszystkie te innowacje, łączące świat ludzi i maszyn, zmieniają
nie tylko produkcję, ale całą gospodarkę, nie
wyłączając rynku pracy.
Koncept przemysłu 4.0 sformułował niemiecki rząd w odpowiedzi na amerykańską
politykę reindustrializacji (powrót fabryk
z Indii i Chin do USA). Berlin zapowiada,
że do 2025 r. ta futurystyczna wizja stanie
się rzeczywistością. Czy to nie nazbyt optymistyczny scenariusz? Uczestników debaty
„PB”, zorganizowanej w ramach cyklu Czas
na patriotyzm gospodarczy, skoncentrowali się jednak na innych pytaniach. W jakim
stopniu przewalająca się przez świat czwarta rewolucja przemysłowa zmienia polskie
firmy? Na jakim etapie cyfrowej i mentalnej
transformacji jesteśmy? Co państwo i prywatny biznes mogą zrobić, aby być na bieżąco z najnowszymi tendencjami w IT?

Daleko za liderami
Mówienie o technologicznym zapóźnieniu
krajowych przedsiębiorstw nie jest przesadą. Dość wspomnieć, że na 10 tys. zatrudnionych w polskim przemyśle wytwórczym
przypadają tylko 22 roboty. Wypadamy
blado w porównaniu ze średnią europejską
i światową (odpowiednio 77 i 66 maszyn).
Wyprzedzają nas Słowacy i Czesi (88 i 82).
A od Niemców (292) i Japończyków i (261)
pod względem robotyzacji dzielą nas lata
świetlne. Jan Staniłko, zastępca dyrektora departamentu innowacji Ministerstwa
Rozwoju (MR), tłumaczył to m.in. zaszłościami z PRL i specyfiką naszego rynku po
1989 r.
— Gospodarki korzystają z najbardziej
dostępnych zasobów. W Polsce są nimi ludzie. Zachód od lat zmaga się z wysokimi
kosztami pracy, więc już dawno zwrócił się
w stronę automatyzacji, robotyzacji, cyfryzacji. Nie można jednak uogólniać — także u nas powstają fabryki, którym śmiało
można przyporządkować cyferki 4.0, lub
będące blisko tego standardu — stwierdził
Jan Staniłko.
Jego zdaniem, problemem nie jest dostęp
do technologii i finansowania. Państwo oferuje różne formy wsparcia nawet firmom
zatrudniającym 150 osób, jeśli tylko chcą się
digitalizować i modernizować. Prawdziwym
wyzwaniem jest natomiast wdrażanie kultury sprzyjającej zmianom. Nie chodzi tylko
o najnowsze modele zarządzania. Biznes
często korzysta z cudzej myśli technicznej,

zamiast rozwijać własną. Także wśród menedżerów państwowych spółek widać opór
przed nowym.
— Wiele polskich przedsiębiorstw nie
wytwarza produktu, tylko produkuje.
Oczekuje się od nich jakości, terminowości
i przystępnej ceny. Dopóki mogą to osiągać
bez innowacji, unikają ich. Technologii boją
się zwłaszcza małe firmy — argumentował
przedstawiciel MR.
Piotr Dytko, prezes KGHM Cuprum,
potwierdził, że największe bariery tkwią
w mentalności kadry kierowniczej.
Jego zdaniem, sektor MSP, którego najbardziej to dotyczy, powinien być zachęcany
do zmian 4.0. Szef badawczo-rozwojowego
ramienia miedziowego giganta z nadzieją patrzy na ustawy o innowacyjności. Zachwala
zwłaszcza zwiększenie do 100 proc. ulgi podatkowej na działalność B+R.
— Jeśli wychodzi jeden innowacyjny projekt na 10, to już jest duży sukces. Dlatego
konieczne jest współdzielenie ryzyka przez
państwo — powiedział Piotr Dytko.
Jan Staniłko dodał, że powinniśmy skopiować niemiecki model, w którym duże
koncerny, wsparte w działalności badawczo-rozwojowej przez państwo, później dzielą
się know-how z mniejszymi podmiotami.
To przykład patriotyzmu gospodarczego
w praktyce.

