
Nr 4 | 10.06.2021 nowyswiat24.com.pl

Dobre, bo polskie
Wiesława Dróżdż

Pandemia COVID-19 boleśnie dotknęła nie tyl-
ko zdrowia Polaków, ale i polską gospodarkę. 
W tym trudnym dla wszystkich czasie ważne 
stają się zachowania konsumentów reali-
zujące ideę patriotyzmu konsumenckiego. 
Jednak, wybory konsumentów nie zawsze są 
świadome. Z dr hab. Iwoną Przychocką, pro-
fesorem nadzwyczajnym Katedry Ekonomii i 
Zarządzania Wydziału Zarządzania i Logisty-
ki Uczelni Techniczno-Handlowej im. Heleny 
Chodkowskiej, rozmawia Wiesława Dróżdż 

Jak rozumieć patriotyzm konsumencki?
Jako poczucie odpowiedzialności za rozwój polskiej gospo-
darki, które przekłada się na wielopłaszczyznowe działania, 
w tym skłonność konsumentów do nabywania rodzimych 
produktów. 

Czy to jest nowy trend?
Zjawisko patriotyzmu konsumenckiego było obserwowane 
np. w Japonii w latach 50 – 60-tych oraz w Stanach Zjedno-
czonych w latach 80-tych, w okresie prezydentury Ronalda 
Reagana. Władze Japonii i Stanów Zjednoczonych apelowały 
do swoich obywateli, aby nabywać produkty, odpowiednio, 
made in Japan i made in USA, mimo że czasami były droższe 
i gorszej jakości niż produkty zagraniczne. Ten apel spotkał 
się z pozytywną reakcją społeczeństw, co oznaczało wspiera-
nie własnej gospodarki. Współcześnie w Polsce spotykamy 
się także z próbami umieszczenia na opakowaniu znaku to-
warowego „Dobre, bo polskie” czy „Produkt Polski” co w pew-
nym stopniu wpływa na dokonywanie wyboru produktu, jed-
nak głównie przez osoby pomiędzy 40 a 55 rokiem życia. 

Czy takie postawy konsumentów są powszechne, z jaką 
tendencją mamy współcześnie do czynienia?
Badania pokazują, że pandemia przyczyniła się do zwięk-
szenia patriotyzmu konsumenckiego Polaków. Dotyczy to 
przede wszystkim produktów żywnościowych, ale także in-
nych dóbr. Z badań wynika, że ok. 60% konsumentów chęt-
niej wybiera produkty krajowe, a ponad połowa Polaków 
była skłonna kupować produkty krajowe, mimo że były one 
droższe od zagranicznych. Ważnym argumentem do zapa-
miętania korzyści płynących z zakupów polskich towarów 
powinien stać się fakt, że każdy złoty wydany na produkt 

polski pozostaje w naszym kraju. Natomiast z każdego zło-
tego wydanego na produkt zagraniczny, w kraju pozostaje 
już tylko 25 groszy. Analizując wyniki badań zachowań kon-
sumenckich pokolenia X (40 – 55 lat), Y (25-39), Z (18 – 25), 
widzimy także, że najwyższy poziom patriotyzmu konsu-
menckiego utrzymuje się w pokoleniu X, ze wskazaniem na 
kobiety. Tak więc staje się jasnym, na której grupie wiekowej 
powinniśmy się skupić, aby rozbudzić w niej patriotyzm 
konsumencki. Natomiast w grupie emerytów, rencistów 
głównym czynnikiem decydującym o zakupie produktu 
może być cena.

Czego potrzebujemy, aby uruchomić i wzmocnić postawy 
patriotyzmu konsumenckiego?
Niewątpliwie potrzebujemy stworzenia mody na patriotyzm 
konsumencki przez duże „M” tak, aby dotrzeć do szerszej 
grupy docelowej, w tym młodych Polek i Polaków. Myślę, 
że swoją rolę powinna także odegrać edukacja. W ramach 
nauczania przedsiębiorczości w szkołach należałoby silniej 
artykułować znaczenie, jakie dla lokalnych społeczności i ca-
łej gospodarki ma wspieranie polskich producentów. Tego 
wsparcia dokonujemy bowiem za każdym razem, gdy wkła-
damy do koszyka polską żywność i inne produkty codzien-
nego użytku. Nie wspomnę o dobrach luksusowych.

Jak Polacy sprawdzają pochodzenie kupowanych produk-
tów i czy te metody są trafne?
Największą trudność sprawia nam zdefiniowanie czy pro-
dukt, który zamierzamy kupić, jest polskim produktem. Nie-
które z towarów mają oznaczenie „Produkt Polski” i nasze 
barwy narodowe lub np. znak „Teraz Polska”. Warto wiedzieć, 
że trzy pierwsze cyfry kodu kreskowego „590” oznaczają tyl-
ko tyle, że firma jest zarejestrowana w Polsce. Najskutecz-
niejszą metodą potwierdzenia, czy firma ma polski kapitał, 
jest sprawdzenie jej w Internecie. Można przyjąć, że więk-
szość tak zwanych firm rodzinnych są to firmy z polskim 
kapitałem, a ich produkty są produktami polskimi. Należy 
jednak pamiętać, że znane od dziesięcioleci firmy polskie, 
nie muszą już obecnie mieć wyłącznie kapitału polskiego.

Co jeszcze należy zrobić, aby podnieść poziom świadomo-
ści Polaków?
Należy jak najwięcej o tym mówić.

Iwona Małgorzata Przychocka (ur. 1972) – polska ekonomistka, 
dr hab., profesor nadzwyczajny Katedry Ekonomii i Zarządzania 
Wydziału Zarządzania i Logistyki Uczelni Techniczno-Handlowej 
im. Heleny Chodkowskiej w Warszawie.

Czy polski system 
ratownictwa 

medycznego działa?

Adrian Dąbek

Kilkanaście dni temu, w sobo-
tę 15 maja, w Polsce przestał 
działać system ratownictwa 
medycznego. Numer alarmowy 
funkcjonował, ale dyspozyto-
rzy musieli notować zgłoszenia 
w dokumentacji papierowej, 
a następnie przekazywać je ze-
społom telefonicznie lub przez 
radio. Dzień później Minister-
stwo Spraw Wewnętrznych 
i Administracji poinformowało, 
że „awaria systemu ratownic-
twa medycznego została usu-
nięta”. Jednak czy na pewno?

Minęły dwa lata od upań-
stwowienia ratownictwa 
medycznego. Zgodnie z no-
welizacją ustawy o Państwo-
wym Ratownictwie Medycz-
nym, od 1 kwietnia 2019 r. 
Narodowy Fundusz Zdrowia 
mógł podpisać umowę tylko 
z samodzielnym publicznym 
zakładem opieki zdrowot-
nej, jednostką budżetową 
lub spółką kapitałową z co 
najmniej większościowym 
udziałem Skarbu Państwa. 

Firmy prywatne przestały 
więc działać. Przeciwko tej 
zmianie protestowała znacz-
na część lekarzy związanych 
z ratownictwem.

„Wejście na rynek pry-
watnego pogotowia, przede 
wszystkim Falcka, duńskie-
go giganta, który działa na 
wielu rynkach europejskich, 
wymusiło poprawę jakości 
w państwowych karetkach. 
Żeby być konkurencyjnym dla 
Duńczyków, polskie podmioty 
również musiały inwestować 
w nowoczesny sprzęt, dbać 
o wyszkolenie ratowników 
i zatrudniać lekarzy ze specja-
lizacją z medycyny ratunkowej. 
To wszystko odbywało się z ko-
rzyścią dla pacjenta” – mówił 
wtedy w rozmowie z Rzeczpo-
spolitą anestezjolog, od 20 lat 
jeżdżący w karetce. 

Przeciwne było też Polskie 
Towarzystwo Medycyny Ra-
tunkowej. „Od początku byli-
śmy przeciwni upaństwowie-
niu ratownictwa medycznego, 
które eliminuje konkurencję, 
wymuszającą jakość wyposa-
żenia karetek, usług medycz-
nych i wyższe kwalifikacje 
personelu. Dziś na rynku kró-
luje monopolista, który bę-
dzie dyktował swoje warunki, 
co może doprowadzić do ob-
niżenia się jakości świadczeń 
i szybszego generowania wyż-
szych kosztów” – mówił prof. 
Juliusz Jakubaszko, członek 
zarządu Polskiego Towarzy-
stwa Medycyny Rodzinnej.