Kompleksy? Bez przesady!
Mariusz Golec, prezes Wieltonu, przyznał,
że choć jego firma korzysta z 20 robotów,
wciąż jest na etapie rewolucji 3.0. Pozycja
trzeciego producenta naczep, przyczep i zabudów samochodowych w Europie jednak
zobowiązuje. Spółka z Wielunia szykuje się
na duży krok w stronę przemysłu 4.0, który w jej przypadku będzie oznaczał pełną
integrację narzędzi teleinformatycznych.
Na marginesie: to częsta bolączka naszych
przedsiębiorstw — jeśli nawet dysponują
zaawansowanym sprzętem i oprogramowaniem, nie zawsze rozwiązania te są wystarczająco skomunikowane, by dało się
wykorzystać ich wszystkie możliwości.
Szef Wieltonu nie ma jednak kompleksów. Zwiedził wiele fabryk liderów swojej
branży w starej Unii i USA — tamte zakłady
w technologiach nie dorównują jego przedsiębiorstwu. Co mogłoby przyspieszyć wdrożenia IT w polskiej spółce?
— Gdzie nam się równać do gigantów
w rodzaju Orlenu i KGHM. Spółki z dłuższą historią mają większy kapitał na długofalowe inwestycje. My bardziej musimy
skupiać się na teraźniejszości — powiedział
Mariusz Golec.
Długi staż na rynku nie zawsze jest
atutem. Zwrócił na to uwagę dr Grzegorz
Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty,
której historia sięga 1927 r., gdy prezydent
Ignacy Mościcki postanowił zbudować
Państwową Fabrykę Związków Azotowych.
Niektóre instalacje chemicznego potentata
są tak stare jak całe przedsiębiorstwo, jest
więc pole do twórczych rozwiązań.
— Tradycja nie przeszkadza w otwieraniu się na technologie. Przeciwnie: wymu-

TERAZ
TECHNOLOGIE:
By konkurować
ze światowymi
potęgami, polska
gospodarka musi
przejść cyfrową
transformację.
Bez dzielenia ryzyka
inwestycyjnego
przez biznes
i państwo rewolucja
4.0 pozostanie
tylko piękną
wizją — zgodzili
się uczestnicy
debaty z cyklu
Czas na patriotyzm
gospodarczy,
zorganizowanej
przez „Puls Biznesu”.
[FOT. GK]

sza inwestycje i wdrożenia. Dlatego nawet
w starych instalacjach przemysłowych
wprowadziliśmy systemy predykcyjne
— narzędzia z dziedziny sztucznej inteligencji ostrzegają o awarii, która może nastąpić
za kilka minut. Ułatwia to zarządzanie zakładem — pomaga dbać o bezpieczeństwo
i kierować moce produkcyjne i ludzi tam,
gdzie ich najbardziej potrzeba — wyjaśnił
Grzegorz Kądzielawski.
Mirosław Gilarski, prezes spółki PKP
Telkol, na przykładzie kolei wytłumaczył
rolę państwa w cyfryzacji gospodarki.
Na początku transformacji ustrojowej gałąź
ta była traktowana po macoszemu, zakręcono jej kurek z pieniędzmi, co skutkowało
degradacją dworców, taboru i innych zasobów. W ostatnich latach karta się odwróciła.
Znów są fundusze, więc transport kolejowy
wraca na tory innowacji i rozwoju, nadrabia
stracony czas i zaległości wobec Zachodu.
— Stoimy przed historyczną szansą —
modernizacji, która przeniesie nas w XXI
wiek. Rozwijamy kolej dużych prędkości,

chcemy wdrożyć na dworcach system dynamicznej informacji pasażerskiej, w którym ludzki głos zastępuje syntezator mowy.
Dzięki analizie dużych zbiorów danych możemy wymieniać się informacjami z policją,
zarządcami autostrad i publicznego transportu, a także współpracować z samorządami w ramach projektów smart city — powiedział Mirosław Gilarski.

Inteligentne kadry
Są pieniądze na innowacje, państwo wspiera
biznes, centra badawczo-rozwojowe kwitną.
Co więc oprócz barier mentalnych hamuje
pociąg, który nazywamy przemysłem 4.0?
Zagrożeniem jest brak ludzi o odpowiednich kwalifikacjach. Grzegorz Kądzielawski
przytoczył analizy, według których dwie
trzecie dzisiejszych przedszkolaków będzie
pracowało w zawodach, których jeszcze nie
ma. Już teraz brakuje tysięcy inżynierów,
programistów, analityków zbiorów danych,
a także menedżerów z odwagą i wizją. To już
jednak temat na zupełnie inną debatę. © Ⓟ
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wym napędem
Nie stygmatyzujmy polskich
przedsiębiorstw.
Prawda, mamy duże zaległości
w stosunku do zachodnich spółek.
Kiedy jednak one zaczynały przygodę
z wolnym rynkiem, a kiedy my?
Jesteśmy dopiero na początku drogi.
Ważne, że państwo nie tylko mówi, że
wspiera firmy z pomysłami,
ale rzeczywiście to robi.
Mariusz Golec, prezes Wieltonu