Dalszy ciąg na stronie 2

Socjalizm 
doprowadził 

Francuzów na skraj 
przepaści 

Le Figaro

Odkąd czterdzieści lat temu 
François Mitterrand został 
prezydentem Francji, nie-
przerwanie trwa tam socja-
lizm. I to niezależnie od tego, 
czy przybiera on formę so-
cjaldemokracji, czy przykleja 
sobie inną fiszkę partyjną – 
uważa Erwan Le Noan, kon-
sultant ds. strategii i członek 
Rady Naukowej francuskiego 
liberalnego think tanku Fun-
dacja na rzecz Innowacji Po-
litycznych.

Od wielu lat francuscy po-
litycy rozmawiają głównie 
o różnicach społecznych. 
Nawet publiczna deba-
ta koncentruje się wokół 
redystrybucji dochodów, 
a nie wzmacniania wolnego 
rynku i przedsiębiorczości. 
Gdy lewica dochodziła we 
Francji do władzy, budziła 
wielkie nadzieje, że teraz 
obywatele będą mieć duży 
wpływ na rządy. Jednak już 
wówczas wyrażano obawy, 
czy tak w istocie się stanie. 
Z perspektywy czasu widać 
jednak, że żaden z celów 
postawionych sobie przez 
lewicowe rządy nie został 
zrealizowany. 

Gdy świat anglosaski 
wkraczał na liberalne ścież-
ki wzrostu, do czego wkrót-
ce dołączyła cała strefa 
OECD, Francja zaczęła roz-
wijać i propagować różne 
mutacje socjalizmu. Przy-
jęto więc naczelną dok-
trynę, która została wpro-
wadzona zupełnie 
nierewolucyjnymi metoda-
mi, sprowadzającą się do 
wiary w możliwość central-
nego organizowania całej 
gospodarki przez władzę 
publiczną. Ta iluzja dawała 
i daje do dzisiaj, pierwszeń-
stwo wyrównywania w dół 
przed promowaniem wzro-
stu zamożności społeczeń-
stwa i zdrowego wyścigu 
do dobrobytu. 

Dalszy ciąg na stronie 3
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Czy polski system ratownictwa medycznego działa? 
– dalsza część tekstu ze strony 1

Co na to NIK?
 „Stałym od lat problemem Państwowego Ratownictwa Me-
dycznego są niedobory kadrowe. W 2018 r. zatrudnionych było 
ponad 1 tys. lekarzy ze specjalizacją z medycyny ratunkowej, 
co według konsultanta krajowego w tej dziedzinie, stanowiło 
zaledwie 39 proc. zapotrzebowania na tę grupę specjalistów” 
– czytamy w raporcie Najwyższej Izby Kontroli. 

„Deficyt lekarzy powodował niepełną obsadę szpitalnych 
oddziałów ratunkowych i zespołów ratownictwa medyczne-
go. Zatrudnieni w SOR lekarze pełnili kilkudziesięciogodzin-
ne – nieprzerwanie nawet przez blisko 80 godzin – dyżury 
bez odpoczynku. Zdarzały się przypadki, że na oddziałach 
ratunkowych dyżurował tylko jeden lekarz i to nie zawsze 
specjalista medycyny ratunkowej, albo nieobsadzone było 
stanowisko ordynatora takiego oddziału. Co więcej, lekarze 
w Zespołach Ratownictwa Medycznego pracowali, jedynie 
z godzinną przerwą, nawet 144 godziny” – informuje NIK.

Pogrążanie systemu ratownictwa medycznego
„To nie tylko kwestia pieniędzy, to także brak lekarzy spe-
cjalistów. Ustawodawcy i grupy lobbujące doprowadziły 
do tego, że za specjalistę może być uznany każdy lekarz. 
W nowelizacji z 2006 r. ustawy o ratownictwie medycznym 
wprowadzono zapis, że w jednostkach może być zatrudnio-
ny „lekarz systemu”. I potem pojawiła się definicja „lekarza 
systemu”. Na świecie lekarzem, który może pracować w od-
działach ratunkowych, SOR-ach czy ambulansach, jest spe-
cjalista medycyny ratunkowej. A u nas „lekarzem systemu” 
może być każdy lekarz, nawet bez specjalizacji, który prze-
pracował co najmniej 3 tys. godzin w jednostce pogotowia 
ratunkowego” – mówi prof. Jakubaszko.

„Ten wymóg specjalizacji miał być wprowadzony już dawno, 
ale cały czas jest przesuwany w kolejnych nowelizacjach, teraz 
jesteśmy w trakcie obowiązującej kolejnej i jest presja, żeby ten 
termin znowu przedłużyć, czyli umożliwić lekarzom bez specja-
lizacji medycyny ratunkowej pracę w zespołach ratownictwa 
medycznego, a nawet awansować na ordynatorów oddziałów ra-
tunkowych. To jest pogrążanie systemu ratownictwa medyczne-
go, bo nie da się uprawiać specjalistycznej i trudnej dyscypliny 
medycznej, nie mając specjalizacji. To jest ciągłe obniżanie stan-
dardów leczenia pacjentów w nagłym zagrożeniu zdrowotnym 
oraz zniechęcanie lekarzy do podejmowania tej specjalizacji. 
Jednocześnie – jest to naruszenie dyrektywy Unii Europejskiej, 
zalecającej krajom członkowskim dbałość o rozwój medycyny 
ratunkowej jako ważnej składowej bezpieczeństwa zdrowotne-
go jej obywateli” – podkreśla były szef prezes PTMR.

Z jednej strony trudno stwierdzić, że pozostawienie firm 
prywatnych na rynku polepszyłoby znacznie sytuację w pol-
skim ratownictwie medycznym i pozwoliłoby m.in. uniknąć 
awarii wspomnianej na wstępie. Z drugiej jednak widać, że 
upaństwowienie usług nie powstrzymało procesu pogarsza-
nia się standardów i jakości w tej branży. Jak widać mimo 
zmian systemowych, kwestia polskiego ratownictwa medycz-
nego wciąż pozostaje problemem, który wymaga pilnego 
i efektywnego rozwiązania.

mu, że z pewnością zdaje 
sobie sprawę, że najlepsze 
prezentacje są krótkie i nie 
mają nic wspólnego z długi-
mi i chaotycznymi przemó-
wieniami, tak przez niego lu-
bianymi. Powinien on znać 
na przykład znakomite prze-
mówienie Abrahama Lin-
colna w Gettysburgu, które 
zawierało tylko 275 słów. A z 
bliższych przykładów, krót-
kie i konkretne przemówie-
nia Charlesa de Gaulle’a.

Spór o decydowanie
Gwoli sprawiedliwości, 
w swojej krytyce Bassett 
zauważył jednocześnie, że 
eurodeputowani zaczynają 
zamieszczać w mediach ar-
tykuły na temat konferencji, 
forsujące potrzebę dalszej 
emaskulacji (czyli prościej 
mówiąc – „pozbawiania jaj”) 
rządów krajowych poprzez 
przekazanie dalszych upraw-
nień w zakresie zdrowia 
i kwestii migracyjnych do 
Brukseli. „To ironia losu, bio-
rąc pod uwagę bałagan, jaki 
Bruksela właśnie zrobiła przy 
wprowadzaniu szczepionek. 
Pomimo tego w ciągu najbliż-
szych kilku miesięcy możemy 
spodziewać się skoordyno-
wanej kampanii promującej 
ideę jedności europejskiej” – 
twierdzi Ray Bassett.

Także Michel Barnier, 
francuski polityk, były mini-
ster rolnictwa oraz minister 
spraw zagranicznych, czło-
nek Komisji Europejskiej 
ds. rynku wewnętrznego 
i usług, wzywa do przywró-
cenia niektórych kompe-
tencji stolicom państw. Czy 
jednak szczerze? Obecnie 
pozycjonuje się bowiem 
jako tradycyjny kandydat 
gaullistów na przyszłorocz-
ne wybory prezydenckie we 
Francji.

Co powiedział Macron?
Według Macrona Europa to 
niedokończony projekt, ale 

Emannuel Macron otwo-
rzył w Strasburgu od dawna 
zapowiadaną konferencję 
w sprawie przyszłości Euro-
py przemówieniem trwają-
cym ponad dwadzieścia mi-
nut. Chociaż przeznaczono 
na to tylko dziesięć minut. 
Zdaniem komentatorów ta 
„niesubordynacja” prezy-
denta Francji była przede 
wszystkim sygnałem dla eu-
rokratów, kto tu „naprawdę 
rozdaje karty”. Długość prze-
mówienia Macrona miała też 
pokazać, zarówno Komisji 
Europejskiej, jak i Parlamen-
towi Europejskiemu, które 
były współorganizatorami 
wydarzenia, że Francja po-
siada silny i niezależny głos 
w sprawach przyszłości UE. 