Jeśli nie dziś, to kiedy?
Państwo włączyło innowacyjnym
firmom zielone światło. Mamy zasoby,
by skrócić technologiczny dystans
do krajów Zachodu. Przykładem
jest kolej dużych prędkości — dzięki
sztucznej inteligencji zwiększy się liczba
pociągów na polskich torach, będą
jeździły w mniejszych odległościach
od siebie i z minimalnym udziałem
czynnika ludzkiego.
Mirosław Gilarski, prezes PKP Telko

Rewolucja 4.0 to zarówno szansa,
jak i konieczność. Inteligentne
rolnictwo używa mniej nawozów lub
zupełnie innych. Moglibyśmy
obrażać się na rzeczywistość,
ale nie — wchodzimy w precyzyjne
nawożenie, badania gleby, doradztwo.
Wsparcie finansowe producentom
rolnym nie wystarczy, więc oferujemy
im możliwość przetestowania
niektórych rozwiązań.
dr Grzegorz Kądzielawski, wiceprezes Grupy Azoty

Im większe przedsiębiorstwo,
tym trudniej mu się przestawić
na tory innowacyjności. Przykład:
polskie korporacje wdrażają systemy IT
renomowanych światowych potęg,
a lekceważą równie dobre
i tańsze oprogramowanie krajowych
producentów, w tym start-upów.
Nawet nie chcą wypróbować
tych rozwiązań. To zaprzeczenie
patriotyzmu gospodarczego.

Dużo już się zmieniło,
nawet w mniejszych firmach,
dla których ryzyko inwestycyjne
jest największe. Bez ogromnych
dotacji często podmioty te
nie porywałyby się na wdrożenia.
Niezbędne jest też wsparcie centrów
badawczo-rozwojowych, start-upów,
a także programów doktoratów
wdrożeniowych. Te inwestycje
niechybnie się zwrócą.

Jan Staniłko
zastępca dyrektora departamentu innowacji
Ministerstwa Rozwoju

Piotr Dytko
prezes KGHM Cuprum
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Innowacje są dla nas
bardzo ważne
MARIUSZ GOLEC
prezes zarządu Wieltonu

J

edną z najważniejszych przewag
Polski, która trwale stanowi
o atrakcyjności naszego kraju pod
kątem inwestycyjnym, jest system
edukacji i stosunkowo łatwy dostęp
do wysoko wykwalifikowanej kadry
specjalistów. Rośnie także znaczenie
innowacyjności, co potwierdza
m.in. 39. pozycja naszego kraju
w tegorocznym globalnym Rankingu
Konkurencyjności Światowego
Forum Ekonomicznego. Według tego
samego rankingu wśród największych
ograniczeń hamujących rozwój
przemysłu 4.0 w Polsce wymienia się
m.in. przepisy podatkowe, nadmierny
fiskalizm, a także bariery prawa pracy.
Wyzwaniem jest więc konieczność
stworzenia jednolitych regulacji
oraz odpowiednich mechanizmów
finansowych, wspierających rozwój
przedsiębiorczości w zakresie
innowacyjności.

Jesteśmy świadomi ogromnego
potencjału w postaci systemu kształcenia
specjalistów i zaplecza edukacyjnego,
jakim dysponuje Polska. W tym celu
Grupa Wielton zacieśnia współpracę
z Politechniką Śląską. Uruchomiliśmy
na niej w ubiegłym roku specjalizację na
kierunku mechatronika, a jej studentom
udostępniamy m.in. infrastrukturę
badawczą i zapewniamy program
praktyk oraz stażów. Innowacje
są dla nas bardzo ważne, dlatego
w 2016 r. otworzyliśmy Centrum
Badawczo-Rozwojowe. Posiada ono
jedyną w Polsce, a drugą w Europie
stację do całopojazdowego badania
naczep. Widzimy także ogromny
potencjał we współpracy ze startupami. Są to firmy tworzone przez ludzi
bardzo kreatywnych, którzy poszukają
różnorodnych zastosowań dla swoich
pomysłów. Współpraca między nimi
a Wieltonem jest obopólnie korzystna.