Zdaniem Raya Bassetta, 
byłego ambasadora Irlan-
dii w Kanadzie, na Jamajce 
i na Bahamach, lepiej było-
by, gdyby poradzono Ma-
cronowi, aby inauguracja 
w jego wykonaniu była krót-
ka i „grzeczna”. Pierwotny 
harmonogram przewidywał 
czas dla Macrona krótszy 
czas na przemowę niż mia-
ła przewodnicząca Komisji 
Europejskiej Ursula von der 
Leyen czy przewodniczący 
Parlamentu Europejskiego 
David Sassoli. Tak się jednak 
nie stało.

i tak lepszy, niż jeden z jej 
największych sojuszników. 
Tego sojusznika nie wymie-
nił jednak z nazwy, ograni-
czając się do stwierdze-
nia, że nie wypracował on 
takiego samego systemu 
solidarności, jaki udało się 
wypracować we Wspólno-
cie Europejskiej. Prezydent 
Francji jest przekonany, że 
wyrażane w warunkach de-
mokracji krytyka, kłótnie, 
nieporozumienia, a nawet 
walka, pokazują jedynie 
wyzwania do pokonania. 
Są tym, co definiuje wspól-
notę europejskich państw, 
a także czyni Europę bar-
dziej skuteczną w działa-
niu. Francuski prezydent 
nie zgadza się przy tym 
z tymi krytycznymi głosa-
mi, które uważają, że Unia 
Europejska nie poradziła 
sobie z pandemią korona-
wirusa, a przede wszystkim 
z tymi głosami, które wyty-
kają powolne wprowadza-
nie szczepionek. „Wręcz 
przeciwnie, to europejski 
model sprawdził się w tym 
kryzysie i dzięki swojej 
71-letniej, wspólnej historii 
Europa razem oparła się 
pandemii” – uważa Eman-
nuel Macron.

Francuz podziwia 
Strasburg
W swoim przemówieniu 
Macron podkreślił walory 
francuskiego miasta, w któ-
rym odbywała się konferen-
cja. „Zebraliśmy się tutaj 
w Strasburgu 9 maja, co 
mówi nam wiele o tym, kim 
jesteśmy i jak będziemy pra-
cować, aby się kształtować” 
– powiedział. Strasburg jawi 
mu się jako miasto pojedna-
nia i żywy symbol tej Euro-
py, która „powiedziała »nie« 
wojnie, by budować pokój, 
by zastąpić okupację współ-
pracą, by znieść obawy zwią-
zane z patrzeniem w stronę 
granic i by tchnąć nowe za-
ufanie i przyjaźń w europej-
skie dusze”.

Zachować otwarte 
umysły
Ursula von der Leyen, prze-
wodnicząca KE, wezwała 
wszystkich uczestników 
Konferencji do zachowania 
otwartego umysłu. Prze-
strzegła jednak przed nad-
miernym optymizmem. 
„Musimy upewnić się, że 
to nasze spotkanie nie jest 
tylko ćwiczeniem intelek-
tualnym, wyznaczającym 
zamknięty kompromis po-
lityczny. Powinniśmy być 
szczerzy: konferencja nie 
jest panaceum ani rozwiąza-
niem na wszystkie trawiące 
nas problemy” – stwierdziła. 
Wezwała do tego, by słuchać 
wszystkich głosów, zarówno 
tych krytycznych, jak i po-
chlebnych, a potem upew-
nić się, czy wspólnota euro-
pejskich państw znajduje 
dobre rozwiązania.

To państwa człon-
kowskie tworzą Unię!
Jak wiadomo, Macron przy-
gotowuje się już do przy-
szłorocznych wyborów 
prezydenckich. Dlatego naj-
prawdopodobniej wykroczył 
tak dalece poza przydzielony 
mu czas wypowiedzi. Zda-
niem Pietera Cleppe z think 
tanku Property Rights Allian-
ce (PRA) „wygląda na to, że 
Macron nie był zadowolony 
z przyznanego mu ograni-
czonego czasu wypowiedzi. 
I zasadniczo miał rację. Osta-
tecznie to państwa człon-
kowskie UE powinny stano-
wić o przyszłości Unii, a nie 
eurokraci”. 

Ray Bassett ripostował, 
twierdząc, że taki przebieg 
zdarzeń nie powinien być 
dla nikogo zaskoczeniem: 
„Konferencja jest zasadni-
czo projektem próżności 
firmy Macron” – podsumo-
wał sytuację. „Jego ego nie 
pozwoliłoby mu zmieścić 
się w dziesięciu minutach 
wyznaczonych na otwarcie 
spotkania w Strasburgu” 
– powiedział z przekąsem 
w wywiadzie dla francuskiej 
gazety „Le Express”. 

Bassett nie poprzestał 
na tych uszczypliwościach 
w stosunku do francuskie-
go prezydenta. Przypomniał 

Nieufność do wolnego rynku
Niezależnie od tego, czy promowana jest redystrybucja docho-
dów w swoim najbardziej lewicowym i autorytarnym wydaniu, 
czy dąży się do lepszego podziału dóbr, co proponuje socjalde-
mokracja, czy mechanizmy społeczne wspierane są rynkiem 
(socliberalizm), wszystkich łączy pogląd, że rzekomo oświeco-
ny byt administracyjny jest w stanie lepiej formować życie spo-
łeczne niż wielość firm i pomysły tysięcy kreatywnych ludzi. 

Z tego przekonania bierze się to, że różne formy „oświe-
conego” socjalizmu próbuje się narzucić siłą, przy pomocy 
aparatu państwowego. Takie myślenie pozostawia trwały ślad 
na francuskiej polityce gospodarczej. Poza niewielkimi zmia-
nami i mimo korekt czynionych w ciągu minionych lat jest 
ona wciąż taka sama i tak samo nieskuteczna. Co więcej, tak 
zwana większość demokratyczna, jak dotąd nie kwestiono-
wała tego kursu. Mniejszość, gdy tylko wyrażała wątpliwości, 
szybko była zakrzykiwana. Nie miała ona już zresztą ani dość 
determinacji, ani wystarczającego zaplecza intelektualnego, 
by móc coś zmienić w tej „zakotwiczonej” od lat sytuacji.

Warto to jeszcze raz podkreślić: od przeszło dwudziestu lat 
większość debaty politycznej koncentruje się przede wszystkim 
na różnicach społecznych: dla jednych ten temat jest po prostu 
bezpieczny, bo można bezkarnie „bić pianę”, a dla środowisk 
bardziej „postępowych” stał się on już swoistą mantrą, którą się 
powtarza, ale z której niewiele wynika. Francuska polityka go-
spodarcza stwarza wrażenie ciągłości. Ciągłość ta polega jednak 
na tym, że kolejne rządy nie ufają wolnemu rynkowi. Ich ulubio-
nymi narzędziami tej polityki są coraz wyższe i coraz liczniejsze 
podatki oraz nieumiarkowany wzrost wydatków publicznych. 
Te dwa narzędzia prowadzenia polityki gospodarczej stały się 
nie tylko standardem, ale wręcz mają status uprzywilejowanych 
narzędzi zarządzania gospodarczego. Modnym jest też wyraża-
nie niechęci do liberalizmu.

Przykłady porażek socjalizmu
Prowadzona od wielu lat polityka obfituje w szereg dotkli-
wych dla Francuzów porażek. Przyjrzyjmy się temu na przy-
kładzie problemu zatrudnienia. Spośród 159 kwartałów, któ-
re dzielą drugie półrocze 1981 roku od czwartego kwartału 
2020 roku, Francja utrzymywała poziom dwóch mln bezro-
botnych przez większość z nich — przez 146 kwartałów (z 
wyjątkiem części 1991 roku). Stopa bezrobocia była zawsze 
większa lub równa 7 proc. w okresie 153 kwartałów od 1981 
roku, a przez 130 kwartałów wynosiła nawet osiem procent! 
Co gorsza, stopa bezrobocia wśród młodzieży (w wieku od 
15 do 24 lat) nigdy nie była niższa niż 14 proc., ale wyższa lub 
równa 19 procent... przez łącznie 26 lat! Nie trzeba dodawać, 
że te wartości są wysokie, a co gorsza — utrzymują się na tak 
wysokich poziomach przez długie okresy.

Socjaliści fatalnie zarządzają także finansami publicznymi. 
Zadłużenie w wysokości 22 proc. PKB w 1981 r. systematycznie 
tylko rosło, osiągając obecnie ok. 116 procent PKB. Zresztą, już 
od 1974 roku wszystkie budżety państwa francuskiego są deficy-
towe i nic tu się ani przez chwilę nie zmieniło. Wzrost zadłużenia 
państwa spowodował osłabienie konkurencyjności oraz spadek 
wartości PKB na jednego mieszkańca. Szczególnie niekorzystnie 
wygląda to w zestawieniu ze Stanami Zjednoczonymi i Niemca-
mi. Sam minister gospodarki ubolewał ostatnio publicznie z po-
wodu „zubożenia” kraju.

Rezultaty takiej polityki są opłakane. Widać je w różnych 
obszarach — począwszy od systemu edukacyjnego, który po-

zostawia bardzo wiele do życzenia, poprzez niedoinwestowa-
ną policję i inne służby, aż po ciągle rosnące, aczkolwiek wciąż 
— z punktu widzenia rządzących — niewystarczające daniny 
podatkowe mające sfinansować usługi publiczne. – Mamy do 
czynienia z coraz droższym i coraz uboższym systemem zabez-
pieczenia społecznego – uważa Erwan Le Noan. 

Nieustanne poszukiwanie pieniędzy na coraz to nowsze, do-
raźne przydzielane świadczenia, to podręcznikowy wręcz przy-
kład socjalizmu. Nic więc dziwnego, że ciągle i na wszystko bra-
kuje pieniędzy, a finansowaniem coraz to nowszych pomysłów 
obciąża się na ogół sektor prywatny. Ilość świadczeń należnych 
francuskim obywatelom ma zdecydowany prymat nad ich jako-
ścią a finansowanie biurokracji – nad finansowaniem autentycz-
nych potrzeb. To ślepa uliczka.

Polityka zarządzania niedoborami
Pomimo tego, toczy się dalej zarówno życie gospodarcze, 
społeczne, jak i artystyczne. Wolontariusze na różnych po-
lach wypełniają swoją misję i nie brakuje im solidarności z in-
nymi. Nie zapominajmy jednak, że we Francji co rusz wybu-
chają nowe niepokoje społeczne, przyspieszane dodatkowo 
przez globalizację i rewolucję cyfrową. Te dwie rzeczy — glo-
balizacja i rewolucja cyfrowa, zniszczyły dawne ekosystemy. 
Zaostrzyły jeszcze walkę konkurencyjną i starły się ze starym 
style życia. To tworzy prawdziwą mieszankę wybuchową.

Zamiast przygotowywać społeczeństwo do lepszego zrozu-
mienia i dostosowania tych przemian do oczekiwań obywateli, 
władze zaczęły udawać, że prowadzą walkę z nowymi trenda-
mi. Przy tym wciąż uparcie promują ideologię równości, nie 
precyzując jednak, na czym w praktyce ta równość miałaby 
polegać. Społeczeństwo francuskie, postawione jeszcze w ob-
liczu pandemii i lockdownu, zostało podzielone. Zastosowano 
socjotechnikę „niedoboru”, która polega na tym, że nie obie-
cuje się już obywatelom lepszej przyszłości, tylko stara się za-
chować przynajmniej to, co jest, mimo że jest marne i słabe. 
Zamiast działać na rzecz wyzwolenia energii społecznej i stwo-
rzenia tym samym nowych szans, następuje przygnębiająca 
redystrybucja tego, co jeszcze zostało, na względnie równych 
zasadach. Jako żywo przypomina to praktyki znane z tzw. re-
alnego socjalizmu w dawnym bloku krajów będących pod do-
minacją ZSRR. 

Pod wieloma względami polityka rządzących przekształciła 
się w zarządzanie niedoborem, zamiast kreować nowe wartości. 
Cierpią na tym przede wszystkim klasa średnia i pracownicy na-
jemni. Widzą oni, jak pomimo wzrostu obciążeń podatkowych 
podupada sektor usług publicznych: szkoła, policja czy szpita-
le. Boją się degradacji materialnej i coraz bardziej martwią się 
o swoją przyszłość, próbując zachować przynajmniej to, czego 
do tej pory się dorobili. Ochronę upatrują przy tym w znanym 
sobie, konserwatywnym modelu życia. Zaprzeczanie tej znanej 
im od pokoleń rzeczywistości przez część elit, otwiera drogę do 
sukcesu wszelkiego rodzaju populizmu. W efekcie rośnie po-
czucie niesprawiedliwości, a brak odpowiedzi ze strony władz 
na postulaty rzeszy obywateli, potęguje jeszcze ich złość i fru-
strację. Dwie główne partie tworzące rząd nie potrafią sformuło-
wać sensownego, długofalowego programu w zakresie polityki 
gospodarczej. Z kolei w polityce społecznej uciekają się do skraj-
ności. 

Nikt jednak głośno nie kwestionuje pierwotnej przyczyny tej 
sytuacji: jest nią socjalizm cechujący zarówno prawą, jak i lewą 
stronę sceny politycznej. Najwyższy czas się z nim pożegnać.

Socjalizm doprowadził Francuzów  
na skraj przepaści 

– dalsza część tekstu ze strony 1

Konkurencja została wyeliminowana
Jak teraz, po dwóch latach, prof. Jakubaszko ocenia tę zmia-
nę? Czy faktycznie pogorszyła się jakość usług?

„Byliśmy – jako środowisko specjalistów medycyny ratun-
kowej – przeciwni upaństwowieniu ratownictwa medyczne-
go, bo to wprowadzało monopol pogotowia ratunkowego 
jako jedynej instytucji obsługującej system ratownictwa me-
dycznego. Wcześnie było kilka podmiotów, które tym się zaj-
mowały. Dobrą konkurencję robił, chociażby Falck, który miał 
ponad 200 karetek. Wszyscy zostali wyeliminowani z rynku, 
bo byli konkurencją. Bo zdarzało się tak, że pogotowie inwe-
stuje, a jak przychodzi do konkursów z NFZ, to przegrywa” 
– mówi prof. Juliusz Jakubaszko.

„Jeden z postulatów podnoszonych przez nas do ustawo-
dawców to wprowadzenie, jako stałego elementu, monitoro-
wania jakości usług ratownictwa medycznego, tak jak to się 
dzieje na świecie. W cywilizowanych krajach są wskaźniki, 
które się monitoruje i na ich podstawie ocenia się jakość 
funkcjonowania systemu. U nas tego nie ma. Więc nie można 
powiedzieć czy teraz jest lepiej, czy gorzej, nie można porów-
nać różnych regionów kraju, nie można porównać Polski z in-
nymi krajami” – dodaje prof. Jakubaszko, były prezes PTMR, 
członek Zarządów Europejskiego Towarzystwa Medycyny Ra-
tunkowej (EUSEM), a także Międzynarodowej Federacji Me-
dycyny Ratunkowej (IFEM).

Wątpliwości eksperta dotyczące oceny jakości usług, po-
dziela Najwyższa Izba Kontroli. W raporcie „NIK o funkcjono-
waniu systemu ratownictwa medycznego” opublikowanym 
w marcu tego roku czytamy m.in. „Pomimo wprowadzonych 
zmian i próby reorganizacji systemu Państwowego Ratownic-
twa Medycznego oraz zwiększenia nakładów na jego funkcjo-
nowanie, nie wyeliminowano najważniejszych, istniejących 
od wielu lat problemów. NIK ocenia, że w okresie objętym 
kontrolą (lata 2018-19) Minister Zdrowia oraz wojewodowie 
odpowiedzialni za organizowanie, planowanie, koordynowa-
nie i nadzór nad systemem, nie stworzyli warunków do jego 
sprawnego funkcjonowania”.

Deficyt lekarzy ze specjalizacją  
medycyny ratunkowej
Prof. Jakubaszko zwraca uwagę na inny ważny aspekt dzia-
łalności polskiego ratownictwa medycznego, czyli perma-
nentne braki kadrowe.

„Z jednej strony brakuje lekarzy ze specjalizacją medycy-
ny ratunkowej, z drugiej dysponenci jednostek ratownictwa, 
czyli dyrekcje pogotowia ratunkowego idąc w kierunku obni-
żenia kosztów, zmniejszają liczbę zespołów z lekarzem, czyli 
zespołów „S” i w to miejsce wprowadzano zespoły „P”, czyli 
podstawowe. Od dawna apelujemy, żeby choć w połowie ze-
społów byli lekarze. Obecnie może w jednej czwartej są leka-
rze. Jednocześnie nie jest spełniony wymóg, żeby w zespole 
ratownictwa medycznego były co najmniej trzy osoby. Teraz 
najczęściej są zespoły dwuosobowe – ratownik plus pielę-
gniarka albo dwóch ratowników, z których jeden jest kierow-
cą” – mówi Jakubaszko.