Dzięki niej start-upy mogą testować
swoje pomysły, wprowadzać je w życie
i rozwijać. Dla nas natomiast są to
innowacyjne produkty, które wspierają
nas w codziennej pracy i wpływają na
rozwój naszej firmy. Jednym z efektów
współpracy ze start-upami było
opracowanie koncepcyjnego robota,
który dziś służy nam do transportowania
towarów po magazynie.
Przemysł 4.0 daje nam większą oszczędność czasu, który możemy wykorzystać
na usprawnienie procesów i efektywne zarządzanie portfelem zamówień.
Zyskany czas pozwala na pracę nad jakością oferowanych produktów i idealne
dopasowanie realizowanych zamówień
do potrzeb naszych klientów.
Dzięki temu obserwujemy rosnącą popularność produktów szytych na miarę,
a to pozwala nam budować unikatową
przewagę konkurencyjną.
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Postawę „nie da się” zmieniamy
na filozofię „potrafię i zrobię”
HENRYK BARANOWSKI
prezes PGE Polskiej Grupy Energetycznej

R

ewolucja 4.0 to przede wszystkim odpowiadanie na wyzwania
przyszłości, a te należy najpierw
precyzyjnie zdefiniować. W PGE myślimy dalekosiężnie i analizujemy otaczającą nas rzeczywistość rynkową, by na tej
podstawie wyciągać wnioski dotyczące
trendów w kolejnych latach.
Żeby sprostać tym wyzwaniom, musimy
zmieniać się już teraz. Zaczynamy więc od
zmiany postawy każdego z pracowników
grupy. Wykreślamy z naszego katalogu
zwrot „nie da się” i zastępujemy go zbiorem „potrafię i zrobię”. Dzisiejsza zmiana
postawy z biernej na aktywną to klucz
do jutrzejszego sukcesu. W tej drodze
do przyszłości, która z pewnością będzie
pełna zakrętów i nieoczekiwanych zwrotów akcji, prowadzić będą nas wartości
PRO, czyli partnerstwo, rozwój i odpowiedzialność. Są one kompasem wytyczającym kierunek, w którym podążamy,
by nie pogubić się w drodze do celu. To

constans, stała w zmieniającej się rzeczywistości biznesowej, a także gwarancja
„nieśmiertelności firmy” w świecie zmian
i nieustannie rosnącej konkurencji.
Zmiany dotyczą całego sektora energetycznego, który z kolei ma ogromny
wpływ na rozwój całej polskiej gospodarki.
Wkładamy gigantyczny wysiłek i ponosimy ogromne nakłady finansowe, by polska
gospodarka mogła się stabilnie rozwijać
w warunkach bezwzględnego poczucia
bezpieczeństwa energetycznego. W tym
celu inwestujemy w nowe moce wytwórcze, a nasze flagowe inwestycje — nowe
bloki energetyczne w Opolu i Turowie
— rosną i pokonują kolejne etapy budowy.
Inwestujemy także w bezpieczeństwo
dostaw, dlatego w strategii biznesowej
zawarliśmy ambitny cel, by w perspektywie
2020 r. zredukować przerwy w dostawach
energii elektrycznej oraz ograniczyć
częstość przerw na odbiorcę o 56 proc.

w obu przypadkach. Aby osiągnąć ten cel,
zainwestujemy w segmencie dystrybucji
około 8 mld zł. PGE prowadzi również sukcesywnie proces modernizacji aktywów,
by były wydajniejsze i bardziej przyjazne
środowisku. Na przestrzeni ostatnich 25 lat
sektor energetyczny dokonał w tym zakresie skoku technologicznego — jeszcze
w 1990 r. energetyka odpowiadała za 40
proc. emisji. Dziś jest to zaledwie 10 proc.
Stawiamy na innowacyjność, która jest
jednym z filarów strategii biznesowej PGE.
To nie jest pusty frazes, ale wizja i misja,
które wiemy, jak zrealizować. Mamy
niezbędne kompetencje, a także kapitał.
Na obszar badań, rozwoju i innowacji do
2020 r. przeznaczymy łącznie 400 mln zł,
z czego połowa to własne pieniądze,
a połowa — pozyskane w ramach finansowania zewnętrznego. Chcemy, by współpraca ze start-upami i innowacyjność wpisane były w DNA naszej firmy, i jesteśmy
na dobrej drodze, by ten cel osiągnąć.
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