Europa to nie Bruksela, 
to każde z państw 

tworzących Wspólnotę!
express.co.uk

Prezydent Francji, Emmanuel Macron ziry-
tował Brukselę, bo na organizowanej przez 
siebie, faktem jest, że z czynnym udziałem 
brukselskich urzędników, konferencji po-
święconej w całości przyszłości UE, lansował 
przede wszystkim samego siebie. Padło wiele 
krytycznych, ale interesujących stwierdzeń.
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Nadciąga hiszpańska imitacja chawizmu. 
Pracodawcy znajdą się na usługach reżimu

nowyswiat24.com.pl
Wenezuelski dziennikarz, Daniel Lara Farías w swoim artykule dla La Gaceta, pisze: „z przy-
gnębieniem obserwujemy rozwój wydarzeń w Hiszpanii i drogi, którymi Sánchez i horda 
„Sanchopodemitów” postanowili poprowadzić kraj”. Współodczuwa on z Hiszpanami jako 
Wenezuelczyk, który dostrzega, do jak złej sytuacji mogą doprowadzić rządy obecnej koalicji. 
„Moja udręka jest taka sama, jak udręka wszystkich Wenezuelczyków, którzy, czując niero-
zerwalną więź z Hiszpanią, z naszym latynoskim dziedzictwem i z naszym własnym stanem 
Latynosów jesteśmy oszołomieni smrodem chawizmu, który emanuje z działań rządu PSOE-
-UP (Unidas Podemos) – pisze Farías

„To ważne, bo w obliczu rewolucji pierwsi podskakują 
ci, którzy mają najwięcej do stracenia, czyli biznesmeni. 
A pierwszą linią ataku jest sektor komercyjny, który zosta-
nie oskarżony o inflację, wysokie koszty życia i deprecjację 
waluty” – pisze Farías. 

Chawizm szybko rujnuje gospodarkę. Szuka jednak wy-
tłumaczenia i usprawiedliwienia. Jego alibi i wymówki są 
proste: „to nie niewłaściwe działania makroekonomiczne 
powodują wzrost cen”. Winą za taki stan rzeczy obarcza się 
spekulantów i „pasożytniczą burżuazję”. To biznesmeni są 
lichwiarzami i wrogami ludu. 

Jednak ataki na związki zawodowe, czy pracodawców po-
wodują jedynie to, że zaatakowani okopują się, wzmacniają 
swoje kierownictwo i zaczynają coraz śmielej zabierać głos 
przeciwko nadużyciom. Na dodatek, słabnie wszystko, co mo-
głoby świadczyć na korzyść reżimu i przekonać kogokolwiek 
do przejścia na jego stronę. Ci, którzy stoją po stronie rewolu-
cji, ale wciąż są w mniejszości w tych organizacjach, wezwani 
do udziału w wewnętrznych procesach wyboru dyrektorów, 
pojawiają się i zabierają głos, popisując się wzniosłym języ-
kiem i otwartą wojowniczością. Zostają jednak pokonani 
i zweryfikowani – twierdzi dziennikarz. Według jego doświad-
czeń „zostaną rozpoznani jako „przedsiębiorcy rewolucji”, 
którzy próbowali wszystkiego, aby „przekonać” „niewłaści-
wych” do zmiany ścieżki, ale, na nieszczęście, ich rówieśnicy 
nie są przywiązani do kraju i dlatego zamknęli drzwi przed re-
wolucjonistami”. Następuje więc podział społeczny. Ci rewo-
lucyjni biznesmeni zmuszeni są założyć oddzielną firmę, bo 
w tej, w której są mniejszością, ukrywają się wrogowie ludu.

Narodziny chawizmu
Nieposkromiona interwencja gospodarcza właściwa dla 
chawizmu zaczęła się bardzo wcześnie w Wenezueli, Prze-
prowadzono segmentację biznesową. Skorzystano „ze zwy-
czaju krajowego środowiska biznesowego, zwłaszcza sto-
łecznego, by podłączyć się do władzy poprzez uczestnictwo 

społeczeństwa obywatelskiego” zwaną Pozytywną Klasą 
Średnią. Miała przekonać biznesmenów i drobnych kupców, 
że rewolucja pozwala rozwijać biznes pod osłoną państwo-
wej kurateli. Gdy proces rekrutacji się zakończył, stworzo-
no równoległe stowarzyszeni pracodawców – EMPREVEN 
dla Wenezueli, prowadzone przez wybitnych, nowocześnie 
myślących przedsiębiorców, ale wyuczonych starych sztu-
czek, pozwalających im łatwo wzbogacić się pod ochroną 
państwa.

Chawizm wykorzystuje media
Na wszelkich szczeblach – czy to krajowym, czy regional-
nym, czy też miejskim, wyraźnie widoczne było wsparcie 
prowadzonych akcji przez media pozostające w służbie re-
żimu. Mówiono wszem i wobec o zorganizowanej „nowej 
społeczności biznesowej oddanej państwu”. Rzecznicy tej 
społeczności, ciągle gościli na antenie i łamach gazet udzie-
lając wywiadów. Brali też udział w spotkaniach towarzyskich 
na temat gospodarki. 

Natomiast znalazł się bat na rzeczników najstarszego 
związku pracodawców w kraju i zostali oni zdelegalizowani 
dożywotnio, a także zasłużyli na tytuł „przywódcy zamachu 
stanu”. Była to kara za to, że się nie ugięli przed nową wła-
dzą i towarzyszyli Wenezuelczykom, kiedy już mieli napraw-
dę dość Cháveza. W 2002 roku próbowano wtedy dokonać 
nieudanego zamachu stanu, a na ulicach Caracas polała się 
krew. To właśnie Pedro Carmona Estanga, lider Fedecama-
ras został wtedy zaprzysiężony na tymczasowego prezyden-
ta kraju. Nie na długo, bo po 48 godzinach do władzy przy-
wrócono Chaveza. 

Chawizm w Wenezueli dokonał więc podziału – podzielił 
ludzi i związki pracodawców. Był to brutalny i kryminalny 
akt wymierzony przeciwko obywatelom, „którego kulmina-
cją było odejście i powrót Chaveza do władzy”.

Powtórka w Hiszpanii?
Farías uważa, że znając losy Wenezueli, można się obawiać, 
że i „hiszpańscy chavistas coś knują, wspierając powstanie 
nowego pracodawcy o nazwie Cenpymes”. Szczególnie da-
je do myślenia obecność tam znanych przywódców reżimu 
Sanchopodemite. „Wymuszone włączenie tej organizacji 
i jej rzeczników w proces rozmów ze środowiskiem bizne-
sowym pomoże rządowi narzucić swoje środki bez nale-
żytego konsensusu, twierdząc, że „środowisko biznesowe 
jest podzielone”. Zignorują prośby i apele CEOE, twier-
dząc, że „nie reprezentują większości, ale część” hiszpań-
skiej społeczności biznesowej. Zniewagi, dyskwalifikacje 
i inicjatywy rządowe przeciwko wolnej przedsiębiorczości, 
niezgodnej z duchem chawizmu, będą się nasilać” – uważa 
dziennikarz.

Będzie podobnie jak w Wenezueli. Przychylni reżimowi 
biznesmeni skorzystają z „niewidzialnej ręki rewolucji”. To 
oni wygrają przetargi i otrzymają nagrody oraz zabłysną 
w zamówieniach publicznych. Będzie rosło w siłę, to co jest 
tak istotne dla chawizmu – nowa burżuazja zależna od pie-
niądza państwowego, a nie od produkcji i eksportu. „Ta bur-
żuazja Sanchopodemita będzie również pielęgnowana przez 
figurantów, którzy swoimi składkami zasilą finanse partii, 
będą wspierać niezbędne kandydatury, by chronić system, 
i mogą nawet wspierać opcje opozycyjne, które również 
są zbieżne” – ostrzega Farías. Ci, którzy poparli rewolucję, 
chociaż jak większość, starali się wcześniej związać koniec 
z końcem, teraz dołączą do grona mieszkańców najlepszych 
dzielnic. Nowa burżuazja będzie tolerowana przez starą bur-
żuazję i podejmowana bez większego obrzydzenia. 

Hiszpanie muszą stawić temu kres i powstrzymać to sza-
leństwo. Albo doczekają się powtórki z Wenezueli. Ich obo-
jętność zostanie bowiem ukarana, gdy znajdą się już w środ-
ku destrukcyjnego chawizmu.

Chawizm (hiszp. chavismo) – lewicowy nurt polityczny, po-
chodzący od nazwiska prezydenta Wenezueli Hugo Cháve-
za. Bywa określany jako nurt marksizmu. Charakteryzuje się 
dążeniem do wprowadzania reform socjalistycznych oraz 
postawą sprzeciwu wobec dominacji USA na świecie. Bywa 
określany jako wyraz poparcia dla prezydenta Wenezueli. 
Chawizm odrzucił umiarkowane ideologie i opowiedział się 
za doktryną socjalizmu demokratycznego. Zakładał walkę 
o równość, wolność, solidarność i sprawiedliwość społecz-
ną; pozostaje w opozycji do socjalizmu państwowego wdra-
żanego przez rządy ZSRR i Chińskiej Republiki Ludowej.
PSOE – Hiszpańska Socjalistyczna Partia Robotnicza – hisz-
pańska socjaldemokratyczna partia polityczna. Jest jedną 
z największych oraz najstarszych partii w Hiszpanii.
Unidas Podemos (UP) – hiszpańska koalicja lewicowych 
partii politycznych. W skład koalicji wchodzą następujące 
partie: Zjednoczona Lewica, Podemos, Equo.

Nad cały świat nadciąga tsunami inflacyjne.  
Na szczęście szybko minie 

Le Monde

Uważa, że sytuacja panująca w Hiszpanii jest powtórzeniem 
tragedii, jakiej doświadczyła jego własna ojczyzna. Ubolewa, 
że duża część Hiszpanów tego nie dostrzega, nie widzi, jak 
niekorzystny obrót tak naprawdę przybierają sprawy w ich 
kraju.

Zasada jest prosta
Dziennikarz uważa, że praktyka zawsze jest taka sama: „mo-
del, projekt, reżim, rewolucja muszą być narzucone siłą”. 
Legitymizacji władzy udzielonej w trakcie wyborów, w tym 
przypadku „towarzyszy zawsze seria działań biernej prze-
mocy, które eskalują, aż do osiągnięcia, jeśli to konieczne, 
przemocy kryminalnej”.

Jednym z narzędzi używanych do osiągnięcia władzy 
przez „rewolucjonistów” jest stygmatyzacja tych, którzy się 
z nimi nie zgadzają. Dezawuuje się przeciwników, a nawet 
wątpiących. Zarzuca się im zagubienie, nieświadomość lub 
ignorancję – niezrozumienie rewolucyjnej „prawdy”. Do-
tyczy to etapu wyborczego, kiedy to pożądany jest jeszcze 
umiar. Czasem przeciąga się to jeszcze na cały pierwszy rok 
rządów.

Potem następuje segregacja. Społeczeństwo dzieli się na 
tych, którzy są rewolucjonistami, a tymi, którzy nimi nie są. 
Dotyczy to wszystkich obszarów społeczeństwa: związków za-
wodowych, mediów czy Kościoła. Rewolucjoniści i związkowcy 
stoją po stronie „dobra”. „Złym” jest natomiast każdy „zdez-
orientowany”, niepewny czy niechętny, który później nazwa-
ny zostaje „zdrajcą swojej klasy”. Ale i to łagodne określenie. 
Z czasem zostanie on „wrogiem klasy robotniczej”. Różnie oce-
nia się też tych, którzy zarabiają, którzy się bogacą – jeden to 
biznesmen trzymający się reżimu i pracujący dla niego więc 
„oddany ojczyźnie”. Ten, któremu nie po drodze z rządzący-
mi, zyskuje miano lichwiarza, wyzyskiwacza i wroga ludu. Taki 
przedsiębiorca nieakceptowany przez rewolucjonistów może 
stać się albo biernym przeciwnikiem, albo bronić związki za-
wodowe przed atakami reżimu na swobody gospodarcze.

w finansowaniu kampanii. Nie było dla nikogo tajemnicą, że 
przedsiębiorca, który brał udział w kampanii, brał udział we 
wszystkich kampaniach”. Rzadko bowiem biznesmen finan-
sował tylko jedną partię biorącą udział w wyborach, zazwy-
czaj równocześnie kilka głównych. Dawało mu to gwarancję, 
że gdy któraś z nich wygra, zapewni mu kontrakty z sekto-
rem publicznym. 

Ale to nie korupcja pojawiła się wraz z chawizmem, to 
chawizm pojawił się dzięki korupcji. Do wenezuelskiego 
chawizmu dołączyli znani biznesmeni z każdej strony – ci, 
którzy mieli za sobą długą tradycję i ci nowobogaccy. „Bur-
żuazja Caracas zdecydowała, że finansowanie Cháveza wcale 
nie jest złe”. Lepiej było stanąć po jego stronie. Pozwalało 
to kierować działaniami rządu tak, jak mieli to w zwyczaju 
robić przez poprzednie czterdzieści lat, dystansując konku-
rencję i wysuwając się na czoło, w cieniu władzy.

I wyraźnie to im się opłacało. W rankingu najbogatszych 
Forbesa zostali wymienieni: Gustavo Cisnerosa, Don Hen-
ry Lord Boulton największy przedstawiciel grupy Boulton, 
bankier Luis Vallenilla (który został nawet wpisany z listy 
chawistów do Zgromadzenia Ustawodawczego w 1999 roku) 
oraz były prezes stowarzyszenia pracodawców Fedecáma-
ras Francisco Natera, później mianowany ministrem przez 
Cháveza. Nawet hiszpańskiemu BBVA udało się przekonać, 
za pośrednictwem swojej spółki zależnej Banco Provincial, 
do sfinansowania Cháveza za pośrednictwem ubezpieczy-
ciela – Tobíasa Carrero, przyjaciela Cháveza z dzieciństwa 
i właściciela potężnego Międzynarodowego Towarzystwa 
Ubezpieczeniowego.

Dokonywane w kraju zmiany nazywano „procesem”, póź-
niej „procesem rewolucyjnym” i wreszcie jednoznacznie 
– rewolucją socjalistyczną. Wzywano do nawrócenia się na 
chawizm. Eufemistycznie jednak określano to „włączeniem 
się w proces”. Odpowiedzialni za to byli przedsiębiorcy – i ci 
wymieni wcześniej i kilku innych. Niektórzy, gdy zoriento-
wali się, że popełnili błąd, szybko odeszli. Inni woleli milczeć 
i nadal czerpać wszelkie możliwe korzyści. Jednak żadnym 
z nich nie udało się przejąć większości Wenezuelskiej Fede-
racji Izb Handlowo-Produkcyjnych (Fedecámaras) będącej 
głównym związkiem gospodarczym Wenezueli. Wraz ze 
związkiem zawodowym Confederación de Trabajadores de 
Venezuela pozostał on szansą obrony społeczeństwa przed 
totalitaryzującym chawizmem.

Nowe w miejsce starego  
– jak podmienia się związki pracodawców
Ponieważ nie potrafiono się „dobrać” do najważniejszego 
stowarzyszenia pracodawców, z poziomu urzędu prezydenc-
kiego wydano rozkaz: „Rewolucja Biznesowa”. W ten sposób 
narodziły się organizacje atakujące biznes, wspierane przez 
rząd. Podbijano małe, już istniejące, organizacje. Tak upadło 
stowarzyszenie producentów trzody chlewnej Feporcina. 
Ponieważ nadal nie udało się stojącym po stronie rewolucji 
zdobyć przywództwa Fedecámaras, powołali „organizację 

obdzielić zarówno kupują-
cego, jak i sprzedającego – 
firmy i klientów.

Jest i dobra wiadomość: 
ekonomiści analizujący zja-
wiska makroekonomiczne 
uważają, że presja inflacyjna 
będzie z czasem słabła. „Na-
cisk na wzrost cen potrwa 
kilka miesięcy, a następnie 
osłabnie” – twierdzi Andrew 
Kenningham, ekonomista 
z Capital Economics spe-
cjalizujący się w rynkach 
europejskich. Jego przewi-
dywania co do spowolnienia 
inflacji już w 2022 r. potwier-
dza też Bank Nomura. 

Dlaczego inflacja jest 
pewnym „bąblem”
Spodziewany wzrost cen 
będzie w dużym stopniu 
efektem „bazy”, ich spadku 
w wielu krajach europej-
skich w całym 2020 r. Dlate-
go ten efekt będzie przemijał 
na zasadzie odreagowania. 
Philip Lane, główny ekono-
mista EBC, zwraca uwagę, 
że w ciągu ostatnich dwóch 
lat uśredniona inflacja dla 
strefy euro utrzymywała 
się na poziomie zaledwie 1 
proc. Rządy poszczególnych 
krajów podejmowały róż-
ne działania interwencyjne, 
by wpływać na wskaźniki 
inflacji. Na przykład Niem-
cy obniżyły podatek VAT 
już na początku pandemii, 
a niedługo potem przywró-
ciły go do poziomu sprzed 
1 stycznia br., mechanicznie 
podnosząc ceny. Z kolei we 
Włoszech sprzedaż zosta-
ła przesunięta w czasie, co 
wywołało wrażenie sztucz-
nego wzrostu cen odzieży. 
Za stabilizacją cen będzie 
też przemawiało stopniowe 

Inflacja będzie rosła przede 
wszystkim dlatego, że spo-
dziewany jest silniejszy, 
niż spodziewali się anali-
tycy, wzrost popytu. Wraz 
z postępującym bowiem 
programem szczepień kraje 
otwierają swoje granice oraz 
odmrażają wewnętrzne ryn-
ki.

To jednak jeszcze nie 
jest ten moment, bo proces 
następuje powoli. Pande-
mia COVID-19 wprowadziła 
jednak bardzo duże zamie-
szanie na rynkach. Część 
fabryk i firm długo stała 
zamknięta, a ostatnio koro-
nawirus sparaliżował ruch 
morski w Indiach. Nadal ist-
nieją duże logistyczne trud-
ności z przewidywaniem 
wielkości zamówień, więc 
docierają one do odbiorców 
bardzo nieregularnie.

Drożejące surowce 
Efektem zatorów w trans-
porcie towarowym są dro-
żejące surowce. Cena mie-
dzi na początku maja tego 
roku osiągnęła rekordowy 
poziom, przekraczając próg 
10,2 tys. dol. za tonę. Barył-
ka ropy naftowej wzrosła 
w ciągu ostatnich 12 miesię-
cy dwukrotnie, do ok. 65 dol. 
Drożały metale nieszlachet-
ne, a stal osiągnęła najwyż-
szy kurs w historii. Wzrost 
cen dotknął także drewno, 
aluminium i soję.

„Nie słuchaj tego, co 
wszyscy mówią. Ceny wzro-
sną, to nieuniknione” – mó-
wi Peter Wilson, dyrektor 
zarządzający Cory Brothers, 
brytyjskiej firmy świad-
czącej usługi logistyczne 
w handlu międzynarodo-
wym. Zwraca uwagę na to, 

i systematyczne uporządko-
wywanie się łańcuchów do-
staw towarowych.

USA – szczególny 
przypadek
W Stanach Zjednoczonych 
powrót do tzw. normalności 
i stabilnych cen będzie prze-
biegał trochę inaczej, na co 
wpływa fakt, że zaszczepio-
na została już co najmniej 
połowa populacji i następu-
je coraz szybsze otwieranie 
kraju. Nakłada się na to wy-
soki pakiet stymulacyjny dla 
gospodarki, znany jako plan 
Joe Bidena, w wys. 1,9 bln do-
larów. Już 165 mln ludzi dys-
ponuje federalnym czekiem 
w wysokości 1,4 tys. dol. Pie-
niądze te zostaną wydane na 
konsumpcję i ożywią popyt. 
Widać to już na przykładzie 
używanych samochodów, 
których sprzedaż tylko 
w samym kwietniu tego ro-
ku wzrosła o 10 proc. 

Według Larry’ego Sum-
mersa, byłego sekretarza 
skarbu Billa Clintona i eko-
nomisty, gospodarka mo-
że ulec nawet przegrzaniu. 
„Urzędnicy z Białego Domu 
muszą zrozumieć, że ryzy-
ko scenariusza inflacyjnego, 
takiego jak podczas wojny 
w Wietnamie, jest większe 
niż deflacji” – mówił on ostat-
nio w programie w CNN.

Plan Joe Bidena, stymu-
lujący konsumpcję, jest 
naprawdę duży. Będzie miał 
jednak efekt krótkotrwały. 
Większe znaczenie może 
mieć plan infrastruktural-
ny na 2,3 bln dolarów. Eko-
nomiści będą obserwować, 
jak wpłynie to na płace. Je-
śli znacznie wzrosną, moż-
na spodziewać się wzrostu 
inflacji. Z drugiej strony, 
hamująco na ten wzrost 
będzie oddziaływać norma-
lizacja międzynarodowego 
handlu.

Znacznie silniejszy niż 
oczekiwano wzrost popytu 
towarzyszy postępowi w za-
kresie szczepień przeciwko 
COVID-19. Ceny wzrosną. 
Jednak w przyszłym roku 
będą już powoli maleć. Nie 
powinno być więc dramatu. 

że bardzo zdrożały przewo-
zy kontenerowe. „Rok temu 
transport jednego konte-
nera pomiędzy Chinami 
a Europą kosztował 1,8 tys. 
dolarów. Dziś jest to ok. 10 
tys. dolarów”. – informuje 
Wilson.

Drożejące towary 
podrażają produkty 
Inflacja towarowa zaczyna 
już przekładać się też na 
inflację produktową – na 
ceny płacone na rynku. 
W USA ceny towarów i usług 
konsumpcyjnych wzrosły 
w kwietniu br. o 4,2 proc. 
(rok do roku). Jest to naj-
wyższy poziom odnotowa-
ny od pamiętnego kryzysu 
w 2008 r. Na razie w strefie 
euro nie widać jeszcze duże-
go impulsu inflacyjnego, bo 
marcowa inflacja na śred-
nim poziomie 1,3 proc. jest 
wciąż umiarkowana. Jednak 
to tylko kwestia czasu, gdy 
zacznie wyraźnie rosnąć. 
O prognozowanej jeszcze 
w październiku 2020 r. defla-
cji nikt już nawet nie wspo-
mina. 

Analitycy prognozują, że 
w najbliższych miesiącach 
inflacja będzie przyspie-
szać. Według Capital Eco-
nomics jesienią tego roku 
w Niemczech sięgnie 3,5 
proc. Rosnące ceny trans-
portu i surowców produ-
cenci będą zmuszeni prze-
rzucać na swoich klientów.

„Nikt nie jest w stanie 
samodzielnie udźwignąć 
wzrostu cen na tak wyso-
kim poziomie” - mówi John 
Newcomb z brytyjskiej 
Federacji Sklepów Sprzę-
towych (BMF).  Ciężarem 
wzrostów będzie trzeba 

„Ratuj się kto może!” – chciałoby się krzyczeć. Nie ma wątpliwości – po pandemii ko-
ronawirusa ceny będą gwałtownie rosnąć. Wraz z końcem wyszczepiania populacji 
i ożywieniem handlowym wzrośnie popyt na towary i produkty. Potem inflacyjna 
fala zacznie się cofać.
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Współpraca naukowców i przedsiębiorców 
zwiększy konkurencyjność naszej gospodarki 

Janusz Grobicki

Czy dzieci w dzisiejszych czasach to luksus? 
Maciej Małek

Czy Polska może zostać li-
derem innowacyjności?
To jest bardzo trudne. Mu-
simy być świadomi, że duże 
koncerny międzynarodowe 
dysponują bardzo dużymi 
środkami na prace badaw-
czo-rozwojowe. Przykła-
dem tego są takie firmy jak, 
Pfizer lub Moderna, które 
w bardzo krótkim czasie 
potrafiły opracować i uru-
chomić produkcję szcze-
pionek przeciwko Covid-19. 
Wynika to z prowadzenia 
zaawansowanych i kosztow-
nych badań przez te firmy.  
Polskie firmy nie dysponu-
ją tak dużymi środkami na 
badania naukowe. Ponadto 
w Europie działają platfor-
my technologiczne, które 
zrzeszają duże firmy. Plat-
formy te odgrywają zasad-
niczą rolę w kształtowaniu 
kierunków badań oraz mają 
istotny udział w projektach 
badawczych finansowanych 
w ramach programów unij-
nych, tj.: Horyzont 2020. Pol-
skim przedsiębiorcom jest 
trudno konkurować z tymi 
platformami.

Wymiar ekonomiczny i społeczny, a nawet kulturowy owego 
zjawiska ma charakter komplementarny i trudno wymienio-
ne sfery traktować rozdzielnie. Fundament niezmiennie jed-

Czy zatem mamy jakieś 
osiągnięcia w zakresie roz-
wiązań innowacyjnych?
Tak, mamy takie rozwią-
zania, które zostały opra-
cowane w Polsce i są 
konkurencyjne w skali mię-
dzynarodowej. Przykładem 
są nowoczesne implan-
ty słuchowe opracowane 
i wdrożone w Instytucie 
Fizjologii i Patologii Słuchu. 
Rozwiązania te powstały we 
współpracy lekarzy i inży-
nierów. Innym przykładem 
jest Inteligentny System 
Kompleksowej Identyfikacji 
Pojazdów opracowany w In-
stytucie Badawczym Dróg 
i Mostów. System ten opar-
ty na teorii sieci neurono-
wych pozwala na precyzyjną 
identyfikację pojazdów oraz 
rozpoznanie ich rozmiarów 
i masy. Rozwiązanie to uzy-
skało patent polski i ame-
rykański i zostało wdro-
żone w różnych krajach. 
Sieć Badawcza Łukasiewicz 
– Przemysłowy Instytut Au-
tomatyki i Pomiarów opra-
cował nowoczesne roboty 
przeznaczone dla służb 

odpowiedzialnych za bez-
pieczeństwo i obronność, 
które zostały zakupione 
przez ośrodki zagraniczne. 
Te przykłady pokazują, że 
mamy możliwości opraco-
wywania i wdrażania nowo-
czesnych i innowacyjnych 
rozwiązań, ale ich skala jest 
niewystarczająca. 

Jak zwiększyć nasze szanse 
na opracowanie i wdroże-
nie wielu takich rozwiązań?
Opracowanie i wdrażanie 
polskich rozwiązań konku-
rencyjnych na rynku mię-
dzynarodowym wymaga 
stworzenia odpowiednich 
mechanizmów wsparcia. 
Oczywiście potrzebne są 
środki na prowadzenie 
prac badawczo-rozwojo-
wych. Aby powstały dobre 
rozwiązania konieczne jest 
tworzenie najlepszych ze-
społów badawczych, np. 
konsorcjów złożonych 
z naukowców z uczelni, in-
stytutów PAN i instytutów 
badawczych. Wówczas mo-
żemy mówić o doskonało-
ści naukowej takich zespo-

nak ma podłoże ekonomiczne, czego dowodzi paradoksal-
nie brak baby boomu w następstwie transferów socjalnych 
z 500+ na czele. Czy zatem mamy do czynienia z fiaskiem 

łów. Istotnym zadaniem jest 
stworzenie mechanizmu 
wspierającego wdrożenia. 
W Radzie Głównej Insty-
tutów Badawczych przy-
gotowaliśmy „Koncepcję 
systemu skutecznego wdra-
żania nowych technolo-
gii”, w której proponujemy 
zmiany prawne dotyczące 
zwiększenia skuteczności 
wdrażania nowych rozwią-
zań w Polsce. Proponujemy 
wprowadzenie kryterium 
doskonałości wdrożeniowej 
do oceny tych jednostek na-
ukowych, które prowadzą 
wdrożenia wyników badań. 
Jednak zwiększenie szans 
na opracowanie nowych 
rozwiązań wymaga współ-
pracy konsorcjów jedno-
stek naukowych z przedsię-
biorstwami.

Jak wyglądają instytuty 
badawcze po pandemii 
w 2020 r.?
W marcu 2021 r. otrzymali-
śmy od instytutów badaw-
czych odpowiedzi na an-
kietę o wpływie pandemii 
na ich działalność. Z an-
kiety wynikało, że instytu-
ty badawcze przetrwały 
pandemię. Ponad 90 proc. 
instytutów potwierdziło 
utrzymanie płynność finan-
sowej w 2020 roku, a więk-
szość oceniła swoje przy-
chody jako zbliżone do 2019 
r. Część instytutów nieco 
zredukowała zatrudnienie, 
ale w większości miało to 

związek z odejściami eme-
rytalnymi. Około 40 proc. 
instytutów badawczych 
skorzystało z tarczy anty-
kryzysowych. Aby przezwy-
ciężyć szybko skutki pande-
mii, będą potrzebne nowe 
rozwiązania technologicz-
ne, produkty dostosowane 
do zmieniającego się rynku 
i priorytetów społeczeń-
stwa. Instytuty badawcze są 
poważnym uczestnikiem ży-
cia naukowego, badawczego 

polityki prorodzinnej? W żadnym razie. Po pierwsze zredu-
kowaliśmy skalę społecznego ubóstwa i wynikających stąd 
wykluczeń. Po drugie zerwaliśmy ze szkodliwym stereoty-
pem upatrującym w niedostatku źródeł patologii, a wie-
lodzietność traktującym jako wyraz braku aspiracji życio-
wych. Wróćmy jednak do ekonomii... 

Jak wynika z najnowszego raportu Centrum imienia 
Adama Smitha koszt utrzymania jednego tylko potomka 
do pełnoletności, sięga nawet 254 tysięcy złotych. Rok do 
roku, bo raport publikowany jest dorocznie z okazji Dnia 
Dziecka, odnotowaliśmy zatem wzrost o 4 tysiące złotych. 
Otwarte pozostaje pytanie, jaki wpływ miała na to pan-
demia – w wielu rodzinach zdalne nauczanie generowało 
koszty wynikające z nabycia dodatkowego komputera, lap-
topa, etc., czy będąca wynikiem walki o utrzymanie miejsc 
pracy inflacja. 

Tendencja wzrostu kosztów utrzymania dotyczy zresz-
tą całego pięciolecia bez istotnej różnicy w zależności od 
dzietności. O ile bowiem w przypadku rodziny z jednym 
dzieckiem ów wzrost oznaczał 23 proc., o tyle w przypad-
ku dwojga dzieci do 18 roku życia 22,5 proc. Tak niewiel-
kie zróżnicowanie wynika ze struktury kosztów, z których 
aż 80 proc. przypada na mieszkanie, transport, łączność 
edukację oraz wyżywienie. Skoro o edukacji mowa, to 70 
procent maturzystów wybiera się na studia, co oznacza 
dalsze wydatki przez kolejne lata. Zwłaszcza w przypadku, 
kiedy Uczelnia ma siedzibę w dużym mieście, gdzie koszty 
utrzymania rosną szybciej, a mało kto dzisiaj chce miesz-
kać w akademiku. 

Gdy zważyć, że w wielu rodzinach koszty utrzymania 
dzieci stanowią 30 procent budżetu, decyzja o podjęciu 
dalszej edukacji ma poważny wymiar ekonomiczny. Pan-
demia zredukowała przy tym, praktycznie do zera możli-
wości pracy sezonowej w turystyce, gastronomii czy usłu-
gach. Wzrostowi kosztów utrzymania towarzyszył zatem 
spadek dochodów, co w przypadku rodzin posiadających 
troje i więcej dzieci spowodowało pogorszenie sytuacji ma-
terialnej 58 proc. badanych. Wraz z odbudową gospodarki 
reorientacji będą wymagały dotychczasowe mechanizmy 
wsparcia i nie idzie tu jedynie o dosypywanie grosza.

i wdrożeniowego, prowadzą 
badania na rzecz gospo-
darki, zdrowia, rolnictwa, 
obronności, środowiska, 
infrastruktury, bezpieczeń-
stwa, osiągając znaczące 
rezultaty w zakresie komer-
cjalizacji wyników. Jestem 
przekonany, że efektywna 
współpraca naukowców 
i przedsiębiorców to klucz 
do sukcesu ekonomicznego 
i gwarancja rozwoju pań-
stwa w przyszłości. 

O polskich innowacjach i ich wdrożeniach w perspektywie kończącej się pandemii – 
z prof. dr hab. inż. Leszkiem Rafalskim, przewodniczącym Rady Głównej Instytutów 
Badawczych, rozmawia dr Janusz Grobicki.

Z pozycji reprezentanta powojennego wyżu demograficznego wciąż trudno uwierzyć, że jako społeczeństwo starzeje-
my się, a owa tendencja ma charakter tyleż trwały, co wielowymiarowy. Rzecz bowiem nie tylko w rosnących kosz-
tach utrzymania versus wychowania dzieci, przez co rozumie się także zapewnienie im warunków startu w dorosłe 
życie, ale zmiany tradycyjnego modelu rodziny, przebudowy hierarchii wartości czy miary sukcesu życiowego.


